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DECLARAÇÃO DE HONRA PARA 
ENTREGA DE 

DISSERTAÇÃO/PROJETO/TESE 

SWORN STATEMENT
DELIVERY OF DISSERTATION/PROJECT/THESIS  

S-1: Identificação do/a estudante Details of the student

Caso tenha alterado os seus dados pessoais desde o ato da matrícula, queira por favor anexar o formulário de alteração 
de dados devidamente preenchido  

In case your personal information has changes since registration, kindly attach the contact information form duly filled out and submit both forms to 

the respective services (Serviços de Gestão do Ensino) 

Nome completo 
Full name 

Nr.º estudante 
Student number 

E-mail(1)

Email address 
@iscte-iul.pt 

(1)A consulta regular do endereço eletrónico institucional é da responsabilidade do estudante The regular consultation of the institutional email is the student’s responsibility 

S-2: Dados da declaração Details of the statement

Ano letivo 
Academic year 

 / 

Curso 
Programme 

Especialização em 
Specialisation in

Tema 
Theme 

S-3: Termos da declaração Terms of the declaration

Eu, abaixo assinado, declaro por minha honra:

            O trabalho apresentado é da minha exclusiva autoria, é original, e nele referenciei e citei todas as fontes utilizadas.

            Autorizo que o meu trabalho seja submetido à ferramenta de deteção de plágio SafeAssign.

            Conheço o regulamento disciplinar de discentes do ISCTE-IUL e o código de conduta académica do ISCTE-IUL.

            Tenho consciência de que a prática de plágio, autoplágio e cópia constituem um ilícito académico.

I, the undersigned, hereby declare that: (1) this is an original work, of my authorship, that acknowledges and cites all sources; (2) it can be 
submitted to SafeAssign, the plagiarism screening tool; (3) I have read the student disciplinary regulation of ISCTE-IUL, as well as the academic 
code of conduct of ISCTE-IUL; (4) I am aware that plagiarism, self-plagiarism and copy are an illicit academic act.

S-4: Assinatura Signature

Entrega de trabalho de projeto 
Delivery of master project 

Entrega de tese de doutoramento 
Delivery of Phd thesis 

Entrega de dissertação           
Delivery of master dissertation 

Data 
Date

Assinatura
Signature
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