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METADADOS
DECLARAÇÃO (quando aplicável)
Para a publicação em texto integral (alínea b) do n.º 2 do art. 2.º e alínea a) do n.º 2 do art.º 3.º)
Para a publicação com restrição ou embargo da divulgação em texto integral (alínea a) do n.º 3 do art. 2.º)
.
Para o depósito de trabalhos aprovados por um júri (alínea a) do n.º 1 do art.º 3.º)
.
Para o depósito de material didático (alínea b) do n.º 1 do art.º 3.º)
.
Para o depósito de trabalhos académicos (alínea c) do n.º 1 do art.º 3.º)
.
Acompanhado de resumo crítico:
Para o depósito de documentação técnica (alínea d) do n.º 1 do art.º 3.º)
.
Para o depósito de outros trabalhos (alínea e) do n.º 1 do art.º 3.º)
.
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