AUTORIZAÇÃO PARA ARQUIVO DE
DOCUMENTOS CIENTÍFICOS NO
REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DO HFF

Nome: ______________________________________________________________________________________________
Documento de identificação nº: ________________ Telemóvel/Telefone: ______________ e-mail: _____________________
Nº de identificação no HFF: ____________________________________
Titulo: _______________________________________________________________________________________________
Tipologia do documento(*): _____________________________________________________________________________

Para os devidos efeitos, declaro:








que concedo, gratuitamente, ao Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, para além do título e resumo por mim
disponibilizados, uma autorização ou licença não-exclusiva para:
- arquivar e tornar acessível aos interessados, nomeadamente através do seu Repositório Institucional, o trabalho
supra-identificado que disponibilizo no formato e nas condições abaixo indicadas;
- converter, para efeitos de preservação e acesso e sem alterar o seu conteúdo, o mencionado trabalho para
qualquer formato de ficheiro, meio ou suporte;
que o documento entregue é meu trabalho original, e que detenho o direito de conceder os direitos contidos nesta
licença, assim como a entrega do documento não infringe, tanto quanto me é possível saber, os direitos de qualquer
outra pessoa ou entidade;
que (se o documento entregue contém material do qual não detenho os direitos de autor) obtive autorização do
detentor dos direitos de autor para conceder ao Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE 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;
que (se o documento entregue é baseado em trabalho financiado ou apoiado por outra instituição que não o Hospital
Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE) cumpri quaisquer obrigações exigidas pelo respectivo contrato ou acordo.

[Assinalar a opção aplicável]
ÂMBITO DA DIVULGAÇÃO:
Mundial imediata □
Mundial, com embargo inicial de □ 1 ano □ 2 anos □ 3 anos □ por tempo ilimitado
NOTA: se por tempo ilimitado (obrigatoriedade contratual) especificar o porquê em observações
Observações:

_______________________, ________/________/________

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 acta
Comunicação em encontro nacional ou internacional
Outro
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