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For the purposes of the publication of the "Article" by ALIES in the
Journal of Biomedical and Biopharmaceutical Research ("Journal"), it is
mandatory to define the ownership of the reproduction and publication
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O presente Acordo é estabelecido entre o Jornal de Investigação
Biomédica e Biofarmacêutica, propriedade da ALIES e o Autor
(“Autor”) que submete o Artigo (“Artigo”) para efeitos de
publicação, em papel e em formato eletrónico (online).
Para efeitos de publicação do “Artigo” por parte da ALIES no Jornal
de Investigação Biomédica e Biofarmacêutica (“Jornal”), é
obrigatória a definição da propriedade dos direitos de reprodução e
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Nomes de todos os Autores pela ordem segundo a qual
aparecem no Artigo:

In view of the publication of the Article in the above-mentioned
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Face à publicação do Artigo no Jornal acima identificado,
passo a garantir que:
a. O presente artigo constitui um trabalho original, não
tendo sido antes publicado, nem está a ser considerada a
sua publicação em nenhum outro local, nesta sua forma
final, em formato papel ou eletrónico.
b. Obtive permissão do detentor dos direitos de reprodução
para reproduzir no presente Artigo (em todos os formatos
incluindo o formato papel e eletrónico) material do qual
não sou detentor, e que eu tenho conhecimento da fonte;
c. O presente artigo não contém nenhuma violação de
nenhum direito de reprodução ou direitos de terceiros ou
qualquer material de carácter obsceno, calunioso ou de
natureza dúbia e que não tenho qualquer conhecimento de
que o presente Acordo possa infringir os direitos de
terceiros;
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relativamente a processos e despesas (incluindo os custos
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e. No caso de um Artigo de autoria múltipla, garanto, na
qualidade de autor principal, que obtive a concordância e
a cedência dos direitos de reprodução de todos os
coautores, bem como a sua autorização para realizar o
presente Acordo em seu nome e que todos os coautores
leram e concordaram com as garantias acima
mencionadas.
f. Confirmo que tomei conhecimento e que concordo com a
informação aos autores e com a declaração de ética e boas
práticas de publicação do jornal BBR.

a. This article is an original work and has not been published
before, nor is it being considered for publication elsewhere,
in its final form, in paper or electronic form.
b. I have obtained permission from the copyright holder to
reproduce in this Article (in all formats including the paper
and electronic format) material of which I am not the owner,
and that I am aware of the source;
c. This article does not contain any infringement of any rights
of reproduction or third party rights or any material of
obscene, libelous or dubious nature and I have no knowledge
that this Agreement may infringe the rights of third parties;
d. I will indemnify and hold harmless the Editor 's compensation
for lawsuits and costs (including legal costs) arising out of
any breach of this warranty and other warranties for which I
am responsible under this agreement.
e. In the case of a multiple author Article, I assure you, as the
lead author, that I have obtained the agreement and transfer
of the copyrights of all co-authors and their authorization to
perform this Agreement on their behalf and that all Have read
and agreed to the above guarantees.
f. I confirm that I have read and agree with, the guidelines for
authors and the BBR journal publication ethics and
publication malpractice statement.
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With a view to the publication of the Article in the Journal, early to the
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and publication rights relating to the full validity of this agreement and its
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and publication, as the patent and trademark in respect of any proceeding
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By signing this form, the signatory declares that he has been authorized
by any other authors who do not sign it, and that the submitted manuscript
has been approved by these authors, in the form in which it was presented,
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SECTION C: If the Reproduction Rights of the Article belong to
someone other than its Author.
I hereby grant to the Journal of Biomedical and Biopharmaceutical
Research the non-exclusive right to reproduce and / or distribute this
Article (in whole or in part) and to publish it worldwide in any format and
in any language, including, without limitation, the forms Printed,
electronic or other media on discs, CDs, via the Internet and other
communication networks in any other format, and to authorize others
(including copyrighted companies such as the Copyright Licensing
Agency and the Copyright Clearence Center) to proceed in the same
manner. The consortium may allocate its rights under this agreement.

Title of Rights Holder:
To be printed on the reproduction rights line, on each page of the Article.
It is the responsibility of the Author to provide accurate information about
the rights holder.
Signature on behalf of the copyright holder:
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conferida autorização por quaisquer outros autores que o não
assinem, e que o manuscrito apresentado foi aprovado por estes
autores, na forma segundo a qual o mesmo foi apresentado, e que as
garantias acima referidas foram lidas por todos os autores, tendo
concordado com as mesmas.
SECÇÃO C: No caso dos Direitos de Reprodução do Artigo
pertencerem a outra pessoa que não o seu Autor.
Concedo ao Jornal de Investigação Biomédica e Biofarmacêutica os
direitos não-exclusivos para reproduzir e/ou distribuir este Artigo
(total ou parcialmente) e para publicar o mesmo ao nível mundial em
qualquer formato e em qualquer língua, incluindo, sem quaisquer
limites, as formas impressa, eletrónica ou outros meios em discos,
CDs, via Internet e outras redes de comunicação, em qualquer outro
formato, e autorizar outros (nomeadamente empresas de direitos de
reprodução como a Copyright Licensing Agency e a Copyright
Clearence Center) a proceder de igual forma. O consórcio pode alocar
os seus direitos ao abrigo deste acordo.
Título do detentor dos direitos:
A ser impresso na linha dos direitos de reprodução, em cada uma das
páginas do Artigo. É responsabilidade do Autor fornecer informações
corretas sobre o detentor dos direitos.
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By signing this form, the undersigned declares that the submitted
manuscript has been approved by all authors, in the form in which it was
submitted, and that the above guarantees have been read by all authors
and have agreed to them.
Full details concerning the signature of the rights of reproduction,
license management, and rights of which are guaranteed in return to
the authors, are contained in the accompanying notes, an integral
part of this Agreement.

Data Protection
The publisher may file information relating to his or her name and
contacts in electronic form in order to enable the correspondence between
himself and the Journal Article. We would also like to contact you
promptly with information about new publications and services in your
area of interest. (For European taxpayers this may mean transferring your
personal information outside the European Economic Area).
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SECÇÃO B: Acordo de Direitos de Reprodução e Publicação
Com vista à publicação do Artigo no Jornal, cedo ao Jornal de
Investigação Biomédica e Biofarmacêutica os direitos de reprodução
e publicação relativos à total vigência do presente acordo e das
renovações do mesmo, extensões, revisões e retomas, em conjunto
com todos os direitos vencidos da sua ação a nível mundial, sob
qualquer formato e em qualquer língua (incluindo todos os meios,
agora conhecidos ou futuros e em conformidade com a BY-NC da
Creative Commons). O presente Acordo permite à ALIES a
transferência de direitos. Apesar do acima mencionado, permanecem
minha propriedade todos os direitos, para além dos de reprodução e
publicação, como a patente e marca registada face a qualquer
processo ou procedimento no Presente artigo.

Author:

RETURN A COPY SIGNED FROM THIS FORM TO:
(We accept the sending of a copy to the email to bbr@alies.pt, in case the
original follows via CTT in the next 7 days, or preferably, sent of the
document in pdf format signed with a qualified digital signature)
The signed original can be sent directly to:
Professor Luís Monteiro Rodrigues, Executive Editor
ALIES - U Lusófona, Campo Grande 376, 1749-024 Lisboa PORTUGAL
(Telephone. +351217515550, email bbr@alies.pt).

Assinatura em nome do detentor dos direitos:
Data:
Título/posição/morada:
Ao assinar o presente formulário, o signatário declara que o
manuscrito submetido foi aprovado por todos os autores, na forma
segundo a qual o mesmo foi apresentado, e que as garantias acima
referidas foram lidas por todos os autores, tendo concordado com as
mesmas.
Detalhes completos relativos à assinatura dos direitos de
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