Repositório da Universidade dos Açores
Autorização de depósito
DECLARAÇÃO
Considerando
1.

Que a Universidade dos Açores aderiu ao projecto Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal
(RCAAP), viabilizado pela Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN), que tem por objectivo
final constituir um Meta-Repositório nacional de produção científica;

2.

Que o Repositório Institucional da Universidade dos Açores, alojado no sítio http://repositorio.uac.pt/, é
destinado ao depósito da produção científica desta instituição com o intuito de o preservar e divulgar e
permitir o respectivo acesso livre e gratuito;

3.

Que a legislação em vigor de Depósito Legal (Artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 115/2013. D.R. n.º 151, Série I
de 2013-08-07 obriga ao depósito de uma cópia digital de dissertações e teses num repositório
integrante da rede do Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal, operado pela Fundação para
a Ciência e Tecnologia, I. P.:.

Eu, __________________________________________________________________, abaixo assinado, declaro sob
compromisso de honra que a dissertação/tese entregue corresponde à versão final apresentada ao júri, assim
como declaro que concedo à Universidade dos Açores uma licença não-exclusiva para arquivar e tornar acessível
em linha (em formato digital), no Repositório Institucional da Universidade dos Açores, o(a)
Mestrado



Doutoramento



Agregação



data de atribuição de grau ____/____/________,

com o título __________________________________________________________________________________,
não abdicando de qualquer direito de autor, incluindo o direito de o/a usar em trabalhos futuros. Autorizo ainda a
Universidade dos Açores, quer a arquivar mais de uma cópia do documento digital supracitado para efeitos de
preservação e acesso, quer, caso seja necessário, mas sem alterar o seu conteúdo, a convertê-lo para o formato
digital aplicável.
Concordo que a minha dissertação ou tese seja colocada no Repositório da Universidade dos Açores com o
seguinte estatuto (assinale apenas uma das hipóteses):
1.
2.

3.




Disponibilização imediata do conjunto do trabalho para acesso mundial;
Disponibilização do conjunto do trabalho para acesso exclusivo na Universidade dos Açores durante o
período de  1 ano,  2 anos ou  3 anos, sendo que após o tempo assinalado autorizo o
acesso mundial (anexo justificação do embargo devidamente assinada pelo orientador);
 Disponibilização apenas dos metadados descritivos (autor, título e resumo, entre outros, sendo que
anexo justificação da não disponibilização do texto integral, assinada pelo orientador).

Autor/Nome Literário/Científico: ________________________________ Email:_____________________________
Local: ___________________________________, Data: ____/____/________
Assinatura: _________________________________________________

