
 
 

 

 

 

Caminho para a energia urbana 100% renovável: avaliando os fatores que mudam as 
redes de marrom para verde 

 

FICHA DE INFORMAÇÕES DO PARTICIPANTE 

1. Por que estamos fazendo essa pesquisa? 

Esta pesquisa se concentra em como o COVID-19 afetou os compromissos assumidos pelos 
governos municipais para a adoção de fontes de energia renováveis. Antes do início do 
COVID-19, centenas de cidades em todo o mundo estabeleceram compromissos 
ambiciosos de transição para a energia renovável. Esta pesquisa terá como objetivo 
descobrir como esses compromissos foram impactados e como os governos municipais 
estão traçando estratégias para reiniciar sua implementação. 

Diversos atores baseados em cidades serão pesquisados para compreender o papel que 
têm desempenhado até agora na transição para as energias renováveis em suas 
respectivas cidades, como COVID-19 tem impactado seus objetivos e outras barreiras que 
possam estar enfrentando no presente contexto.. Os resultados da pesquisa podem ser 
publicados em publicações acadêmicas e outras mídias destinadas a aumentar a 
conscientização sobre a ação climática e as transições de energia renovável durante o 
COVID-19 de forma mais ampla. 

2. Por que fui convidado a participar? 

Você foi convidado porque tem uma função no planejamento e na adoção da transição 
para energias renováveis e compromissos de adoção em sua cidade e / ou organização. 

3. Devo participar? 

Não. Você pode fazer perguntas sobre a pesquisa antes de decidir se deseja participar. Se 
você concorda em participar, você pode retirar-se do estudo a qualquer momento. Vou 
remover todos os dados associados à sua participação e entrada se você tomar essa 
decisão. 

4. O que acontecerá comigo se eu participasse da pesquisa? 

Você participará da pesquisa e posso solicitar que conduza uma entrevista de 
acompanhamento em um momento que seja conveniente para você. Considerando as 
considerações do COVID19, agendaríamos uma entrevista virtual. Naquela ocasião, falarei 
com você sobre os procedimentos do estudo e lhe darei a chance de fazer qualquer 
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pergunta antes do início da entrevista. Se ainda quisesse participar, pedirei que assine um 
formulário de consentimento. 

 

5. Existem riscos potenciais em participar? 

Os riscos de participar desta pesquisa são mínimos, pois o tópico não é delicado ou pessoal 
e a maioria dos participantes são administradores municipais e atores locais publicamente 
ativos. Para reduzir quaisquer riscos potenciais, os dados serão transformados em 
pseudônimos e anônimos, conforme apropriado. Os arquivos serão mantidos sob proteção 
de senha, assim como o computador onde serão armazenados. 

 

6. Há algum benefício em participar? 

Você fará uma contribuição importante no campo das energias renováveis e mudanças 
climáticas, ajudando a gerar mais compreensão e consciência sobre como os governos 
locais e atores influentes da cidade influenciam com sucesso a mudança de combustíveis 
fósseis para fontes de energia renováveis. É particularmente importante entender como 
COVID19 pode impactar essa liderança política. 

7. O que acontece com os dados fornecidos? 

As informações que você fornece durante o estudo são os dados da pesquisa. Quaisquer 
dados de pesquisa a partir dos quais você possa ser identificado são conhecidos como 
dados pessoais. Coletarei seu nome, mas ele será pseudônimo ou evitado em qualquer 
apresentação ou material impresso que resulte da investigação. 

Os dados pessoais serão armazenados em um computador protegido por senha na casa do 
pesquisador e só serão retidos por 3 anos após a publicação. Outros dados de pesquisa 
(incluindo formulários de consentimento) serão armazenados se forem necessários para 
fins de pesquisa. 

 

Seus dados pessoais podem ser transferidos e armazenados em um destino fora do Reino 
Unido e da Área Econômica Européia. Os dados identificáveis serão removidos sempre que 
possível e qualquer transferência de dados será feita de forma segura e com um nível 
semelhante de proteção de dados conforme exigido pela legislação do Reino Unido. 

 

O pesquisador e professores selecionados do Oxford Environmental Change Institute (ECI) 
terão acesso aos dados da pesquisa. Membros responsáveis da Universidade de Oxford 
podem ter acesso aos dados para monitoramento e / ou auditoria da pesquisa. 

 

Gostaria de sua permissão para usar citações diretas e que seu nome seja atribuído a um 
pseudônimo em quaisquer resultados de pesquisa. Todas as informações pessoais que 



 
possam identificá-lo serão removidas ou alteradas antes que as informações sejam 
compartilhadas com outros pesquisadores ou os resultados sejam tornados públicos. 

8. A pesquisa será publicada? 

Os resultados da presente pesquisa poderão ser apresentados em publicações acadêmicas, 
sites e outras publicações. 

 

A Universidade de Oxford está comprometida com a divulgação de sua pesquisa para o 
benefício da sociedade e da economia e, em apoio a esse compromisso, estabeleceu um 
arquivo online de materiais de pesquisa. Este arquivo inclui cópias digitais de teses de 
alunos submetidas com sucesso como parte de um programa de pós-graduação da 
Universidade de Oxford. Manter o arquivo online dá aos pesquisadores acesso fácil ao 
texto completo das teses disponíveis gratuitamente, aumentando assim o impacto 
provável e o uso dessa pesquisa. 

 

Após a submissão bem-sucedida da tese, ela será depositada impressa e online nos 
arquivos da Universidade para facilitar seu uso em pesquisas futuras. Se assim for, a tese 
será abertamente acessivel. 

 

9. Quem revisou este estudo? 

Este estudo foi revisado e recebeu autorização ética por meio da University of Oxford 
Central University Research Ethics Committee. 

10. Quem devo contatar se tiver alguma dúvida sobre o estudo ou se quiser reclamar? 

Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer aspecto deste estudo, entre em contato com 
Kerry Constabile em kerry.constabile@ouce.ox.ac.uk ou Nick Eyre 
(nick.eyre@ouce.ox.ac.uk) e Tina Fawcett (tina. fawcett@eci.ox.ac.uk) no Instituto de 
Mudança Ambiental, e faremos o nosso melhor para responder à sua consulta. 
Reconheceremos sua preocupação em 10 dias úteis e daremos uma indicação de como 
será tratado. Se você continua insatisfeito ou deseja fazer uma reclamação formal, entre 
em contato com o Presidente do Research Ethics Committee at the University of Oxford, 
que procurará resolver o assunto o mais rápido possível: 

Chair, Social Sciences & Humanities Interdivisional Research Ethics Committee; Email: 

ethics@socsci.ox.ac.uk; 

Address: Research Services, University of Oxford, Wellington Square, Oxford OX1 2JD 

11. Proteção de dados 

A University of Oxford é o controlador de dados em relação aos seus dados pessoais 
e, como tal, irá determinar como seus dados pessoais são usados no estudo. A 



 
Universidade processará seus dados pessoais para os fins da pesquisa descrita acima. 
A pesquisa é uma tarefa que é executada no interesse público. Mais informações 
sobre seus direitos com relação aos seus dados pessoais estão disponíveis em 
http://www.admin.ox.ac.uk/councilsec/compliance/gdpr/individualrights/. 

12. Mais informações e detalhes de contato 

Se você gostaria de discutir a pesquisa com alguém antecipadamente (ou se você tiver 
dúvidas depois), entre em contato com: 

Kerry Constabile 

Mobile:+1917.833.2514 
kerry.constabile@ouce.ox.ac.uk 
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