
Instituição

ACADEMIA NACIONAL SUPERIOR DE ORQUESTRA

CESPU - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SAÚDE DO NORTE

ESCOLA SUPERIOR DE ARTES E DESIGN

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE ALMEIDA GARRETT

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE FAFE

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE JOÃO DE DEUS

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE PAULA FRASSINETTI

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCADORES DE INFÂNCIA MARIA ULRICH

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE SÃO JOSÉ DE CLUNY

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM SÃO FRANCISCO DAS MISERICÓRDIAS

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE SANTA MARIA

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DO ALCOITÃO

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE EGAS MONIZ

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE JEAN PIAGET DE VILA NOVA DE GAIA

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE JEAN PIAGET DE VISEU

Medidas implementadas para entrega das dissertações em formato digital



ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE NORTE DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIAS DE FAFE

INSTITUTO POLITÉCNICO DA LUSOFONIA

INSTITUTO POLITÉCNICO DA MAIA

INSTITUTO POLITÉCNICO JEAN PIAGET DO SUL

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING DE LISBOA

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING DO PORTO

INSTITUTO SUPERIOR D. DINIS

INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E LÍNGUAS

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS EDUCATIVAS

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS EDUCATIVAS DO DOURO

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS E DO TURISMO

INSTITUTO SUPERIOR DE ENTRE DOURO E VOUGA

INSTITUTO SUPERIOR DE NOVAS PROFISSÕES

INSTITUTO SUPERIOR DE PAÇOS DE BRANDÃO

INSTITUTO SUPERIOR DE TECNOLOGIAS AVANÇADAS DE LISBOA



INSTITUTO SUPERIOR DE TECNOLOGIAS AVANÇADAS DE LISBOA (PORTO)

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO GAYA

ISAVE - INSTITUTO SUPERIOR DE SAÚDE

ISEC LISBOA - INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS

ISLA - INSTITUTO POLITÉCNICO DE GESTÃO E TECNOLOGIA

ISLA - INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE LEIRIA

ISLA - INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SANTARÉM

ESCOLA SUPERIOR ARTÍSTICA DO PORTO

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA

ESCOLA UNIVERSITÁRIA VASCO DA GAMA

INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDOS INTERCULTURAIS E TRANSDISCIPLINARES DE ALMADA

INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDOS INTERCULTURAIS E TRANSDISCIPLINARES DE VISEU

INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO

INSTITUTO SUPERIOR DE SERVIÇO SOCIAL DO PORTO

INSTITUTO SUPERIOR MANUEL TEIXEIRA GOMES

INSTITUTO SUPERIOR MIGUEL TORGA

INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DA MAIA - ISMAI

INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE



INSTITUTO UNIVERSITÁRIO EGAS MONIZ

ISPA - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE CIÊNCIAS PSICOLÓGICAS, SOCIAIS E DA VIDA

UNIVERSIDADE AUTÓNOMA DE LISBOA LUÍS DE CAMÕES

UNIVERSIDADE EUROPEIA

UNIVERSIDADE LUSÍADA

UNIVERSIDADE LUSÍADA - NORTE

UNIVERSIDADE LUSÓFONA DE HUMANIDADES E TECNOLOGIAS

UNIVERSIDADE LUSÓFONA DO PORTO

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE INFANTE D. HENRIQUE



1- No imediato quais IES que já se encontram as receber dissertações 

(em todas as suas fases) exclusivamente em formato digital

A ESEF está ainda em fase de implementação desta diretiva. As versões de trabalho das dissertações/ 

trabalhos de projeto são entregues em formato digital. O documento final é entregue em suporte de papel e 

em suporte digital.

A Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti informa que, conforme consta dos regulamentos dos 

ciclos de estudos conducentes a mestrado, todo o processo de 

conceção, redação, entrega de dissertação/relatório de estágio/trabalho de projeto,

envio para os elementos de júri, assim como o ato público de defesa é realizado 

exclusivamente em formato digital e completamente desmaterializado.

A tramitação envolve os Serviços de Gestão Académica e os Serviços de

Documentação e Informação que deposita o trabalho no Repositório Institucional 

e faz a ligação ao RENATES.

Nas IES tuteladas pelo Instituto Piaget, as dissertações, trabalhos de projeto e relatório final ainda 

não são entregues, exclusivamente, em formato digital

Nas IES tuteladas pelo Instituto Piaget, as dissertações, trabalhos de projeto e relatório final ainda 

não são entregues, exclusivamente, em formato digital

Medidas implementadas para entrega das dissertações em formato digital



A Escola Superior de Tecnologias de Fafe está ainda em fase de implementação desta 

diretiva. As versões de trabalho das dissertações/ trabalhos de projeto são entregues

em formato digital. O documento final é entregue em suporte de papel e em suporte digital

Nas IES tuteladas pelo Instituto Piaget, as dissertações, trabalhos de projeto e relatório final ainda 

não são entregues, exclusivamente, em formato digital

O ISAG já se encontra a receber todos os trabalhos finais de mestrado (dissertações, trabalhos de projeto e 

relatórios de estágio) exclusivamente em formato digital, em todas as suas fases, desde setembro de 2018, 

após a entrada em vigor do DL nº 65/2018, de 16 de agosto

Na entrega dos trabalhos finais a titulo definitivo, o estudante entrega 1 exemplar em

formato digital e 5 exemplares em suporte de papel.



A Escola Superior Artística do Porto já se encontra a receber as dissertações 

exclusivamente em formato digital

No estrito cumprimento do disposto no artigo 46.º - D do Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, que 

altera o Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, a Escola Universitária Vasco da Gama já se encontra a 

receber as Dissertações (em todas as suas fases) exclusivamente em formato digital

Nas IES tuteladas pelo Instituto Piaget, as dissertações, trabalhos de projeto e 

relatório final ainda não são entregues, exclusivamente, em formato digital

Nas IES tuteladas pelo Instituto Piaget, as dissertações, trabalhos de projeto e 

relatório final ainda não são entregues, exclusivamente, em formato digital

Relativamente às dissertações em formato digital, informamos que o Instituto 

Superior de Gestão já possui essa prática implementada desde dezembro de 2018 

(todos os elementos exclusivamente em formato digital)

O ISMAT recebe todas as dissertações de mestrado em formato digital (6 CD-ROM), 

mas simultaneamente em formato papel (6 exemplares). Posteriormente à 

aprovação da dissertação em provas públicas, procede-se ao cumprimento 

do disposto na Portaria n.º 285/2015 de 15 de Setembro, com submissão das 

dissertações no sistema RENATES.



Nos regulamentos de funcionamento interno do ISPA já se encontra prevista a 

entrega em formato digital de Teses, Dissertações e Projetos.

 

 As Universidades Lusíada já adoptaram providências regulamentares, com efeitos imediatos, no sentido de 

que as dissertações de mestrado e as teses de doutoramento deverão ser entregues em formato digital, 

impondo-se apenas, em cumprimento de determinação legal, que as teses de doutoramento  sejam também 

acompanhadas da entrega de um exemplar em papel destinado a depósito na Biblioteca Nacional (Vd. artigo 

50º, nº 4 do DL 74/2006).

 As Universidades Lusíada já adoptaram providências regulamentares, com efeitos imediatos, no sentido de 

que as dissertações de mestrado e as teses de doutoramento deverão ser entregues em formato digital, 

impondo-se apenas, em cumprimento de determinação legal, que as teses de doutoramento  sejam também 

acompanhadas da entrega de um exemplar em papel destinado a depósito na Biblioteca Nacional (Vd. artigo 

50º, nº 4 do DL 74/2006).

Em relação a teses de doutoramento e de mestrado, cumpre-nos informar que as teses são entregues em 

formato digital, sem prejuízo da necessidade de entrega de um

exemplar em papel para efeitos do depósito legal.



2 - Que medidas que estão a ser equacionadas pelas IES que ainda não 

recebem as dissertações em formato digital para a desmaterialização do 

processo

A ESEF está a proceder a uma revisão dos regulamentos de ciclos de estudos/ 

regulamentos de dissertação, trabalho de projeto e relatório, incluindo normas para 

que sejam recebidos em todas as suas fases exclusivamente em formato digital.

Os regulamentos de frequência e avaliação dos mestrados estão a 

ser revistos para incluírem os procedimentos de entrega digital

Os regulamentos de frequência e avaliação dos mestrados estão a 

ser revistos para incluírem os procedimentos de entrega digital

Medidas implementadas para entrega das dissertações em formato digital



A Escola Superior de Tecnologias de Fafe está a proceder a uma 

revisão dos regulamentos de ciclos de estudos/ regulamentos de 

dissertação, trabalho de projeto e relatório, incluindo normas 

para que sejam recebidos em todas as suas fases exclusivamente 

em formato digital

Os regulamentos de frequência e avaliação dos mestrados estão a 

ser revistos para incluírem os procedimentos de entrega digital

Não aplicável, face à resposta anterior

Neste momento não estão a ser implementadas quaisquer medidas; porém, a 

Instituição propõe-se reduzir, a médio prazo, alguns dos exemplares de papel, 

substituindo-os por formato digital



Não de aplica

Os regulamentos de frequência e avaliação dos mestrados estão a 

ser revistos para incluírem os procedimentos de entrega digital

Os regulamentos de frequência e avaliação dos mestrados estão a 

ser revistos para incluírem os procedimentos de entrega digital

As dissertações já são recebidas em formato digital





3 - Quais os prazos previstos, por estas, para receberem  as disseratações em formato 

digital

Após a revisão das normas regulamentares, as dissertações,

trabalhos de projeto e relatórios serão recebidas exclusivamente em formato digital já no final 

deste semestre.

A partir do ano letivo 2020/21

A partir do ano letivo 2020/21

Medidas implementadas para entrega das dissertações em formato digital



Após a revisão das normas regulamentares, as dissertações, trabalhos 

de projeto e relatórios serão recebidas exclusivamente em formato 

digital já no final deste semestre

A partir do ano letivo 2020/21

Não aplicável, face à resposta do nº 1

Em caso de aceitação pelo júri, será comunicado ao estudante para,

em 10 dias seguidos, entregar 5 exemplares dos referidos trabalhos em 

suporte de papel encadernados a quente e 1 exemplar em formato digital



Não se aplica

A partir do ano letivo 2020/21

A partir do ano letivo 2020/21

Já está em vigor desde 2013 a recepção de dissertações em 

formato digital.




