
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Na sequência da pergunta sobre apresentação e entrega de dissertações, trabalhos de projetos,

relatórios e teses em formato digital sob o número 563 (que se anexa) submetida em 11 de

dezembro onde se colocaram três (3) perguntas que se reproduzem:

1- No imediato, quais as Instituições de Ensino Superior (IES) que já se encontram a receber as

dissertações (em todas as suas fases) exclusivamente em formato digital?

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

em formato digital para a desmaterialização do processo?

3- Quais os prazos previstos, por estas, para receberem as dissertações em formato digital?

cuja resposta foi dada a 24 de fevereiro, e que igualmente se anexa,

ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicitamos a V. Exa., Senhor

Presidente da Assembleia da República, que o CRUP / CSISP / APESP, nos remeta quadro

resume com as respostas dadas por todas as instituições às três (3) questões colocadas

Palácio de São Bento, 30 de março de 2020

Deputado(a)s

ALEXANDRA TAVARES DE MOURA(PS)

FERNANDO PAULO FERREIRA(PS)

RITA BORGES MADEIRA(PS)

MIGUEL MATOS(PS)

Existem anexos ao documento.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.










ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA


REQUERIMENTO Número /  ( .ª)


PERGUNTA Número /  ( .ª)


Publique - se


Expeça - se


O Secretário da Mesa


Assunto:


Destinatário:


Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 


A transição para uma economia circular exige a promoção do uso eficiente de recursos, através


de procedimentos e comportamentos assentes na desmaterialização. Estes, devem ser


introduzidos e assumidos, garantindo a capacidade de adaptação de cada um e de cada


organismo.


Neste sentido, tem a Assembleia da República, em diferentes momentos, resolvido a redução do


consumo de papel, consumíveis e meios relacionados com a impressão que visam também, na


relação da administração pública com os cidadãos, a redução da utilização de produtos


impressos.


A administração pública e as instituições de ensino superior têm um papel de responsabilidade


social, devendo garantir que as suas políticas e práticas contribuem de forma clara para


minimizar impactos negativos sobre o meio ambiente, promovendo estratégias que efetivem a


mudança.


Assim, e considerando que: O Orçamento de Estado - Lei n.º 42/2016 de 28 de dezembro,


introduz no seu artigo 163.º a apresentação e entrega de dissertações, trabalhos de projetos,


relatórios e teses em formato digital como suficiente;


O Orçamento de Estado - Lei n.º 114/2017 de 29 de dezembro refere no seu Art.º 183 que deve


ser aplicado, com as devidas adaptações, a todos os organismos que sejam tutelados pelo


Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e que esta aplicação deve abranger todas


as fases de apresentação e entrega de dissertações, trabalhos de projetos e relatórios;


ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicitamos a V. Exa., Senhor


Presidente da Assembleia da República, que o Governo, por intermédio do Senhor Ministro da


Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, nos preste os seguintes esclarecimentos:


1- No imediato, quais as Instituições de Ensino Superior (IES) que já se encontram a receber as







dissertações (em todas as suas fases) exclusivamente em formato digital?


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


em formato digital para a desmaterialização do processo?


3- Quais os prazos previstos, por estas, para receberem as dissertações em formato digital?


Palácio de São Bento, 11 de dezembro de 2019


Deputado(a)s


ALEXANDRA TAVARES DE MOURA(PS)


TIAGO ESTEVÃO MARTINS(PS)


PORFÍRIO SILVA(PS)


RICARDO LEÃO(PS)


RITA BORGES MADEIRA(PS)


VERA BRAZ(PS)


MARIA DA LUZ ROSINHA(PS)


PEDRO CEGONHO(PS)


FERNANDO PAULO FERREIRA(PS)


JOÃO MIGUEL NICOLAU(PS)


MIGUEL MATOS(PS)


PAULO MARQUES(PS)


____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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