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DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE AUTOR 

Nome: ______________________________________________________________________ 

Documento de Identificação Nº.: _________________ Tel./Telem.: __________________ 

E-mail: ____________________________________________ 

Mestrado (Designação do mestrado):  

_____________________________________________________________________________ 

Data de conclusão: ___/___/______ 
Título do Trabalho de Projeto: 
_____________________________________________________________________________ 

Orientador(a): 
_____________________________________________________________________________ 

ADVERTÊNCIA 

No âmbito da construção do Repositório Digital Institucional – Centro de Documentação e Arquivo, são 

disponibilizadas, para consulta, todas as teses e dissertações realizadas no Instituto Politécnico de 

Tomar e na Escola Superior de Actividades Imobiliárias. Ao mesmo tempo, são arquivados, um 

exemplar em suporte digital (para depósito e para empréstimo). 

Nos termos do art.º 50.º do Decreto-Lei n.º 115/2013 de 7 de agosto as dissertações de mestrado 

ficam sujeitas ao depósito obrigatório de uma cópia digital no repositório integrante da rede do 

Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal, operado pela Fundação para a Ciência e 

Tecnologia. 

Ficam temporariamente excluídas da consulta e empréstimo as teses e dissertações cujos autores 

pretendam declarar um embargo, justificando devidamente abaixo. 

Pretendo restringir o acesso à tese/dissertação/trabalho de projeto acima referido, durante o período 

de:  1 ano;  2 anos,  a partir de hoje,  

com a seguinte justificação devidamente validada pelo(a) respetivo(a) Professor(a) Orientador(a): 

 contém dados temporariamente confidenciais; 

 compromisso com edição comercial ou patenteamento (embargo apenas no Repositório Digital) 

A subscrição da presente declaração não implica a renúncia à titularidade dos direitos de autor e ao 

direito de usar a obra em trabalhos futuros, os quais são pertença do seu criador intelectual. 

Assinatura do/a Autor/a:   

 
__________, _____ de _________________________ de 20___. 

Como Professor/a Orientador/a da tese/dissertação acima referida, valido a pretensão de 

embargo aqui registada pelo/a seu/sua autor/a. 

Assinatura:   

 

__________, _____ de _________________________ de 20___. 
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