
   

Orientações para os Autores 
 
 
Poderão ser depositados todos os documentos científicos, na área do conhecimento em 
que se insere a ELCOS – Sociedade Portuguesa de Feridas; 
 
O fluxograma de arquivamento será feito através de um processo simples de “depósito 
mediado”. Para o efeito, o autor ou o detentor dos direitos de autor, deverá enviar por 
email e em formato pdf, o trabalho a depositar para o endereço eletrónico: 
sociedade.feridas.elcos@gmail.com. 
 
Conjuntamente com o trabalho, deverá ser enviado um documento assinado, a 
conceder a “LICENÇA DE DISTRIBUIÇÃO NÃO-EXCLUSIVA – BIBLIOTECA ELCOS” 
(conforme modelo abaixo disponibilizado). 
 
Após a receção do documento pela ELCOS e verificados os requisitos necessários, para o 
seu depósito na Comunidade ELCOS – RCAAP, será desencadeado o processo de 
arquivamento. O prazo da conclusão do processo poderá ser variável ainda que se 
preveja a maior celeridade. 
 
Após a conclusão do depósito, será enviado ao autor, o identificador digital que lhe 
permitirá aceder diretamente ao documento depositado, agilizando assim a sua 
consulta e partilha. 
 
O envio do identificador digital confirmará junto do autor a conclusão bem-sucedida do 
processo de depósito na coleção. 
 
As situações omissas ou de caráter não previsto anteriormente serão alvo de 
clarificação junto do autor, por parte da ELCOS. 
 
Embora privilegiando a partilha e o depósito de trabalhos nos quais estejam 
diretamente envolvidos os associados da ELCOS, esta comunidade, pela sua natureza 
aberta, apresenta um caráter de não exclusividade, isto é, qualquer autor com 
produção científica nesta área temática poderá solicitar o depósito do(s) seu(s) 
trabalho(s) nesta comunidade. 
                                             



 

LICENÇA DE DISTRIBUIÇÃO NÃO-EXCLUSIVA REPOSITÓRIO ELCOS 

 
Ao assinar e entregar esta licença, o/a Sr./Sra. (autor ou detentor dos direitos de autor):  

a) Concede à ELCOS – Sociedade Portuguesa de Feridas (ELCOS) o direito não-exclusivo e 
irrevogável de arquivar, reproduzir, comunicar e/ou distribuir (em conformidade com as 
condições e as limitações definidas no ato do depósito) o documento entregue em formato 
digital.  

b) Declara que autoriza a ELCOS a arquivar mais do que uma cópia deste documento e a, sem 
alterar o seu conteúdo, convertê-lo, para qualquer formato de ficheiro, meio ou suporte, para 
efeitos de segurança, preservação e acesso. 

c) Declara que o documento entregue é seu trabalho original, e que detém o direito de conceder 
os direitos contidos nesta licença. Declara também que a entrega do documento não infringe ou 
plagia, tanto quanto lhe é possível saber, os direitos de qualquer outra pessoa ou entidade.  

d) Se o documento entregue contém material do qual não detém os direitos de autor, declara 
que obteve autorização do detentor dos direitos de autor para conceder à ELCOS os direitos 
requeridos por esta licença, e que esse material cujos direitos são de terceiros está claramente 
identificado e reconhecido no texto ou conteúdo do documento entregue. 

O repositório ELCOS disponibilizará em acesso aberto imediato a descrição dos documentos 
entregues (metadados como o título do documento, autores, resumo, etc.), identificará 
claramente o(s) seu (vosso) nome(s) como o(s) autor(es), e não fará qualquer alteração, para 
além das permitidas por esta licença. 
 
Concordo que a minha tese ou dissertação seja colocada no repositório da ELCOS com o 
seguinte estatuto (assinale apenas uma das opções): 

1.  Disponibilização imediata do conjunto do trabalho em acesso aberto (universal) 
2.  Disponibilização do conjunto do trabalho em acesso embargado durante o período 

de  1 ano,  2 anos ou  3 anos, sendo que após o tempo assinalado autorizo o 
acesso aberto. 

3.  Disponibilização do conjunto do trabalho em acesso restrito/fechado. 
 

 "Declaro que, para efeitos do previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU) 

2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril, dou o meu consentimento para o 

tratamento e armazenamento dos meus dados pessoais no repositório ELCOS – Sociedade Portuguesa 

de Feridas”  

 

Nome:____________________    

E-mail:____________________ 

Data:_____________________ 


