
 
 
 

 
 

PRETO E BRANCO 
 

Fotocópia A4 (unidade)

Fotocópia A4 (unidade) (ESTUDANTE)

Fotocópia A3 (unidade)

Fotocópia A3 (unidade) (ESTUDANTE)

 
 

Valores sujeitos a IVA à Taxa normal 
 
Os estudantes, devidamente identificados, beneficia m de uma redução de 50% no 
preço das fotocópias. 
 
O precário em vigor foi definido pelo Despacho n.º 3706/2014, publicado a 11/03/2014 
na II série do Diário da República.
 
 

 

 

Digitalização para fins académicos ou de 
investigação, por imagem

Digitalização para fins comerciais, por imagem

Cedência de imagem existente em arquivo

  
Valores sujeitos a IVA à Taxa normal 
  
Poderão acrescer taxas suplementares, sob 
de Imagens da DGPC.  

 
O precário em vigor foi definido pelo Despacho n.º 3706/2014, publicado a 11/03/2014 
na II série do Diário da República.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palácio Nacional da Ajuda, 1349-021 Lisboa, Portugal 

- BIBLIOTECAS DGPC -  
REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 

 
FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES 

 

Fotocópia A4 (unidade)  0,10 

Fotocópia A4 (unidade) (ESTUDANTE)  0,05 

Fotocópia A3 (unidade)  0,50 

Fotocópia A3 (unidade) (ESTUDANTE)  0,25 

Valores sujeitos a IVA à Taxa normal  

Os estudantes, devidamente identificados, beneficia m de uma redução de 50% no 
preço das fotocópias.  

O precário em vigor foi definido pelo Despacho n.º 3706/2014, publicado a 11/03/2014 
na II série do Diário da República.  

DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 

Digitalização para fins académicos ou de 
investigação, por imagem  

10 

Digitalização para fins comerciais, por imagem  35 

Cedência de imagem existente em arquivo  5 

Valores sujeitos a IVA à Taxa normal  

Poderão acrescer taxas suplementares, sob consulta no Regulamento de Cedência 
 

O precário em vigor foi definido pelo Despacho n.º 3706/2014, publicado a 11/03/2014 
na II série do Diário da República.  
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0,10 € 

0,05 € 

0,50 € 

0,25 € 

Os estudantes, devidamente identificados, beneficia m de uma redução de 50% no 

O precário em vigor foi definido pelo Despacho n.º 3706/2014, publicado a 11/03/2014 

10 € 

35 € 

5 € 

consulta no Regulamento de Cedência 

O precário em vigor foi definido pelo Despacho n.º 3706/2014, publicado a 11/03/2014 

www.patrimoniocultural.gov.pt 


