DECLARAÇÃO DE CEDÊNCIA DE DIREITOS DE AUTOR

Identificação
Nome do autor____________________________________________________
Título____________________________________________________________

Conflito de interesses
Declaro que não há qualquer conflito de interesses relativamente às seguintes
situações:


Nos últimos 5 anos recebi algum incentivo financeiro de uma organização que
pode de alguma forma ganhar ou perder financeiramente com os resultados ou
conclusões do manuscrito;



Nos últimos 5 anos fui empregado de uma organização que pode de alguma
forma ganhar ou perder financeiramente com os resultados ou conclusões do
manuscrito;



Detenho alguma forma de participação financeira numa organização que pode
de alguma forma ganhar ou perder financeiramente com os resultados ou
conclusões do manuscrito;



Existem outros interesses financeiros a declarar;



A minha instituição académica ou empregadora tem algum interesse ou
conflito financeiro relacionado com os resultados ou conclusões do manuscrito.
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Caso entenda que existe potencial conflito de interesses, por favor redija uma
declaração de conflito de interesses a ser publicada juntamente com o artigo.

Cedência de direitos


Os autores concedem à DGS o direito exclusivo de publicar e distribuir em
suporte físico, eletrónico, por meio de radiodifusão ou em outros suportes que
venham a existir o conteúdo do manuscrito identificado nesta declaração. Esta
autorização é permanente e vigora a partir do momento em que o manuscrito
é submetido e é de âmbito mundial. Os autores declaram ainda que esta
cedência é feita a título gratuito. Caso a DGS comunique aos autores que
decidiu não publicar o seu manuscrito, a cedência exclusiva de direitos cessa de
imediato.



Os autores autorizam a DGS (ou uma entidade por esta designada) a atuar em
seu nome quando esta considerar que existe violação dos direitos de autor.



Aos autores têm direito a colocar no seu sítio da internet ou da sua instituição
uma cópia exata em formato eletrónico do artigo publicado pela DGS, desde
que seja feita referência à sua publicação na RDGS e o seu conteúdo não seja
alterado.



Os autores aceitam que, em caso de conflito, a resolução deste acordo será
feita em Portugal e de acordo com a legislação portuguesa aplicável.

Declaro que li e aceito as condições acima referidas.
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Autorização de publicação
Declaro que autorizo a publicação do artigo junto, com o
título__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
do qual sou autor. Declaro ainda que o presente artigo é original, não foi objeto de
qualquer outro tipo de publicação, nem foi proposto simultaneamente para publicação
em outras revistas ou jornais. Declaro também que li o presente Declaração e a
informação que forneço é completa e verdadeira. Declaro ainda que detenho os
direitos de propriedade e/ou de utilização de todo o material incluído no manuscrito
(incluindo ilustrações), que cedo à Revista Científica da Direção-Geral da Saúde de
acordo com os termos constantes neste documento.

Local: [

] Data: [

]/[

]/[

]

Assinatura: ________________________________________
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