
DECLARAÇÃO

a)

b)

c)

d)

1.

2.

2 anos

3.

e)

Assinatura:

Retenho todos os direitos de autor relativos ao trabalho final, e o direito de o usar em trabalhos futuros.

Lisboa, 

Designação do Curso:

Disponibilização do conjunto do trabalho com  acesso embargado  durante:

Após o período acima assinalado autorizo o acesso mundial . Anexo justificação do embargo 
devidamente assinada pelo(s) orientador(es).

Disponibilização  apenas dos metadados descritivos  (autor, título, resumo, entre outros) devido 
a questões de confidencialidade dos dados (Acesso Restrito). Anexo justificação para a não 
disponibilização do texto integral, devidamente assinada pelo(s) orientador(es).

Declaro que concedo à Universidade de Lisboa e aos seus agentes uma licença não-exclusiva para arquivar e
tornar acessível, nomeadamente através do seu repositório institucional, nas condições abaixo indicadas, o
trabalho final, no todo ou em parte, em suporte digital.

Declaro sob compromisso de honra que o trabalho final agora entregue corresponde à versão final
apresentada ao júri.

Declaro que autorizo a Universidade de Lisboa a arquivar e, sem alterar o conteúdo, converter trabalho final
entregue, para qualquer formato de ficheiro, meio ou suporte, nomeadamente através da sua digitalização,
para efeitos de preservação e acesso.

Concordo que o trabalho final seja colocado no Repositório da Universidade de Lisboa com o seguinte estatuto
(assinale apenas uma das hipóteses):

Disponibilização  imediata  do conjunto do trabalho para acesso mundial;

1 ano 3 anos

Co-Orientador(es):

Faculdade/Instituto:

Título do Trabalho 
Final:

(Classificação FOS):Domínio Científico  -

Orientador:

Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão:

Mestrado IntegradoGrau: Mestrado

Correio Eletrónico:

Nome:

Telefone:

http://www.dgeec.mec.pt/np4/rebides18/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=976&fileName=DGEEC_DSEE_DEES_2018_Classificacao_FOS.pdf


DECLARAÇÃO

Todos os campos são de preenchimento obrigatório

Nome - introduzir nome completo do aluno

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Correio eletrónico e telefone - introduzir o endereço de email e um contacto telefónico que usa habitualmente. 
Serão estes os meios de contacto preferenciais, caso seja necessário proceder a algum esclarecimento.

Domínio científico - consulte a Classificação de Domínios Científicos e Tecnológicos, 2007 (FOS) - para atribuir o
domínio científico em que o trabalho se insere.

NOTAS IMPORTANTES:

Acesso Mundial - De acordo com a legislação em vigor, todos os trabalhos conducentes a grau académico (teses 
de doutoramento, dissertações de mestrado e/ou trabalhos finais de mestrado integrado), devem ser 
disponibilizados num repositório da rede RCAAP, sempre que possível, em acesso aberto [alínea d)1. ]

Acesso Embargado - Em casos excecionais, é permitido estabelecer um período de embargo [alínea d)2. ] , 
durante o qual o documento depositado no repositório não se encontra em acesso aberto. O período máximo de 
embargo são 3 anos. Findo esse período os documentos ficam automaticamente em acesso aberto. Ao assinalar 
esta opção, deverá apresentar a justificação do embargo e do prazo definido, devidamente assinada pelo(s) 
orientador(es). 

 ii.  os resultados do trabalho final são parte inicial da tese de doutoramento;
 iii. aguarda-se registo da patente.

Apresentam-se alguns exemplos para a utilização do "acesso embargado": 
 i.   parte do trabalho estar a aguardar publicação de artigo;

Acesso  Restrito - Em casos excecionais, é necessário vedar permanentemente o acesso ao texto integral do 
documento [alínea d)3. ] . Nesses casos, a legislação obriga à entrega/depósito do documento no repositório mas 
permite que apenas sejam disponibilizados em acesso aberto os metadados descritivos (título, autores, data, 
resumo, entre outros). Ao assinalar esta opção, deverá apresentar a justificação devidamente assinada pelo(s) 

     de confidencialidade dos dados;
 ii. trabalhos com dados ou informação de terceiros considerada confidencial. 

NOTA - No caso de confidencialidade, previamente autorizada pelo Conselho Científico, que dê origem à entrega 
da prova na sua Versão Pública  (versão na qual consta apenas o conteúdo não confidencial), deverá contactar o 
seu orientador para definir o tipo de acesso mais adequado. 

orientador(es).  

 i.  trabalho que resulta de investigação realizada em empresa/indústria, com a qual foi assinado protocolo
Apresentam-se alguns exemplos para a utilização do "acesso restrito": 

http://www.dgeec.mec.pt/np4/rebides18/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=976&fileName=DGEEC_DSEE_DEES_2018_Classificacao_FOS.pdf


Data:

Solicita-se:

Acesso Embargado

Razões que o justificam:

JUSTIFICAÇÃO

Identificação do Aluno e do Trabalho Final

Nome completo:

Título:

Assinatura do (Co)Orientador:

Acesso Restrito


Silvia Lopes
DECLARAÇÃO
a)
b)
c)
d)
1.
2.
2 anos
3.
e)
Assinatura:
Retenho todos os direitos de autor relativos ao trabalho final, e o direito de o usar em trabalhos futuros.
Lisboa, 
Designação do Curso:
Disponibilização do conjunto do trabalho com  acesso embargado
 durante:
Após o período acima assinalado autorizo o acesso mundial
. Anexo justificação do embargo 
devidamente assinada pelo(s) orientador(es).
Disponibilização  apenas dos metadados descritivos
 (autor, título, resumo, entre outros) devido 
a questões de confidencialidade dos dados (Acesso Restrito). Anexo justificação para a não 
disponibilização do texto integral, devidamente assinada pelo(s) orientador(es).
Declaro que concedo à Universidade de Lisboa e aos seus agentes uma licença não-exclusiva para arquivar e
tornar acessível, nomeadamente através do seu repositório institucional, nas condições abaixo indicadas, o
trabalho final, no todo ou em parte, em suporte digital.
Declaro sob compromisso de honra que o trabalho final agora entregue corresponde à versão final
apresentada ao júri.
Declaro que autorizo a Universidade de Lisboa a arquivar e, sem alterar o conteúdo, converter trabalho final
entregue, para qualquer formato de ficheiro, meio ou suporte, nomeadamente através da sua digitalização,
para efeitos de preservação e acesso.
Concordo que o trabalho final seja colocado no Repositório da Universidade de Lisboa com o seguinte estatuto
(assinale apenas uma das hipóteses):
Disponibilização  imediata
 do conjunto do trabalho para acesso mundial;
1 ano
3 anos
Co-Orientador(es):
Faculdade/Instituto:
Título do Trabalho 
Final:
(Classificação FOS):
Domínio Científico  -
Orientador:
Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão:
Mestrado Integrado
Grau:
Mestrado
Correio Eletrónico:
Nome:
Telefone:
DECLARAÇÃO
Todos os campos são de preenchimento obrigatório
Nome
 - introduzir nome completo do aluno
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
Correio eletrónico e telefone
 - introduzir o endereço de email e um contacto telefónico que usa habitualmente. 
Serão estes os meios de contacto preferenciais, caso seja necessário proceder a algum esclarecimento.
Domínio científico
 - consulte a Classificação de Domínios Científicos e Tecnológicos, 2007 (FOS) - para atribuir o
domínio científico em que o trabalho se insere.
NOTAS IMPORTANTES:
Acesso Mundial
 - De acordo com a legislação em vigor, todos os trabalhos conducentes a grau académico (teses 
de doutoramento, dissertações de mestrado e/ou trabalhos finais de mestrado integrado), devem ser 
disponibilizados num repositório da rede RCAAP, sempre que possível, em acesso aberto 
[alínea 
d)1.
]
Acesso Embargado
 - Em casos excecionais, é permitido estabelecer um período de embargo 
[alínea 
d)2.
]
, 
durante o qual o documento depositado no repositório não se encontra em acesso aberto. O período máximo de 
embargo são 3 anos
. Findo esse período os documentos ficam automaticamente em acesso aberto. Ao assinalar 
esta opção, deverá apresentar a justificação do embargo e do prazo definido, devidamente assinada pelo(s) 
orientador(es). 
         ii.  os resultados do trabalho final são parte inicial da tese de doutoramento;
         iii. aguarda-se registo da patente.
Apresentam-se alguns exemplos para a utilização do "acesso embargado": 
	i.   parte do trabalho estar a aguardar publicação de artigo;
Acesso  Restrito
 - Em casos excecionais, é necessário vedar permanentemente o acesso ao texto integral do 
documento 
[alínea 
d)3.
]
. Nesses casos, a legislação obriga à entrega/depósito do documento no repositório mas 
permite que apenas sejam disponibilizados em acesso aberto os metadados descritivos (título, autores, data, 
resumo, entre outros). Ao assinalar esta opção, deverá apresentar a justificação devidamente assinada pelo(s) 
	    de confidencialidade dos dados;
         ii. trabalhos com dados ou informação de terceiros considerada confidencial. 
NOTA
 - No caso de confidencialidade, previamente autorizada pelo Conselho Científico, que dê origem à entrega 
da prova na sua 
Versão Pública
 (versão na qual consta apenas o conteúdo não confidencial), deverá contactar o 
seu orientador para definir o tipo de acesso mais adequado.  
orientador(es).  
         i.  trabalho que resulta de investigação realizada em empresa/indústria, com a qual foi assinado protocolo
Apresentam-se alguns exemplos para a utilização do "acesso restrito": 
Data:
Solicita-se:
Acesso Embargado
Razões que o justificam:
JUSTIFICAÇÃO
Identificação do Aluno e do Trabalho Final
Nome completo:
Título:
Assinatura do (Co)Orientador:
Acesso Restrito
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