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Declaro, sob compromisso de honra, que a versão que agora entrego corresponde à versão
final aprovada pelo júri.
Sem prejuízo da conservação integral dos direitos de autor sobre a minha dissertação, concedo
ao ISSSP licença para arquivar e tornar acessível gratuitamente através do RCAAP, sem alterar
o seu conteúdo, a versão final da minha dissertação, em suporte digital, formato PDF, para
leitura, impressão e/ou download, em consonância com a legislação em vigor, artigo 50 do
Decreto-Lei nº 115/2013 de 7 de Agosto de 2013.

Assinatura do autor
Local e data

Declaração de Autorização para Arquivo no Repositório Cientifico de Acesso Aberto de
Portugal – RCAAP - Dissertações de Mestrado (caso haja alterações a efectuar após as provas
públicas).

Identificação do autor
Nome
BI/CC/Passaporte
E-mail
Telefone/Telemóvel

Identificação do documento
Designação do mestrado
Título da Dissertação
Orientador
Co-orientador(es)
Ano e mês de conclusão

Assumo o compromisso que caso haja alguma alteração/correcção a efectuar após as provas
públicas que entrego a versão final em cd e um exemplar em papel no prazo de 30 dias a data
das provas. Ressalvamos que caso não seja entregue a versão final será publicada a versão
anterior.
Sem prejuízo da conservação integral dos direitos de autor sobre a minha dissertação, concedo
ao ISSSP licença para arquivar e tornar acessível gratuitamente através do RCAAP, sem alterar
o seu conteúdo, a versão final da minha dissertação, em suporte digital, formato PDF, para
leitura, impressão e/ou download, em consonância com a legislação em vigor, artigo 50 do
Decreto-Lei nº 115/2013 de 7 de Agosto de 2013.
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