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ACESSO A DADOS ESTATÍSTICOS PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

1. Identificação do requerente

(Resposta obrigatória a todos os campos.)

Nome: 

Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão/Passaporte Nº 

Válido até: 

Endereço de correio eletrónico: 

Telefone/Telemóvel: 

2. Projeto/ atividade de investigação

2.1. Identificação

Projeto  Tese de Mestrado  Tese de Doutoramento 

Área disciplinar da investigação:

Título:   

Coordenador/Orientador: 

Instituição/Estabelecimento:   

Calendarização: 

Data de início do projeto/Ano de registo da tese: 

Data prevista para o fim do projeto: 

2.2. Breve descrição do projeto e dos objetivos 



Campo Grande, nº 83 - 1º, 1700-088 Lisboa | T. (+351) 211 507 010 | F. (+351) 211 507 261 | E. geral@dgartes.pt | 
www.dgartes.gov.pt

3. Descrição do pedido de dados

(Indique com exatidão os indicadores estatísticos relativos aos dados a que pretende ter acesso, bem como 
o período temporal e unidade territorial a que os mesmos reportam.) 

4. Informação e responsabilidade

A utilização e o tratamento da informação são da exclusiva responsabilidade do requerente, pelo que 

as conclusões que venham a ser retiradas não poderão, em situação alguma, ser atribuídas à 

Direção-Geral das Artes. 

Data: Assinatura _______________________________________________ 

Documentos a anexar, em função do tipo de projeto/atividade de investigação: 

- Declaração da instituição de acolhimento com carimbo, no caso de se tratar de um projeto de investigação;

- Declaração do orientador com carimbo da instituição, no caso de se tratar de uma Tese de Mestrado*;

- Comprovativo do Registo de Tese em curso (RENATES) e declaração do orientador com carimbo da

instituição, no caso de se tratar de uma Tese de Doutoramento*.
* da declaração do orientador da Tese deve constar a relevância dos dados para o trabalho em curso
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