
 

 

RG40/Anexo V – Autorização para depósito de RPES/dissertações/teses no Repositório do Ispa 
1.  IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome completo:        Nº Aluno:  

N.º CC: E-mail: Telm.: 

Mestrado/Doutoramento:  Especialização:  
 

2.  IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO 

    Dissertação               Tese                

Título do Trabalho:  

Data de Conclusão:  Orientador: 
 

3.  DECLARAÇÃO 
Declaro que concedo ao Ispa uma licença não-exclusiva de arquivar, reproduzir, comunicar e/ou distribuir 
através do seu repositório institucional, nas condições abaixo indicadas, a versão final do(a) meu (minha) 
RPES/dissertação/tese em suporte digital, aprovada após a realização das provas de defesa pública e, quando 
for caso disso, após confirmação pelo(s) orientador(es) e homologação pelo presidente do júri da introdução 
das alterações solicitadas. 
Declaro que autorizo o Ispa a digitalizar e converter o documento, para efeitos de preservação e acesso em 
repositório institucional e sem alterar o seu conteúdo, para qualquer formato ou ficheiro, meio ou suporte. 
Declaro ainda que: 

a)  O seu conteúdo é original e todas as fontes consultadas estão devidamente mencionadas no texto, nas 
notas e nas referências bibliográficas. 

b)  O(A) RPES/dissertação/tese agora entregue corresponde à versão final apresentada ao júri; 
c)  Tenho consciência de que a utilização de elementos alheios não identificados constitui grave falta ética e 

disciplinar. 
Retenho todos os direitos de autor relativos ao documento, bem como o direito de o usar em trabalhos futuros. 

 

4.  PEDIDO DE CONFIDENCIALIDADE 
     Autoriza-se a disponibilização imediata do texto integral do documento, em livre acesso; 

      

     Solicita-se o embargo, a partir de hoje, do acesso ao texto integral do RPES/dissertação/tese e respetivos 

anexos durante o período de       1 ano;      2 anos; 

     Solicita-se a restrição permanente do acesso aos Anexos. Autoriza-se, no entanto, a disponibilização 

imediata do RPES/dissertação/tese em livre acesso; 

     Solicita-se a restrição permanente do acesso aos Anexos e o embargo do acesso ao RPES/dissertação/tese 

durante o período de        1 ano;       2 anos, a partir de hoje. 

 O pedido de embargo/ restrição acima assinalado tem a seguinte justificação, devidamente validada pelo 

respetivo professor orientador no quadro 6: 
 Contém dados temporariamente confidenciais; 
 Compromisso com edição comercial ou patenteamento (embargo apenas no Repositório). 

 

5.  ASSINATURA DO AUTOR 

Assinatura: Data: 
 

6.  ORIENTADOR 
Como professor orientador do RPES/dissertação/tese acima identificado valido a pretensão de embargo 
assinalada pelo seu autor no quadro 4. 

Assinatura: Data: 
 

7.  ADVERTÊNCIA 
No âmbito do Repositório Ispa que visa colecionar, preservar e disponibilizar na Internet a produção científica, em texto integral 
de acesso livre, da comunidade académica do Ispa, são disponibilizadas, para consulta, todas as teses, dissertações e RPES 
realizados no Ispa.  
É arquivado um exemplar em formato digital devidamente identificado na capa com os seguintes elementos: Título, Autor, n.º 
de Estudante, Designação – Ispa Instituto Universitário, Ano Letivo, Curso, Área de Especialização. 
Ficam temporariamente excluídas da consulta e empréstimo as teses, dissertações e RPES cujos autores pretendam declarar 
um embargo, justificando devidamente em cima. 
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