
TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA PEDIDO DE APOIO  
A FINANCIAMENTO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA PELO CIAUD 

__________________________________________________________ (Nome do investigador), investigador 

do CIAUD, declara que o artigo científico, livro ou capítulo de livro, comunicação oral, brochura, cartaz, 

website, filme e animação eletrónica, aplicação, material de comunicação de evento científico, anúncios; ou 

outra forma de disseminação da produção científica de que é autor ou promotor, com o título / designação: 

________________________________________________________________________________________ 

(título/designação), cumpre os seguintes requisitos obrigatórios de afiliação, publicitação e acesso aberto, 

de acordo com as normas da Universidade de Lisboa e da Fundação para a Ciência e Tecnologia: 

1. Afiliação dos membros do CIAUD:

1.1 Identifica corretamente a afiliação dos autores membros do CIAUD, rigorosamente de uma das 
seguintes formas: 

(selecionar a afiliação que vai usar) 

a. Em português:

CIAUD, Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design, Faculdade de
Arquitetura, Universidade de Lisboa

ou

CIAUD, Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design, Faculdade de
Arquitetura, Universidade de Lisboa, Rua Sá Nogueira, Polo Universitário do Alto da
Ajuda, 1349-063 Lisboa, Portugal

b. Em inglês:

CIAUD, Research Centre for Architecture, Urbanism and Design, Lisbon School of
Architecture, Universidade de Lisboa

ou

CIAUD, Research Centre for Architecture, Urbanism and Design, Lisbon School of
Architecture, Universidade de Lisboa, Rua Sá Nogueira, Polo Universitário do Alto da
Ajuda, 1349-063 Lisboa, Portugal

1.2 Não incorre em nenhum dos seguintes erros que tornam nula a afiliação: 

(confirmar todos) 

Na afiliação não constam quaisquer outros elementos tipográficos (aspas, parênteses, 
hífens, etc.) a separar as instituições aí incluídas; 

Da afiliação não constam outras instituições ou grupos de investigação, para além das 
indicadas no ponto 1 deste Termo de Responsabilidade; 

A afiliação não poderá ser utilizada em nenhuma outra língua, para além das indicadas no 
ponto 1 deste Termo de Responsabilidade; 

A afiliação é incluída em qualquer formato de documento que esteja na base do pedido, 
incluindo resumos, artigos completos, capítulos de livro, livros ou outros; 



 

2. Publicitação do financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia: 
 

 2.1 Publicita corretamente o financiamento de FCT no documento, rigorosamente de uma das 
seguintes formas: 

(selecionar a afiliação que vai usar) 

  a. Em português: 

   Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia, I.P., no âmbito do Projeto Estratégico com as referências 
UIDB/04008/2020 e UIDP/04008/2020. 

  b. Em inglês: 

   This work is financed by national funds through FCT - Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia, I.P., under the Strategic Project with the references UIDB/04008/2020 and 
UIDP/04008/2020. 

 

 2.2 Integra o logótipo da FCT no documento, juntamente com os logotipos do CIAUD, da FA, e da 
ULisboa, quando o meio de informação o permitir: 

(selecionar a opção correta) 

   Sim, confirmo que o documento integra os logotipos da FCT, da ULisboa, da FA e do 
CIAUD, na capa ou contracapa, ou de forma visível. 

   Não, o meio de informação não permite a integração dos logotipos da FCT, da ULisboa, da 
FA e do CIAUD.  

 
 
3. Política de acesso aberto da Fundação para a Ciência e Tecnologia: 
 

 3.1 Compromete-se entregar no CIAUD, assim que estiver disponível a versão final do documento: 

(selecionar a opção correta) 

   O doi da publicação. 

   O documento em pdf, em versão pré-print ou a versão publicada do livro com autorização 
de acesso aberto, para efeito de depósito no repositório nacional integrante da rede 
RCAAP, podendo ser fixado um período de embrago até dezoito meses, sem prejuízo da 
disponibilização imediata dos metadados. 

 
 
(data): 
 
 
(assinatura): 
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