
 

 

 

ANEXO 3 
Pedido de Autorização do Q.V.A.T.  

  



Citando katia_soares@sapo.pt: 
 
 

Sr. Dr. Nelson Lima Santos, 
 
O meu nome é Cátia Soares,  sou aluna do Mestrado em Psicologia do Trabalho e das Organizações na 
Universidade da Beira Interior e estou a realizar a minha dissertação para obtenção do grau de Mestre.  
 
Pretendo desenvolver investigação na área dos Valores Associados ao Trabalho e, neste sentido, venho 
averiguar se me poderia autorizar a utilizar o Questionário sobre Valores Associados ao Trabalho (Q.V.A.T.).  
 

Caso seja necessário mais algum dado da minha parte ou alguma diligência por parte da Orientadora da 
Dissertação, diga-me, por favor. 
 
Agradeço toda a atenção e o tempo disponível para leitura do presente e-mail. 
 
Com os meus melhores cumprimentos, 
 
Cátia Soares 

 

Citando Nelson Lima Santos <limasant@ufp.edu.pt>: 

Já remeti o seu pedido para a co-autora (Doutora Sílvia Pina Neves)... entretanto, se não tiver notícias dentro 
de 4/5 dias, volte a contactar-me, identificando a sua orientadora e o respectivo e-mail. 
  

Cumprimentos, 
  

N. Lima Sants 

Citando katia_soares@sapo.pt: 
 

Boa Tarde Sr. Dr. Nelson Lima Santos, 
 
venho agradecer a sua resposta e irei então aguardar o tempo que referiu.  
Obrigado mais uma vez pela sua atenção e até breve.  
 
Com os meus melhores cumprimentos, 
 
Cátia Soares 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Citando  limasant@ufp.edu.pt: 
 
Conforme solicitado, segue em anexo instrumento e algumas referências. 
  
A sua utilização implica a supervisão da docente e deve ser respeitado o aspecto gráfico, bem como a autoria. 

Seria, ainda, interessante conhecer os vossos resultados. 
  
Bom trabalho e os melhores cumprimentos, 
  
N. Lima Santos 

Citando katia_soares@sapo.pt: 
 

Boa tarde Sr. Dr. Nelson Santos, 
 
venho por este meio agradecer o envio do questionário, bem como das referências enviadas. A utilização do 
questionário irá seguir os requisitos que exigiu. Comprometo-me também então a enviar os resultados obtidos 

no fim da investigação. 
 
Obrigado mais uma vez. 
 
Com os meus melhores cumprimentos, 
 
Cátia Soares. 
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