
 

 
AUTORIZAÇÃO PARA ARQUIVO DE DISSERTAÇÃO 

NO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA UNL 

 
 
 

O arquivo no Repositório Institucional da UNL é de carácter obrigatório e contempla o texto integral 
 

Nome:  

Correio electrónico:                                                                                                                Telefone:  

Bilhete de Identidade / Passaporte:  

Título da Dissertação:  

 

Orientador (es):  

 

Ano de Conclusão:  

Designação do Mestrado ou do Ramo de Conhecimento do Doutoramento: 

 
Sem prejuízo dos direitos de autor relativos à minha dissertação e o direito de a usar em trabalhos futuros (como artigos ou livros), 

declaro que: 

• Entrego a dissertação, que corresponde à aprovada pelo júri, constituído pela Unidade Orgânica da Universidade Nova 

de Lisboa onde realizei os estudos. 

• Concedo à Universidade Nova de Lisboa e aos seus agentes, através do seu repositório institucional, uma licença não -

exclusiva para arquivar e tornar acessível, nas condições abaixo indicadas, a minha dissertação em suporte digital. 

• Autorizo a Universidade Nova de Lisboa a digitalizar o exemplar da minha dissertação, que remeto em anexo, ou o 

exemplar que possui nas suas bibliotecas. 

• Autorizo a Universidade Nova de Lisboa a arquivar sem alterar o seu conteúdo mais de uma cópia da dissertação e a 

efectuar a sua conversão para qualquer formato de ficheiro, meio ou suporte, para efeitos de preservação e acesso. 

Mais declaro que a minha dissertação poderá ser disponibilizada no Repositório Institucional da Universidade Nova de Lisboa na 

seguinte modalidade: 

 Disponibilização imediata do conjunto do trabalho para acesso mundial 

 Disponibilização com acesso restrito: 

a. Disponibilização parcial do trabalho (resumo) com o seguinte período de embargo: 

   1 ano -              2 anos -        3 anos -     

 sendo que, após o tempo assinalado, autorizo o acesso mundial. 

b. Disponibilização imediata do conjunto do trabalho para acesso exclusivo na UNL  

   1 ano -              2 anos -        3 anos -     

 sendo que, após o tempo assinalado, autorizo o acesso mundial. 
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Assinatura:  
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