
Mil Cores   ®   -   arte fotográfica  
de José Romão, NIF 105 465 119
Apartado 648, Pragal
2801-601 Almada, Portugal
Tel/Fax: 212 959 212
Tm: 969 871 009
infor@milcores.pt http://www.milcores.pt/

Reportagens Fotográficas (adicionar IVA, excepto no Pacote Simples)
Acontecimentos, locais (aldeias, natureza, instituições, etc.), industrial, 

administradores, publicidade, "books", festas, aniversários, crianças

1. Serviço de reportagem:
Até 2 horas: 120 euros
Até 4 horas: 220 euros
Até 8 horas: 400 euros
9ª hora e seguintes: 40 euros / hora

2. Despesas adicionais:
Tempo de montagem/desmontagem, deslocação: 15 euros / hora
Desgaste da viatura, combustível: 40 cêntimos / Km
Alimentação (cada 4 horas de reportagem ou deslocação): 15,00 euros / 

refeição
Portagens, estadas, outros (exº alugueres, bilhetes): da conta do cliente.

3. Custo dos materiais e revelação, alguns exemplos:
1 rolo slides 135/36 c/ revelação e montagem + correio registado: 20 euros
1 rolo 135/36 negativo a cores c/ revelação: 10 euros
Ampliações 15x20 cm: 3,25 euros cada

OPÇÕES DISPONÍVEIS:

Opção "À HORA": o fotógrafo escolhe os originais a fornecer ao cliente, quantidade 
conforme o tempo contratado (exº: 1 dia, 50 originais, qualidade C mínimo garantida, 
provavelmente alguns B e possivelmente algum A). O cliente paga 1., 2. e 3. acima.

Opções PACOTE: o cliente fica (para seu uso exclusivo e vitalício) com os originais 
(em filme e/ou digitais) que escolher. O cliente adquire no mínimo 10 imagens.

PACOTE COM DESLOCAÇÃO: o cliente paga 1. acima; o fotógrafo 
decide quanto tempo necessita de estar no local, geralmente até 3 dias. Todas imagens 
a 75 euros adicionais cada.

PACOTE SIMPLES: o cliente só paga as imagens. Todas as imagens a 150 
euros cada (isento de IVA, Artº 9 nº 16 do CIVA).

Outras opções, combinações, preços, a discutir (exº: possibilidade do cliente ficar com 
todos os originais, ou todos excepto alguns que o fotógrafo queira para si, caso em 
que o fotógrafo fornece sem mais custos a mesma imagem como ficheiro digital).


