
 
 

 

 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS CIENTÍFICOS E ARTÍSTICOS NO  

REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DO IPL 

Nome: ______________________________________________________________________ 

Bilhete de Identidade n.º/Cartão de Cidadão: ______________________________________ 

Correio eletrónico: _________________________________ Tel./Telem.: ________________ 

Título: ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Tipologia do documento (*): ____________________________________________________ 

Ano de edição: _________ 

Para os devidos e legais efeitos declaro que: 

a) Concedo, gratuitamente, ao Instituto Politécnico de Lisboa (IPL) e aos seus agentes, para 

além  do  título  e  resumo por mim disponibilizados, uma autorização ou licença não-

exclusiva para arquivar e tornar acessível, nomeadamente através do seu repositório 

institucional, o trabalho supra-identificado que disponibilizo no formato e nas condições 

abaixo indicadas; 

b) Autorizo o Instituto Politécnico de Lisboa a converter o mencionado trabalho para 

qualquer  formato  de  ficheiro,  meio  ou  suporte,  nomeadamente  através  da  sua 

digitalização, para efeitos de preservação e acesso, sem que, contudo, possam alterar o seu 

conteúdo; 

c) O documento entregue é meu trabalho original, sobre o qual detenho o direito de 

conceder os (direitos) objeto da presente licença; 

d) A entrega do documento não infringe, tanto quanto me é possível saber, os direitos de 

qualquer outra pessoa ou entidade; 



 
 

e) Obtive autorização do detentor do direito de autor para conceder ao Instituto Politécnico 

de Lisboa os direitos requeridos por esta licença e que esse material cujos direitos são de 

terceiros está claramente identificado e reconhecido no texto ou conteúdo do documento 

entregue (válido nos casos em que o documento entregue contenha material do qual o 

autor não detenha o respetivo direito de autor); 

f) Cumpro  quaisquer  obrigações  exigidas pelo respetivo contrato ou acordo (se o 

documento entregue é baseado em trabalho financiado ou apoiado por outra instituição 

que não o Instituto Politécnico de Lisboa); 

g) Concordo que o meu trabalho seja colocado no Repositório Científico do Instituto 

Politécnico de Lisboa com o seguinte estatuto (assinale uma das hipóteses): 

1. Disponibilização imediata para acesso mundial; 

2. Disponibilização imediata para acesso exclusivo no Instituto Politécnico 

de Lisboa durante o período de 1 ano ____, 2 anos ____ ou 3 anos ____. 

Após o período assinalado autorizo o acesso mundial (anexo justificação 

do embargo); 

3. Disponibilização apenas dos metadados descritivos (autor, título e 

resumo, entre outros), sendo que anexo justificação da não 

disponibilização do texto integral). 

 

 

Lisboa, ______ de _______________ de ______ 

Assinatura: ___________________________________________________________________ 

(*) 

 Livro ou partes de livro 
 Artigo em revista nacional ou internacional com ou sem Arbitragem 
 Artigo em revista nacional ou internacional com ou sem Conselho 
 Artigo em revista (no prelo) 
 Documento de trabalho 
 Recensão 
 Artigo ou Resumo em Ata 
 Comunicação em encontro nacional ou internacional 
 Outro 
 

 

 

 

 


