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INFORMAÇÃO PARLAMENTAR AO SERVIÇO DOS CIDADÃOS

Biblioteca Passos Manuel



• A Biblioteca Passos Manuel foi criada em 1836, por decreto do
Ministro Passos Manuel com o objetivo principal de dar apoio
bibliográfico aos trabalhos parlamentares.

• Podem ainda aceder à Biblioteca todos os cidadãos que necessitem
de informação parlamentar, tendo em consideração as condições
gerais e especiais de acesso ao Palácio, bem como de circulação nas
suas instalações, definidas no respetivo regulamento. (Regulamento
da Biblioteca)

• O fundo documental abrange todas as áreas do saber (com
destaque para o Direito, Ciência Política, Economia e Assuntos
Sociais)

Biblioteca Passos Manuel



«Ou seja, qualquer organização que actue no mercado deve estar atenta às
necessidades dos seus utilizadores reais e dos seus utilizadores potenciais,
ajustando-se a si e aos seus produtos em função dessas necessidades de
modo a assegurar a sua satisfação.»

PINTO, Maria Leonor Cardoso Sérgio – O marketing nas bibliotecas 
públicas portuguesas. 

Tipos de utilizadores



Tipos de utilizadores

➢ Cidadão / utilizador que procura informação e sabe
especificamente o que quer

➢ Cidadão / utilizador que procura informação mas não sabe o
que existe especificamente sobre o assunto

➢ Cidadão / utilizador que não procura informação, nem sabe
que precisa de informação



• Bases de dados

• Atendimento pessoal

• Telefone

• Email

• Página da Biblioteca

• Notas técnicas – enquadramento bibliográfico

Responder a necessidades informativas do cidadão

Serviços



Bases de dados



Bases de dados



Bases de dados



Eventos culturais

• Eventos culturais e a divulgação da biblioteca

• Interação com os funcionários

• Contacto com a documentação e com o espaço

Criar necessidades informativas no cidadão



Lançamento de livros

Sessão extraordinária do Conselho Consultivo para 
os Assuntos da Imigração (COCAI) – lançamento do 
livro Descendentes de imigrantes : um lugar na 
sociedade portuguesa (2007)

Lançamento 
do livro Os 
Presidentes 
do 
Parlamento 
Português na 
1ª República 
- 1910-1926 
(2012)

Lançamento 
do livro O 
Parlamento 
na prática 
(2008)



Exposições

Biblioteca das cortes : 180 anos : memória evocativa

Um olhar sobre as ordenações : Biblioteca das Cortes : 180 
anos



Visitas

Visita de alunos do curso de Ciências da Informação da 
Universidade de Coimbra (2017)



Eventos culturais

III 
Encontro
Mundial 
de Luso-
Eleitos 
(2015)

Sessão 
Evocativa dos 
150 anos da 
edição da 
obra A Queda 
dum Anjo de 
Camilo 
Castelo 
Branco (2016)

Peça de teatro "O Peso das Razões" interpretada 
pelos Artistas Unidos (2009)

"Café da Igualdade Mulheres, Igualdade e a Europa", da 
iniciativa da Subcomissão para a Igualdade e Não 
Discriminação (2019)



Encontro 
“Voluntariado:
o Mundo 
chama por 
todos”, no 
âmbito do Ano 
Europeu do 
Voluntariado 
(2011)

Jornadas Europeias do Património na 
Assembleia da República (2016)

7.º Simpósio Internacional Cuidados para as Hepatites 
em Utilizadores de Substâncias (2018)

Café da
Ciência 
(2016)

Eventos culturais



O acesso à informação na Biblioteca

• Bases de dados

• Atendimento pessoal

• Telefone

• Email

• Página da Biblioteca

• Notas técnicas 

(enquadramento bib.)

Cidadão/utilizador que
sabe exatamente o
que quer

Cidadão/utilizador que
não sabe o que existe
sobre o assunto



• Lançamento de livros

• Exposições

• Visitas 

• Outros eventos culturais

Novos cidadãos/utilizadores
que não estão ativamente à
procura de informação

O acesso à informação na Biblioteca



Cara Dra. PG,

Muito lhe agradeço o esforço feito.

Quanto ao documento que solicitaram à Academia de 

Ciências, se for obtida resposta, ficarei muito grato se me 

puder fazer chegar.

Votos de um bom resto de semana.

Reconhecidamente,

JBX (Email)



INFORMAÇÃO PARLAMENTAR AO SERVIÇO DOS CIDADÃOS

Divisão de Informação Legislativa e Parlamentar



A Divisão de Informação Legislativa e 
Parlamentar (DILP)

• A Divisão de Documentação foi criada em 1977, pela Lei n.º 32/77, de 25 de maio, tendo passado a
designar-se Divisão de Informação Legislativa e Parlamentar (DILP) em 1988, com a Lei n.º 77/88,
de 1 de julho, assim se mantendo até aos dias de hoje

– 1. É responsável pelo apoio aos trabalhos da Assembleia da República na área de informação legislativa e
parlamentar

– 2. É responsável pelo tratamento e difusão da legislação decorrente da atividade parlamentar

– 3. É responsável por assegurar a organização, funcionamento e administração dos conteúdos das bases de
dados que tratam a informação legislativa e parlamentar, em colaboração com outros serviços
intervenientes

– 4. Tem a responsabilidade por satisfazer os pedidos de informação dos grupos parlamentares, órgãos e
demais utilizadores da Assembleia da República, no domínio da atividade legislativa parlamentar nacional e
estrangeira, bem como os de organismos estrangeiros congéneres (por exemplo, através do CERDP),
instituições estrangeiras e internacionais e ainda os de instituições públicas nacionais e cidadãos



Tipos de produtos e serviços também 
disponibilizados aos cidadãos

• Bases de dados

• Relatórios e estatísticas da atividade parlamentar e de fiscalização da 
atividade do Governo

• Dossiers de informação e legislação

• Legislação anotada na área da atividade parlamentar e legislação por área 
das Comissões.

• Correio do cidadão

• Notas técnicas



Base de dados

• Atividade Parlamentar e Processo Legislativo - reúne toda a informação relativa à atividade

parlamentar e processo legislativo, desde a I Legislatura – 3 de junho de 1976 até à atualidade;

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/IniciativasLegislativas.aspx


Base de dados

• Debates Parlamentares – relato integral das reuniões plenárias desde 1821 até ao presente. Para

o período atual a informação sobre cada reunião surge integrada com a AP/PLC (links para a

tramitação de cada iniciativa legislativa) e o Arquivo Audiovisual (links para vídeos de cada

intervenção em plenário);

Ano N.º de visitas

2013 20339

2014 20315

2015 55197

2016 66413

2017 80948

2018 91563

http://debates.parlamento.pt/


Dossiers temáticos

Coleção Temas e Coleção Legislação

(legislação nacional e estrangeira)

Sínteses informativas

(legislação nacional e estrangeira)



Notas Técnicas

Colaboração na elaboração do enquadramento legal nacional e  
no enquadramento internacional
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Relatórios e estatísticas

Relatório da atividade parlamentar por sessão

legislativa

• O parlamento
• Composição
• Presidente da Assembleia da República
• Reuniões

• Atividade legislativa

• Fiscalização

• Envolvimento dos cidadãos
• Petições
• Parlamento dos jovens
• ARTV
• Visitantes

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Documents/Estatisticas_Actividade_Parlamentar_XIIILeg/ActividadeLegislativa_XIII_3.pdf


Relatórios de fiscalização política

Relatório de progresso relativo à aprovação e

entrada em vigor das leis e da consequente

regulamentação, incluindo o cumprimento dos

respetivos prazos, feito no início de cada sessão

legislativa

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Documents/Relatorios_Progresso_XIIILeg/Relatorio_XIII_3SL.pdf


Relatório de progresso relativo à aprovação e

entrada em vigor das leis e da consequente

regulamentação, incluindo o cumprimento dos

respetivos prazos, elaborado no início de cada

sessão legislativa.

• Todas as leis parcialmente regulamentadas
• Todas as leis não regulamentadas

Desde 5 de 
abril de 2002

IX Legislatura

Relatórios de fiscalização política

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Documents/Relatorios_Leisregulamentadasnaoregulamentadas_XIIILeg/LeisParcialmente_NaoRegulamentadas_IX_XIII_3SL.pdf


Relatórios de fiscalização política

• Inclui pesquisas a 3494 leis publicadas entre janeiro de 1977 e setembro de 2018 
(apenas 86 vigentes)

• Inclui pesquisas a 15891 decreto-lei publicados entre janeiro de 1977 e setembro 
de 2018 (apenas 35 vigentes)

• Que tipo de informação deve 
ser prestada à Assembleia da 
República

• Entidade responsável

• Prazo (sempre que exista)



Legislação anotada na área da atividade parlamentar e por área das Comissões



Correio do cidadão

CIDADÂOS 2018

Cidadãos 60%

Empresas/Sociedades Advogados 12%

Investigadores 25%

Jornalistas 17%

TOTAL 602

Origem do pedido

Respostas na rede ECPRD

2015 188

2016 171

2017 221

2018 223

TOTAL 803

27%

62%

5%
6%

Origem do pedido - 972 pedidos 

Utilizadores
internos

Cidadãos

Administração
Publica

Parlamentos
estrangeiros



Correio do cidadão 

Tipos de pedidos

20%

59%

18%

3%

Tipo de pedido - 2018

Informação Documental

Informação Parlamentar

Legislação

Outro



INFORMAÇÃO PARLAMENTAR AO SERVIÇO DOS CIDADÃOS

Arquivo Histórico-Parlamentar



ARQUIVO HISTÓRICO PARLAMENTAR (AHP)
BREVE DESCRIÇÃO

O Arquivo Parlamentar começou a ser formado durante as

primeiras Cortes Constituintes (1821) e o seu acervo

encerra a História do parlamentarismo em Portugal.

É a Unidade Orgânica responsável pela coordenação da

gestão documental do Parlamento e por receber,

descrever e conservar todos os documentos resultantes

da atividade parlamentar.



Como se estabelece o contacto com os utilizadores?

• Atendimento personalizado na Sala de Leitura

• Email

• Telefone

• Website do AHP

• Bases de Dados disponíveis online

• Eventos (Exposições,Visitas)

ARQUIVO HISTÓRICO PARLAMENTAR (AHP)
COMUNICAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO JUNTO DO CIDADÃO



Atendimento na Sala de Leitura (AHP)
Horário de Atendimento 

(2ª a 6ª feira, das 9h às 18h ou até ao final dos trabalhos parlamentares)



• Informação disponibilizada através do Website do AHP

• Bases de Dados 

Debates Parlamentares

Arquivo Histórico

Arquivo Fotográfico

Arquivo Audiovisual

ARQUIVO HISTÓRICO PARLAMENTAR (AHP)
COMUNICAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO JUNTO DO CIDADÃO

http://www.parlamento.pt/Parlamento/Paginas/AHP.aspx
http://debates.parlamento.pt/
http://ahpweb.parlamento.pt/
http://ahfweb.ar-servicos.pt/
http://av.parlamento.pt/


Visitas



Exposições temporárias na sala de leitura



Exposições com colaboração do AHP
“100 anos de Parlamento. 1903-2003. Centenário da Sala das 

Sessões”
Patente entre junho e setembro de 2003



Exposições com colaboração do AHP
“A Assembleia Constituinte e a Constituição de 1911”

Patente entre 20 de outubro e 30 de dezembro de 2011



Exposições com colaboração do AHP
“Morte à morte! 150 anos da abolição da pena de morte em 

Portugal”
Patente entre 5 de julho e 29 de dezembro de 2017



ARQUIVO HISTÓRICO PARLAMENTAR (AHP)
COMUNICAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO JUNTO DO CIDADÃO

Quem são os nossos utilizadores?
• Utilizadores internos:

– Deputados

– Funcionários dos Grupos Parlamentares

– Funcionários dos Serviços da AR

• Utilizadores externos:
– Investigadores ligados ao mundo académico

– Investigadores free-lancer

– Estudantes de pós-graduação (mestrado / doutoramento / pós-
doutoramento)

– Jornalistas 

– Historiadores



ARQUIVO HISTÓRICO PARLAMENTAR (AHP)
COMUNICAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO JUNTO DO CIDADÃO

Produtos da investigação e

o que dizem os utilizadores sobre nós?



ARQUIVO HISTÓRICO PARLAMENTAR (AHP)
COMUNICAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO JUNTO DO CIDADÃO

«Desde a Biblioteca, à Divisão de Informação Legislativa e Parlamentar e ao Arquivo
Histórico-Parlamentar da Assembleia da República, sempre estes serviços se
disponibilizaram a colaborar prontamente e a responder “na hora” aos meus pedidos. Aos
colegas uma palavra de grande apreço, não podendo deixar de salientar a colega Anabela
Jara que, por minha causa, desceu tantas e tantas vezes aos confins da história….»
in Maria de Fátima Carvalho Abrantes Mendes, As Comissões Parlamentares de Inquérito no Portugal Democrático, 1976-2015. Dissertação de Mestrado em
Ciência Política e Relações Internacionais. Lisboa: FCSH/UNL, 2015

«Vocacionada para a alta missão de constituir o suporte da função legislativa, a biblioteca
e o arquivo da Assembleia da República têm de ser encarados pelos portugueses como um
património nacional que deve ser preservado a todo o custo, não só como riqueza
histórico-cultural, mas como elemento fundamental para a vida política dos cidadãos»
in Manuel Pinto dos Santos, Monarquia Constitucional. Organização e Relações do Poder Governamental com a Câmara dos Deputados. 1834-1910.
Lisboa: AR-DE, 1986



ARQUIVO HISTÓRICO PARLAMENTAR (AHP)
COMUNICAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO JUNTO DO CIDADÃO

«Estimada Dra. Manuela, Estando para 
breve a apresentação do  livro  "General 
Loureiro dos Santos - Biografia O que tem 
de ser tem muita força", não poderia 
deixar de lhe expressar  a minha gratidão 
por toda a ajuda que, no plano informativo 
me prestou e que culminou na publicação 
do livro acima referido. Como toda a ajuda 
é importante não poderei esquecer o 
filósofo Francis Bacon quando disse "os 
homens deveriam saber que no teatro da 
vida humana só os deuses e os anjos 
podem ser expectadores". Como qualquer 
ser humano, todos nós somos actores. 
Cordialmente, Luísa Amaral»



Lançamento do livro “General Loureiro dos Santos”
Auditório António de Almeida Santos, 26 de junho de 2018



ARQUIVO HISTÓRICO PARLAMENTAR (AHP)
COMUNICAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO JUNTO DO CIDADÃO

«Obrigada pelo envio da 
documentação e em nome da 
equipa agradeço o apoio e 
profissionalismo (…) Dei nota 
do mesmo à realizadora, 
Patrícia Sequeira e sua equipa. 
Um sereno fim de semana. 
Luísa Amaral.»

https://youtu.be/BVivYd0lo-Y


ARQUIVO HISTÓRICO PARLAMENTAR (AHP)
COMUNICAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO JUNTO DO CIDADÃO

Testemunhos na primeira pessoa


