
Anexo 1

Taxas de acesso e utilização 

CUSTOS DE PESSOAL E MATERIAIS UTILIZADOS

Digitalização para CD-RoM

Digitalização 10.00€

Acrescido do custo de cedência de imagem                                        

Utilização de carros eléctricos em movimento

Custo de utilização/hora 50.00€

Impressão de imagens digitalizadas

Papel vulgar A4 2.50€

Papel c/ qualidade fotográfica A4 5.00€ 

TAXAS DE CEDÊNCIA E PUBLICAÇÃO DE IMAGENS

Cedência de imagens do Arquivo Fotográfico 
e dos bens do Museu do Carro eléctrico

Imagens a preto e branco 25.00€

Imagens a cores 45.00€ 

Fins publicitários 500.00€ 

Taxas de publicação de imagens do Arquivo 
Fotográfico e dos bens do Museu do Carro eléctrico 

Imagens a preto e branco 25.00€

Imagens a cores 50.00 €

Taxa suplementar p/ tiragens superiores 
a 5000 exemplares

38.00€ 

Sessões fotográficas e filmagens para fins comerciais

Sessão fotográfica/filmagem por dia 
(9h00 às 18h00)

1.200.00€

Sessão fotográfica /fimagem por ½ dia 
(9h00 às 13h00 ou 14h00 às 18h00)

700.00€

Sessão fotográfica/filmagem por hora suplementar 350.00€ 

Valores com IVA incluído



PEDIDO DE PRODUÇÃO DE IMAGENS

 

Instituição

Morada:

Código postal:   Localidade:

Tel.:     Fax.:     E-mail:

Nº Contribuinte: 

Identificação do requerente

Nome:

Morada: 

Código Postal:                  Localidade: 

Tel:    Fax:     E-mail:

Nacionalidade:        B. I .n.º:

Nº Contribuinte:

Declara que estas imagens se destinam a:

Declara que tomou conhecimento do Regulamento do Museu do Carro Eléctrico para a produção de imagens e 

utilização dos bens do Museu do Carro Eléctrico e que se compromete a depositar neste Museu 2 exemplares 

da publicação a editar. Estas imagens só serão utilizadas uma vez, não podendo ser reproduzidas para qualquer 

outro fim aqui não expressamente identificado. Mais declara que as imagens não podem ser cedidas a outrem, sem 

autorização expressa do Museu do Carro Eléctrico.

 

Anexo 2

Pedido de autorização
Para a realização de Sessões Fotográficas, Filmagens, 

Gravações Vídeo e Produções Multimédia com carros eléctricos 

ou outros bens do Museu do Carro Eléctrico

A TíTuLo          PARTICuLAR               INSTITuCIoNAL 

Porto,       de   de                  
(assinatura do requerente)

Tomei conhecimento em  / /          
(pelo Museu do Carro Eléctrico)



Suporte Digital    Papel não fotográfico: papel corrente    Papel c/ qualidade fotográfica                  

Anexo 3

Pedido de autorização
Para a reprodução e cedência de imagens do Arquivo 

Fotográfico do Museu do Carro Eléctrico

PEDIDO DE PRODUÇÃO DE IMAGENS

 

Instituição

Morada:

Código postal:   Localidade:

Tel.:     Fax.:     E-mail:

Nº Contribuinte: 

Identificação do requerente

Nome:

Morada: 

Código Postal:                  Localidade: 

Tel:    Fax:     E-mail:

Nacionalidade:        B. I .n.º:

Nº Contribuinte:

Declara para os devidos efeitos que solicitou ao Serviço de Gestão de Colecções a cedência 

das seguintes imagens do Arquivo Fotográfico do Museu do Carro Eléctrico:

A TíTuLo            PARTICuLAR               INSTITuCIoNAL 



Declara que estas imagens se destinam a:

Declara que tomou conhecimento do Regulamento do Museu do Carro Eléctrico para a produção de imagens e 

utilização dos bens do Museu do Carro Eléctrico e que se compromete a depositar neste Museu 2 exemplares 

da publicação a editar. Estas imagens só serão utilizadas uma vez, não podendo ser reproduzidas para qualquer 

outro fim aqui não expressamente identificado. Mais declara que as imagens não podem ser cedidas a outrem, sem 

autorização expressa do Museu do Carro Eléctrico.

A pReenCheR pelo SeRvIço De GeSTão De ColeCçõeS Do MUSeU Do CARRo eléCTRICo

Data de entrega:  / /          

Porto,       de   de

Tomei conhecimento em  / /          

(pelo Museu do Carro Eléctrico)

Nº de imagens:  Valor a pagar:          

 
observações

                 
(assinatura do requerente)



Anexo 4

Termo de Responsabilidade

Nome:

Morada:

Código postal:   Localidade:

Tel.:     Fax.:      E-mail:

Nacionalidade:         B. I .n.º:

Emitido em:    /    /        Arquivo de Identificação:

Declara que tomou conhecimento do Regulamento do Museu do Carro Eléctrico para a produção de imagens e 

utilização dos bens do Museu do Carro Eléctrico e que se compromete a depositar neste Museu 2 exemplares 

da publicação a editar. Estas imagens só serão utilizadas uma vez, não podendo ser reproduzidas para qualquer 

outro fim aqui não expressamente identificado. Mais declara que as imagens não podem ser cedidas a outrem, sem 

autorização expressa do Museu do Carro Eléctrico.

Porto,       de   de

Tomei conhecimento em  / /          

(pelo Museu do Carro Eléctrico)

                 
(assinatura do requerente)


