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1) O artigo deve ser original, não previamente publicado (excepto sob a forma de resumo ou 

de tese, comunicação ou aula publicada). 

2) O artigo submetido não está sob apreciação por qualquer outra revista. 

3) É da responsabilidade do autor principal assegurar-se que todos os autores participaram 

substancialmente na elaboração do trabalho, tomaram conhecimento das condições de 

avaliação e publicação e forneceram o seu consentimento e aprovação para o envio da versão 

final que é submetida em anexo. 

4) Toda a informação constante no artigo é da responsabilidade dos autores. 

5) O autor principal é responsável por garantir que estão discriminados correctamente todos 

os potenciais conflitos de interesse e fontes de financiamento. 

6) Os direitos de autor são regidos pela licença “Creative Commons Attribution 3.0 CC-BY-3.0”, 

melhor descrita em www.creativecommons.org. Esta licença mantém os autores como 

detentores dos direitos, mas permite que qualquer pessoa aceda, distribua, transmita, 

partilhe, modifique e utilize os dados constantes no artigo, desde que atribua correctamente a 

sua autoria bem como o local onde foi publicado. 

7) A responsabilidade de obter autorizações para reproduções de figuras, tabelas ou excertos 

longos que excedam a mera citação a partir de outras fontes (e.g. livros, outros artigos) é da 

inteira responsabilidade dos autores. Nos casos em que tal seja necessário, a Revista Clínica do 

Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca recorda que é uma publicação em acesso aberto 

(open-access) e que a obtenção de autorização deverá mencionar este facto. 

8) A responsabilidade de obter consentimento informado, quando tal seja recomendável, 

necessário ou requerido, é da inteira responsabilidade dos autores. A Revista Clínica do 

Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca presume o cumprimento de todos os preceitos éticos 

e legais quando o manuscrito for acompanhado pela presente declaração assinada. A 

O presente documento contém duas páginas e constitui-se como anexo 
fundamental à submissão de qualquer trabalho para apreciação e eventual 
publicação na Revista Clinica do Hospital Prof. Doutor. Fernando Fonseca. 
O autor principal abaixo identificado toma conhecimento das seguintes condições 
de publicação na Revista Clinica do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, que 
aceita sem reservas. A presente declaração deve ser rubricada em cada página, 
assinada e enviada conjuntamente com o trabalho a ser apreciado para publicação. 
O autor principal que subscreve a presente declaração constitui-se tacitamente 
como autor correspondente, tornando-se o intermediário em nome de todos os co-
autores em todos os contactos com a Revista Clinica do Hospital Prof. Doutor 
Fernando Fonseca, durante o processo de submissão e de revisão. Caso o autor 
principal não seja o autor correspondente, este deve ser indicado em local próprio 
no final deste documento e assinar conjuntamente a presente declaração. 
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necessidade de obter consentimento informado (em trabalhos que envolvam seres humanos) 

emana das leges artis, códigos deontológicos, comissões de ética e de investigação e demais 

códigos e instituições, sendo que repousa no autor a tarefa de averiguar o tipo de 

consentimento necessário para cada trabalho em concreto. No caso específico de trabalhos 

onde o doente seja identificável (e.g. por imagens, dados genéticos ou dados biográficos de 

conhecimento público) e não seja possível ocultar estes dados sem prejudicar seriamente o 

propósito científico do trabalho, a Revista Clínica do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca 

requer cópia do consentimento informado escrito (por parte do doente ou representante 

legal) após este visualizar a versão final do trabalho. 

9) Após serem aceites para publicação os artigos serão: a) publicados em formato digital, na 

plataforma online da Revista Clínica do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, em acesso 

aberto; b) poderão ser integrados em repositórios nacionais ou internacionais de produção 

científica; c) poderão ser incluídos em bases de dados de indexação nacionais ou 

internacionais; 

10) Antes da publicação o autor terá possibilidade de se pronunciar sobre as provas 

tipográficas, dispondo para tal de um prazo de uma semana após envio das mesmas para o e-

mail fornecido pelo autor principal. As alterações propostas pelos autores nesta fase devem 

limitar-se a lapsos, erros ou omissões, não podendo adicionar novo conteúdo ou referências 

bibliográficas. 
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Data e assinatura do autor principal: 
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