REGULAMENTO DE CEDÊNCIA E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS E IMAGENS
O presente Regulamento define os serviços prestados pelos Serviços de Museologia do Museu do Douro,
estabelecendo as regras de cedência e publicação de documentos e imagens pertencentes às coleções do
Museu do Douro e à sua guarda.

1 - Condições de acesso
O acesso à pesquisa das coleções do Museu do Douro é livre para qualquer cidadão devidamente identificado.
O utilizador tem à sua disposição, para consulta, a quase totalidade dos fundos documentais e de imagem
incorporados na instituição, desde que devidamente descritos em vários tipos de instrumentos quer impressos
quer em suporte informático (guias, inventários, imagens, catálogos, ficheiros, bases de dados, etc.).
2 - Serviços prestados
a) Serviço de referência e pesquisa - Apoio e orientação técnica na consulta de instrumentos de descrição
disponíveis - guias, inventários, catálogos, bases de dados, entre outros -, para localização dos documentos e
imagens a consultar e identificação dos respetivos números de inventário.
b) Serviço de leitura presencial - Serviço prestado onde é permitido ter acesso às publicações existentes na
biblioteca, exceto o acesso à Coleção dos Reservados. A consulta dos documentos arquivísticos e imagens
pretendidos deve ser feita mediante o preenchimento do Pedido de Cedência fornecido pelos técnicos do
serviço.
c) Serviço de reprodução – Os serviços possuem recursos próprios para a reprodução de documentos e
imagens em formato papel ou digital.
Os serviços referidos no número anterior são prestados nas instalações do Museu do Douro, todos os dias
úteis das:
- 10:00 às 13:00 /14:30 às 18:00 (Horário de verão);
- 10:00 às 13:00 /14:00 às 17:30 (Horário de inverno).
3 - Condições de cedência e utilização de documentos e imagens
a) A cedência e utilização de documentos está disponível a todos os que tenham acesso à consulta, no estrito
respeito pelo que está disposto no Regulamento Geral aprovado pelo Despacho nº 6852/2015, publicado em
D.R., 2ª série-nº 118, de 19/6/2015.
b) A cedência e utilização de imagens da coleção do Museu do Douro está disponível de acordo com o
regulamento e taxas estipuladas no Despacho 10946/2014, publicado em D.R., 2ª série-nº 164, de 25 de
agosto de 2014.
c) Os Serviços de Museologia do Museu do Douro satisfazem as solicitações de cedência e utilização, desde
que sejam fornecidos os elementos de identificação considerados indispensáveis, mediante o preenchimento
de um formulário. Estes serviços podem ser solicitados por correio eletrónico ou presencialmente, mediante
o preenchimento do pedido já referido e disponível na página web do Museu.

d) A cedência das imagens para investigação e uso privado implica a aceitação das condições de reprodução,
expressas no Termo de Responsabilidade (anexo III).
e) A utilização das imagens para outros fins que não o uso privado, nomeadamente para publicação ou
exposição, carece da autorização legal prévia e implica a indicação expressa da fonte.
f) É expressamente proibido a utilização de câmaras digitais, telemóveis e outros equipamentos tecnológicos.

4 - Prazo de entrega das reproduções
Os Serviços de Museologia do Museu do Douro, em termos gerais, satisfazem de imediato a solicitação de
reprodução. Em casos excecionais, dependendo do volume de reproduções solicitadas, poderá estipular um
prazo de entrega nunca superior a 30 dias.
Os custos associados à cedência e utilização de documentos e imagens encontram-se descriminados
no Anexo I.

Peso da Régua, 04 de fevereiro de 2019

Anexo I
TABELA DE PREÇOS
DOCUMENTOS *

PARA

Material bibliográfico

A

CEDÊNCIA

E

PUBLICAÇÃO

DE

Documentação de arquivo

Fundo geral
Reprodução em papel

P&B
A4 - € 0, 10 por pág.
A3 - € 0, 15 por pág.

Digitalização na íntegra de documentos

0,25€ por imagem

Digitalização parcial de documentos

0,75€ por imagem

Reservados
Reprodução digital

A4 - € 0, 25 por
imagem.
A3 - € 0, 30 por
imagem.

Digitalização a partir de fotografia

6,50€ por imagem

Cópia de imagem digital

0,15€ por imagem

Suporte

Serviços de Apoio Técnico, Consultoria e Pesquisas
- Pesquisas:
O período inicial de 30 minutos é
gratuito, após o qual:
1.ª Hora ou fração

Email (< 2 Mb) - Gratuito

- Para fundadores

CD / DVD - 4,00€

2.ª Hora e cada uma das seguintes, ou
frações
- Para fundadores
- Consultoria e Apoio Técnico
(por orçamento, tendo por base o
valor/hora designado);
Valor/hora por cada técnico envolvido.

Gratuito

20,00 €
10,00 €

25,00 €
15,00 €

40,00 €

As Taxas exibidas cumprem o que está disposto pelo Despacho nº 6852/2015, publicado em D.R., 2ª série-nº 118, de 19 de
junho de 2015. 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.
*

TABELA DE PREÇOS PARA A CEDÊNCIA E PUBLICAÇÃO DE IMAGENS *

Taxas de Produção
Imagens Digitais
Alto resolução / 35,00€ (nº de imagens: ______ )
Baixa resolução / 10,00€ (nº de imagens: ______ )
m2 / 50,00€ ( ______________ )

Taxas de Utilização
Livros impressos - Tiragem:
Formato

Até 5.000 exemplares

¼ Página ou menos
Meia página
Página inteira
Capa

25,00€
35,00€
50,00€
100,00€

Entre 5.000 e 10.000
exemplares
50,00€
60,00€
100,00€
125,00€

Superior
a 10.000 exemplares
75,00€
85,00€
150,00€
200,00€

Entre 5.000 e 10.000
exemplares
8,00€
12,00€
16,00€
22,00€

Superior
a 10.000 exemplares
12,50€
15,00€
20,00€
25,00€

Imprensa de caráter comercial – Tiragem
Formato

Até 5.000 exemplares

¼ Página ou menos
Meia página
Página inteira
Capa

5,00€
8,00€
15,00€
20,00€

CDRoms ou DVD

Até 5.000 exemplares

Entre 5.000 e 10.000
exemplares

Superior
a 10.000 exemplares

50,00€

100,00€

150,00€

25,00€

50,00€

75,00€

CDRoms, DVD para fins
educativos e ou didáticos
Capas e/ou conteúdos
impressos
Multimédia
Multimédia didático
Multimédia comercial

Temporário
75,00€
125,00€

Permanete
100,00€
200,00€

Inserção na Internet e sites Web / Ano – 140,00€

*Acresce

a Taxa de Utilização de imagens para fins comerciais, cumprindo o que está disposto pelo Despacho nº
10946/2014, publicado em D.R., 2ª série-nº 164, de 27 de agosto de 2014.

REPRODUÇÕES/DIGITALIZAÇÕES
Pedido de Cedência Nº __________

Anexo II

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.

REPRODUÇÕES/DIGITALIZAÇÕES
Pedido de Cedência Nº __________

Pedido de cedência e publicação de imagens*
Nome completo: _______________________________________________________________________________
Morada: ______________________________________________________________________________________
Localidade: _______________________________________________________ Código Postal: ________-________
Telefone: _________________________ E-mail: ______________________________________________________
Taxas de Produção
Imagens Digitais
Alto resolução / 35,00€ (nº de imagens: ______ )
Baixa resolução / 10,00€ (nº de imagens: ______ )
m2 / 50,00€ ( ______________ )
Taxas de Utilização
Livros impressos - Tiragem:
Formato

Até 5.000 exemplares

¼ Página ou menos
Meia página
Página inteira
Capa

25,00€
35,00€
50,00€
100,00€

Entre 5.000 e 10.000
exemplares
50,00€
60,00€
100,00€
125,00€

Superior
a 10.000 exemplares
75,00€
85,00€
150,00€
200,00€

Entre 5.000 e 10.000
exemplares
8,00€
12,00€
16,00€
22,00€

Superior
a 10.000 exemplares
12,50€
15,00€
20,00€
25,00€

Imprensa de caráter comercial – Tiragem
Formato

Até 5.000 exemplares

¼ Página ou menos
Meia página
Página inteira
Capa

5,00€
8,00€
15,00€
20,00€

CDRoms ou DVD
CDRoms, DVD para fins
educativos e ou didáticos
Capas e/ou conteúdos
impressos
Multimédia
Multimédia didático
Multimédia comercial

Até 5.000 exemplares

Entre 5.000 e 10.000
exemplares

Superior
a 10.000 exemplares

50,00€

100,00€

150,00€

25,00€

50,00€

75,00€

Temporário
75,00€
125,00€

Permanete
100,00€
200,00€

Inserção na Internet e sites Web / Ano – 140,00€
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 10946/2014, publicado em Diário da República, 2ª Série-nº 164, de 27 de agosto de
2014. Os preços estão sujeitos ao IVA à taxa legal em vigor.

Anexo III
TERMO DE RESPONSABILIDADE

________________________________________________ abaixo assinado, portador do CC
_____________, válido até ___/___/______ pelo Serviço de Identificação de _______________,
residente em ________________________________________________ com o código-postal
_______ - ______, declara que consultou e pretende reproduzir documentação[Objetivo da
pesquisa e resultados previstos] _________________________________________________
compromete-se, sob compromisso de honra, a utilizar a informação em formato digital constante
na listagem seguinte, em depósito no Museu do Douro, exclusivamente para investigação, estudo e
documentação estritamente pessoal.
[listagem de informação solicitada]
Mais se compromete, a utilizar as reproduções mediante as seguintes condições:
1. As reproduções do arquivo do Museu do Douro não poderão ser vendidas nem trocadas
com outras organizações ou pessoas, salvo se obtida por escrito a devida autorização do
Museu do Douro;
2. As reproduções são consideradas de valor científico e nunca com valor comercial;
3. As reproduções não podem ser usadas para fins comerciais;
4. O Museu do Douro deve ser informado da utilização das mesmas para evitar usos
indevidos.
5. As reproduções deverão ser identificadas, mencionando o Museu do Douro, respectivo
Arquivo e título do documento.
6. As autorizações são concedidas para uma única utilização. O uso diferente do previsto
deve ser comunicado e autorizado pelo Museu do Douro, caso contrário, será sancionado
nos termos da lei.

Peso da Régua, … de …………… de 20…

O requerente

