
 
 

 

 

Declaração 
 

de originalidade que deve constar de todos os relatórios, dissertações de 

mestrado e teses de doutoramento 

 

 
Tenho consciência que a cópia ou o plágio, além de poderem gerar responsabilidade 

civil, criminal e disciplinar, bem como reprovação ou a retirada do grau, constituem uma 

grave violação da ética académica. 

Nesta base, declaro por minha honra que o/a presente relatório/dissertação/tese é 

original, que o/a elaborei especialmente para este fim e que identifico devidamente todos 

os contributos de outros autores, bem como os contributos significativos de outras obras 

publicadas da minha autoria. 

 
 
 

  , de  de 20   
 
 
 

 
Assinatura: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Curso:   

 

Nome completo (em maiúsculas):    
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DECLARAÇÃO 

 
 
Nome:      

Correio eletrónico:    Telefone:    

Número do Bilhete de Identidade:  Mestrado  Doutoramento 

Título dissertação / tese _         

Orientador (es):          

Ano de conclusão:  Faculdade /Instituto:          

Designação do Mestrado ou do Ramo de Conhecimento do Doutoramento: 

 

 
Declaro sob compromisso de honra que a tese/dissertação agora entregue corresponde à versão final 

apresentada ao júri. 
 

Declaro que concedo à Universidade de Lisboa e aos seus agentes uma licença não-exclusiva para 

arquivar e tornar acessível, nomeadamente através do seu repositório institucional, nas condições 

abaixo indicadas, a minha tese ou dissertação, no todo ou em parte, em suporte digital. 

 

Declaro que autorizo a Universidade de Lisboa a arquivar e, sem alterar o conteúdo, converter a tese 

ou dissertação entregue, para qualquer formato de ficheiro, meio ou suporte, nomeadamente através 

da sua digitalização, para efeitos de preservação e acesso. 

 

Concordo que a minha tese ou dissertação seja colocada no Repositório da Universidade de Lisboa 

com o seguinte estatuto (assinale apenas uma das hipóteses): 

 

1.  Disponibilização imediata do conjunto do trabalho para acesso mundial; 

2.  Disponibilização do conjunto do trabalho para acesso exclusivo na Universidade de Lisboa 

durante o período de  1 ano,  2 anos ou  3 anos, sendo que após o tempo assinalado autorizo o 

acesso mundial (anexo justificação do embargo devidamente assinada pelo orientador); 

3.  Disponibilização apenas dos metadados descritivos (autor, título e resumo, entre outros) sendo 

que anexo justificação da não disponibilização do texto integral, assinada pelo orientador); 

 
Retenho todos os direitos de autor relativos à tese ou dissertação, e o direito de a usar em trabalhos 

futuros. 

 

Lisboa,  /  /   
 

Assinatura:    



Nome do Doutorando:                                                                                                                          

Curso de Doutoramento:     

Especialidade:    

 

 
Ex.mo Senhor 

 
Presidente do Conselho Científico da 

 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

 
 
 
 

   (nome do Doutorando), 

n.º  (número de Estudante da FDUL) requer admissão à prestação de 

provas de defesa da tese, juntando, para o efeito os seguintes elementos: 

a) Fotocópia do cartão de cidadão ou bilhete de identidade (doutorandos com 

nacionalidade portuguesa) ou passaporte (doutorandos com outra nacionalidade) - 

riscar o que não interessa; 

b) Declaração referente à disponibilização para consulta digital através do 

Repositório Digital da Universidade de Lisboa preenchido e assinado; 

c) Declaração de originalidade preenchida e assinada; 

d) 11 exemplares impressos ou policopiados da tese ou dos trabalhos equivalentes; 

e) 3 exemplares em suporte digital, em formato não editável, da tese ou dos 

trabalhos equivalentes; 

f) 11 exemplares do curriculum vitae atualizado; 

g) 2 cópias da capa do trabalho. 

 
  (local), 

 
  (dia) de  (mês) de 20  (ano). 

 
 
 
 
 

 
 

(Assinatura conforme cartão de cidadão, bilhete de identidade ou passaporte cuja cópia se 

anexa) 

 

Nota: A admissão a provas no Doutoramento tem o valor de 325,00€  
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