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Referência do Projeto:  __________________________________________________________________ 

Título do projeto: ______________________________________________________________________

Investigador responsável: _______________________________________________________________________

Instituição envolvida: __________________________________________________________________________ 

Responsável da Instituição envolvida: ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  [designação da Instituição], 

neste ato representada por______________________________________________________________________ 

[nome completo]1 com o documento de identificação legal (_______________________________________) 

n.º ________________, na qualidade de ____________________________________________________

[cargo assumido na Instituição envolvida], declara:

1. Ter conhecimento total e inequívoco do conteúdo do projeto, bem como do Regulamento do Prémio
João Lobo Antunes a que o investigador responsável se candidata.

2. Comprometer-se a providenciar todas as condições necessárias ao investigador responsável e aos
membros da equipa de investigação para a execução do projeto de acordo com o plano de atividades e
métodos submetido no âmbito da respetiva candidatura.

3. Ter as creditações necessárias para a boa execução do projeto, nomeadamente o cumprimento dos
requisitos ético-legais impostos por legislação nacional e europeia, no que respeita à conduta de ética
ambiental e na investigação com seres humanos ou com animais.

4. Que se anexa a esta declaração os seguintes ______ [inserir o número de documentos que são anexados]

documentos2:

________________________, _____ de ______________ de _______

_____________________________________________________ 
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1 Obrigatório anexar documento que ateste a representatividade legal da pessoa que assina a presente declaração. 
2 Listar os documentos anexos com as seguintes informações: título do documento, entidade emissora, tipo de certificado/declaração e validade. 
3 Depois de preenchida a presente declaração, a mesma deverá ser impressa, assinada e carimbada, sobrepondo o carimbo da Instituição. 

A submissão da declaração em formato digital deverá ser feita juntamente com os anexos descritos num único ficheiro PDF. 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DA INSTITUIÇÃO ENVOLVIDA
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