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DECLARAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE ORIGINAL1 
  
1. O plágio consiste na utilização de ideias, opiniões, palavras, resultados e conclusões 

de outro ou outros autores apresentando-as como suas, ainda que traduzidas. 

2. Considerando que o plágio é uma forma de fraude e um crime académico grave, 

todas as suspeitas de plágio serão analisadas e, caso provadas, punidas de acordo com os 

regulamentos em vigor.  

3. O desenvolvimento das ideias e as conclusões dos trabalhos apresentados pelos 

candidatos a provas públicas de mestrado e doutoramento deverão ser da autoria dos 

próprios.  

4. Citação directa ou literal de trabalho (s) de outro(s), publicados ou não, deve  estar 

adequadamente delimitada por aspas e  reproduzida com exactidão, sendo obrigatório 

apresentar a  referência da fonte, incluindo a (s) página (s) consultada(s),  segundo o sistema 

ou estilo de citação adoptado (citação-nota ou autor-data). Na citação indirecta (paráfrase ou 

reprodução de ideias e conclusões de outro(s) por outras palavras) deverá ser também 

indicada a fonte (em nota de rodapé, segundo o estilo citação-nota ou entre parênteses curvos, 

conforme o estilo autor-data).  O mesmo procedimento deverá ser seguido para o caso de 

imagens e apresentações audiovisuais e traduções. 

5. Não deverá ser apresentado um mesmo trabalho (ou parte dele) repetidas vezes pois 

será considerado auto-plágio.   

6. A apresentação de um trabalho realizado com a colaboração de outro(s) sem que 

este(s) seja(m) referido(s) como autor(es) será considerada plágio ou cumplicidade. 

 

Eu,______________________________________________________________,declaro 

que li o texto anterior referente ao plágio e que a dissertação que apresento a provas públicas 

no _____________________________________, variante em ________________________, 

___________________________________________________________, é da minha autoria 

sem qualquer plágio. 

 
Lisboa, ____  de ___________ de ______ 

 
 

___________________________________ 
(Assinatura) 

                                                           
1 Esta declaração terá que ser assinada e anexada a todas as dissertações ou teses apresentadas para provas públicas, 
comprovando que o candidato leu e compreendeu as regras sobre o plágio e que os seus trabalhos serão sujeitos a verificação por 
meio de ferramentas electrónicas. Caso não entregue a declaração não serão nomeados os júris das provas. 


