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This Agreement is established between the Journal of Biomedical
Research and Biopharmaceutical, owned by ALIES and the Author
("Author") who submits the Article ("Article") for publication purposes,
in paper form and in electronic format (online).
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
rights. Please read and complete this form (Section A and Section B or C,
as necessary) and return a copy to the address given below. This
Agreement contains explanatory notes, which form an integral part of it.

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
publicação. Solicita-se a leitura e preenchimento do presente
formulário (Secção A e Secção B ou C, conforme necessário) e
devolução de uma cópia para a morada abaixo indicada. O presente
Acordo possui notas explicativas, que constituem parte integrante do
mesmo.
Não é permitida a publicação do Artigo antes da receção do
presente acordo por parte do jornal editor.

The publication of the Article prior to the receipt of this agreement
by the publisher is not permitted.

SECTION A: Author Warranty (complete with your data)
Name:
Home address:

SECÇÃO A: Garantia do autor (completar com os seus
dados)
Nome:
Morada:

Title of the article (or provisional title):

Título do Artigo (ou título provisório):

Names of all Authors in the order they appear in the article:

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
Journal, I will ensure that:

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;
d. Indemnizarei e suportarei as indemnizações do Editor
relativamente a processos e despesas (incluindo os custos
legais) resultantes de qualquer lacuna desta garantia e das
outras garantias pelas quais sou responsável no presente
acordo.
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.

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.
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Author’s Signature | Assinatura do Autor

______________________
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SECTION B: Reproduction and Publication Rights Agreement
With a view to the publication of the Article in the Journal, early to the
Journal of Biomedical and Biopharmaceutical Research the reproduction
and publication rights relating to the full validity of this agreement and its
renewals, extensions, revisions and retakes, together with all the rights
expired from its action Worldwide, in any format and in any language
(including all media, now known or future). This Agreement allows
ALIES to transfer rights. Notwithstanding the foregoing, all rights, other
than reproduction and publication, as the patent and trademark in respect
of any proceeding or proceeding described in this Article, remain in my
possession.
Author's signature:
Date:
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,
and that the above guarantees Were read by all authors and agreed with
them.

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.

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). 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.
Assinatura do Autor:
Data:
Ao assinar o presente formulário, o signatário declara haver-lhe sido
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.

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.

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.

Signature on behalf of the copyright holder:
Title / position / address:

Assinatura em nome do detentor dos direitos:
Título/posição/morada:

Date:

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:

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
reprodução, gestão de licenças, e que direitos são garantidos, em
retorno, aos autores, encontram-se nas notas de
acompanhamento, parte integrante do presente acordo.

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). Tick the box
below if you do not wish to be contacted in this way.

Proteção de Dados
O editor pode arquivar as informações relativas ao seu nome e
contactos em formato eletrónico de forma a possibilitar a
correspondência entre si e o Artigo do Jornal. Gostaríamos também
de contactá-lo pontualmente com informação acerca de novas
publicações e serviços da sua área de interesse. (Para os contribuintes
Europeus, tal poderá significar transferência das suas informações
pessoais para fora do espaço económico europeu). Assinalar com
uma cruz, a caixa abaixo apresentada, no caso de não desejar ser
contactado, por esta forma.
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