
DECLARAÇÃO DE AUTORIA E AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 
 
 

PUBLICAÇÃO DE CAPÍTULO EM EDIÇÃO DO CHAM — CENTRO DE HUMANIDADES DA FACULDADE 
DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 

 
 
 
[inserir nome completo – Autor 1] e [inserir nome completo – Autor 2], declara/m, na qualidade de 

autor(es) do trabalho e titular(es) do direito de autor sobre o mesmo, para os devidos efeitos, que o 

capítulo intitulado [inserir título completo], submetido para publicação na/o [inserir: título do livro], é 

original e inédito, não tendo sido submetido, aceite para publicação ou publicado em qualquer edição ou 

outro veículo de divulgação. 

O/s autor/es acima identificado/s declara/m que: 

1. Consultou/aram e tomou/aram conhecimento das políticas, procedimentos editoriais e normas 

para a elaboração e submissão de textos, difundidos no sítio da internet da publicação acima 

indicada [http://www.cham.fcsh.unl.pt/noticias.aspx?NewsId=762]. 

2. Todos os autores participaram substancialmente do trabalho para tornar pública a sua 

responsabilidade pelo conteúdo. 

3. São identificadas todas as fontes de financiamento da investigação desenvolvida. 

4. Detém/Detêm todas as autorizações e licenças necessárias para a reprodução, publicação e 

divulgação em acesso aberto (direitos de utilização das imagens ou de outro material de 

terceiros, etc), assumindo a responsabilidade da indicação dos respetivos créditos no/s 

capítulo/s e dos eventuais encargos associados à sua obtenção e isentando o CHAM — Centro de 

Humanidades da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa de 

qualquer responsabilidade nesta matéria. 

5. Apesar dos esforços da equipa editorial em assegurar a qualidade técnica e científica dos textos, 

a responsabilidade final do conteúdo e das afirmações proferidas e da obtenção dos direitos de 

autor e de utilização das imagens ou de outro material reproduzido são da inteira 

responsabilidade dos autores. 

 

No caso de o capítulo ser aceite para publicação, o/s autor/es declaram que: 

6. Concorda/m com a cedência, a título gratuito e exclusivo, do direito de primeira publicação 

referente ao seu capítulo ao CHAM — Centro de Humanidades, da Faculdade de Ciências Sociais 

e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, reservando-se este o direito de o reproduzir e 

publicar em suporte de papel e/ou suporte digital e de o distribuir e promover por todos os meios 

normais à sua disposição. 

7. Autoriza/m o CHAM — Centro de Humanidades, a título gratuito, o direito de disponibilização em 

acesso aberto do capítulo acima identificado nos websites da publicação e do CHAM — Centro de 

Humanidades, no Repositório da Universidade Nova de Lisboa – RUN e em bases de dados e 

plataformas de agregação de conteúdos científicos, sob uma licença Creative Commons 



Atribuição 4.0 (CC BY 4.0), que permite a partilha do trabalho em linha com reconhecimento da 

sua autoria e da publicação inicial; 

8. Teve/Tiveram conhecimento das seguintes condições: 

▪ O/s autor/es recebe/m 2 exemplar(es) da obra impressa (quando aplicável) e uma separata 

digital da sua contribuição. 

▪ O/s autor/es pode/m arquivar em repositórios institucionais, sem período de embargo, a 

versão final (PDF) disponibilizada pelo editor.  

▪ O/s autor/es tem/êm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para 

distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada neste livro, com reconhecimento 

de autoria e publicação inicial neste livro.  

▪ Todas as utilizações acima devidamente autorizadas são concedidas por tempo 

indeterminado e para todo o mundo.  

▪ O presente acordo não prevê pagamento de direitos de autor, nem de quaisquer outros ónus 

ou encargos que não os decorrentes da publicação e impressão da obra. 

 
 

Local, data 

 

 

____________________________________ 

(assinatura conforme documento de identificação e nome completo – Autor 1) 

 

 

____________________________________ 

(assinatura conforme documento de identificação e nome completo – Autor 2) 


