CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
TABELA DE PREÇOS DE REPRODUÇÕES

1. FOTOCÓPIAS / IMPRESSÃO em papel A4 a preto e branco
Preço geral
Estudantes

€ 0,11
€ 0,07

2. INTERNET
Serviço cobrado com base no número de horas de utilização, no valor mínimo de meia hora

Preço geral

€1,00/hora
€ 0,70/hora

Estudantes

3. REPRODUÇÂO FOTOGRÁFICA / DIGITALIZAÇÃO DE ESPÉCIES ICONOGRÁFICAS
USO PRIVADO

PROJECTOS SEM FINS

USO COMERCIAL

INCLUI COLÓQUIOS, OBRAS NÃO

LUCRATIVOS

IMPRENSA, TELEVISÃO,

PUBLICADAS, PROJECTOS

INCLUI PROJECTOS DE CINECLUBES,

PUBLICIDADE, PRODUÇÃO

ESCOLARES E DE INVESTIGAÇÃO

AUTARQUIAS

CINEMATOGRÁFICA , EDIÇÃO

€ 2,50
€ 5,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 15,00

€ 5,50
€ 8,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 18,00
a orçamentar

€ 8,00
€ 10,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 22,00

€ 12,00

€ 18,00

€ 24,00

REPRODUÇÃO DE IMAGENS FOTOGRÁFICAS,
CARTAZES E CARTONADOS

Digitalização 75 dpi (A4) TIFF/JPEG
Digitalização 300 dpi (A4) TIFF/JPEG
Digitalização 600 dpi (A4) TIFF/JPEG
Prova fotográfica em papel 15 x 20 cm
Prova fotográfica em papel 20 x 25 cm
Outros formatos e suportes:
REPRODUÇÃO DE FOTOGRAMAS *
Digitalização 300 dpi (A4) TIFF/JPEG
* Reprodução de fotogramas

O serviço de reprodução de fotogramas é coordenado pelo arquivo fílmico da Cinemateca (Departamento ANIM). Aos valores indicados na
tabela de preços do CDI para este serviço poderão acrescer os custos de “hora de utilização” de equipamentos de visionamento, segundo
tabela de preços estabelecida por esse departamento.

OBSERVAÇÕES:
Descontos
Os «Amigos da Cinemateca», os estudantes de cinema e os doadores têm um desconto de 50% em todos os
serviços. Os descontos são efectuados mediante apresentação de cartão actualizado, confirmação nas listas de
alunos enviadas pelos respectivos estabelecimentos de ensino, ou comunicação de número de processo.
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Taxa de reutilização das imagens adquiridas
As imagens são adquiridas para uma única utilização, a constante e declarada no acto da compra. A sua
reutilização implica a comunicação do mesmo à Cinemateca e o pagamento de 50% do valor correspondente ao
tipo de utilização pretendida.
Portes de envio
Caso seja solicitado o envio das reproduções pelo correio, ao valor total da encomenda será adicionado o
respectivo custo de portes de envio.
Os valores indicados incluem IVA à taxa em vigor.
Todas as excepções a esta tabela carecem de autorização prévia, sendo por isso necessária a formalização por
escrito do respectivo pedido.

Direitos
Os preços fixados na tabela de reproduções não incluem o pagamento de direitos. A averiguação dos direitos
de autor cabe ao utilizador.
Para toda a utilização pública do material encomendado, o requisitante, ao formular o pedido, expressa a sua
aceitação das condições gerais de reprodução.
Não é permitida a utilização pública ou a reprodução de qualquer dos documentos adquiridos sem a
clarificação dos respectivos direitos e obtenção de autorizações.
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