REPRODUÇÕES/DIGITALIZAÇÕES
Pedido de Cedência Nº __________

Pedido de cedência e publicação de documentos*
Nome completo do requisitante:
_____________________________________________________________________________________________
Morada: ______________________________________________________________________________________
Localidade:_______________________________________________________ Código Postal: ________-________
Telefone: _________________________ E-mail: ______________________________________________________
Reprodução em papel (valor por página):

Reprodução Digital (valor por imagem):

Material Bibliográfico (Fundo Geral):

Material Bibliográfico (Fundo Reservado):

Preto e Branco A4 / 0,10 € (nº de cópias: ______ )

Preto e Branco A4 / 0,25 € (nº de cópias: ______ )

Preto e Branco A3 / 0,15 € (nº de cópias: ______ )

Preto e Branco A3 / 0,30 € (nº de cópias: ______ )

Reprodução Digital (valor por imagem):
Documentação de Arquivo e/ou Fotografia:
Digitalização na íntegra de documentos / 0,25 € (nº de digitalizações: ______ )
Digitalização parcial de documentos / 0,75 € (nº de digitalizações: ______ )
Digitalização a partir de fotografia / 6,50 € (nº de digitalizações: ______ )
Cópia de imagem digital / 0,15 € (nº de digitalizações: ______ )
Acresce a Taxa Patrimonial de 2,00 €, aos trabalhos que impliquem cuidados especiais de manuseamento do
documento original em risco e/ou que se encontre fragilizado.
Serviços de Apoio Técnico, Consultoria e Pesquisas
Pesquisas:
O período inicial de 30 minutos é gratuito, após o qual:
1.ª Hora ou fração………………………………...

Público geral / 20,00 €

Fundadores / 10,00 €

2.ª Hora e cada uma das seguintes, ou frações…….

Público geral / 25,00 €

Fundadores / 15,00 €

Consultoria e Apoio Técnico: (por orçamento, tendo por base o valor/hora designado);
Valor/hora por cada técnico envolvido
As imagens destinam-se exclusivamente a ser reproduzidas ou emitidas para __________________________________
_____________________________________________________________________________________________
O Museu do douro deverá receber 1 (um) exemplar de todas as edições e/ou publicações em que figurem espécies dos
seus acervos ou espaços.
Peso da Régua, ____ de ________________ de 20____.
Requisitante: __________________________________
* Tabela de Taxas de acordo com o Despacho nº 6852/2015, publicado em Diário da República, 2ª Série-nº 118, de 19 de junho de
2015.

