
 

  

  

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / ATOS 
 

 
FOTOCÓPIAS / IMPRESSÕES / IMAGENS DIGITAIS 
 

 
PREÇO/TAXA 

  

Fotocópia / Impressão A4 preto e branco (cada face)  € 0,12  

Fotocópia / Impressão A4 cor (cada face)  € 0,50  

Fotocópia / Impressão A3 preto e branco (cada face)  € 0,20  

Fotocópia / Impressão A3 cor (cada face)  € 0,75  

Fotocópia documentos manuscritos e reservados A4 preto e 
branco (cada face)  

€0,25  

Fotocópia documentos manuscritos e reservados A4 cor (cada 
face)  

€ 0,75  

Fotocópia documentos manuscritos e reservados A3 preto e 
branco (cada face)  

€0,50  

Fotocópia documentos manuscritos e reservados A3 cor (cada 
face)  

€1,25  

Documentos em formato digital (resolução de ou inferior a 150 
d.p.i.) – espécies bibliográficas e documentos impressos já 
digitalizados  

€ 0,25  

Documentos em formato digital (resolução de ou inferior a 150 
d.p.i.) – manuscritos, reservados ou espécies iconográficas já 
digitalizadas (fotografias, postais, mapas, etc.)  

€ 0,50  

Documentos em formato digital já digitalizados (resolução superior 
a 150 d.p.i.)  

€ 2,00  

Impressão microfilme A4 preto e branco  € 0,25  

Impressão microfilme A3 preto e branco  € 0,30  

 
CARREGAMENTO CARTÃO FOTOCÓPIAS  
 

Cartão novo fotocópias  €1,15  

Carregamento cartão fotocópias (84 cópias)  € 6,72  

Carregamento cartão fotocópias (168 cópias)  € 13,44  

 
DIGITALIZAÇÕES A EFETUAR  
 

Digitalização de documentos impressos (por imagem)  € 0,75  

Digitalização de documentos manuscritos e reservados (por 
imagem)  

€ 2,00  

Digitalização e tratamento de imagem até A3 (por imagem)  €6,00  

Digitalização e tratamento de imagem por metro quadrado  €15,00  

  

 
TAXAS DE PUBLICAÇÃO 
 

 

Taxa de publicação para edições de caráter comercial € 20,00 

Taxa de publicação para fins publicitários, de merchandising ou 
quaisquer outros meios ou formas de divulgação pública 

€ 60,00 



 

 

 
PESQUISAS 
 

 

Informação (pesquisa) Genealogia - 1.ª hora € 17,25 

Informação (pesquisa) Genealogia - 2.ª hora € 23,00 

 
TRANSCRIÇÕES 
 

 

Transcrições (por linha) € 1,15 

 
CARTÃO DE LEITOR 
 

 

Cartão de leitor (2.ª via) € 2,50 

 
ÁRVORE DE COSTADO 
 

 

Árvore de costado  € 0,35 

 
PRESERVAÇÃO,CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
 

 

Parecer técnico € 25,00 

Tratamento expurgo (até 1 m3) € 60,00 

Tratamento expurgo (por m3) € 215,00 


