PEDIDO DE ACREDITAÇÃO DE INVESTIGADOR PARA ACESSO A DADOS ESTATÍSTICOS PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

Declaração de compromisso
(Cada investigador envolvido no pedido – investigador solicitante e outros investigadores que terão acesso aos
dados – deve assinar uma declaração de compromisso)

______________________________________________, portador do B.I. / Cartão de Cidadão /
Passaporte Nº:_______________________, emitido em: ______/____/_______ pelo arquivo de
_____________________, válido até: ______/____/_______, fica abrangido pelo segredo
profissional, nos termos da alínea d) do nº 2 do artigo 6º da Lei nº 22/2008, de 13 de Maio, que
estabelece os princípios, as normas e a estrutura do Sistema Estatístico Nacional (SEN),
comprometendo-se a guardar absoluto sigilo no âmbito do acesso à (s) base (s) de dados:
(identificar base (s) de dados e ano (s) de referência)______________, residente (s) no INE, IP,
para efeitos do projecto de investigação (identificar projecto)_________________.

Mais declara ter conhecimento de que a violação do dever de segredo estatístico
determinará a suspensão imediata da acreditação da entidade solicitante ao acesso aos
dados, para todos os efeitos previstos no presente Protocolo, definitiva ou por prazo a
determinar pelo INE, IP, nos termos da cláusula 4ª do acordo de Cedência de Dados para
Fins Científicos, e de que a referida violação é punível criminalmente, de acordo com o
previsto no artigo 32º da lei do SEN.

Data ____/_____/________ Assinatura __________________________________________________

Esta declaração obrigatória para todos os investigadores que terão acesso aos dados, incluindo o solicitante, é
parte integrante do pedido de acreditação para acesso a dados estatísticos para fins de investigação científica do
sistema de acreditação criado no contexto do Protocolo, assinado, em 29 de Dezembro de 2014, entre o Instituto
Nacional de Estatística (INE, IP), a Fundação para Ciência e Tecnologia (FCT, IP) e a Direção-Geral de
Estatísticas da Educação e Ciência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (DGEEC-MCTES).

