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Declaração de autorização para depósito de documentos
no repositório da ESEP
MODALIDADE DE DIVULGAÇÃO
Declaro, para os devidos efeitos, que concedo gratuitamente à Escola Superior de Enfermagem do Porto, para além do título e resumo por mim disponibilizados, autorização para arquivar e tornar acessível aos interessados, nomeadamente através do seu repositório  institucional, o trabalho supra-identificado, que disponibilizo em formato digital e nas condições abaixo indicadas.
 
A subscrição da presente declaração não implica a renúncia à titularidade dos direitos de autor nem ao direito de usar a obra em trabalhos futuros, os quais são pertença do seu criador intelectual.
Assinale as opções aplicáveis:
Nota: No caso de dissertação o preenchimento desta declaração termina aqui.
Caso haja outro tipo de enquadramento deve preencher os itens abaixo: 
TIPO / ENQUADRAMENTO (Regulamento do repositório da ESEP)
METADADOS
DECLARAÇÕES (se aplicáveis)
·         Para a publicação em texto integral (alínea b) do n.º 2 e alínea b) do n.º 3 do art.º 2.º) 
·         Para o depósito de trabalhos aprovados por um júri (alínea a) do art.º 3.º) 
·         Para o depósito de material didático (alínea b) do art.º 3.º) 
·         Para o depósito de trabalhos académicos (alínea c) do art.º 3.º)
Acompanhado de resumo crítico:
·         Para o depósito de documentação técnica (ponto i) da alínea d) do art.º 3.º) 
_________________________
 1 Nota: Por depósito entende-se a inclusão e divulgação de dado trabalho no Repositório da ESEP. 
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