
Centro de Documentação Farmacêutica da Ordem dos Farmacêuticos 

Tabela de Preços 

 

 

Suportes Preço unit. 

DVD 0,80 € 

Folha A4 – escala cinza 0,10 € 

Folha A4 – a cores 0,20 € 

Folha A3 – escala cinza 0,25 € 

Folha A3 – a cores 0,35 € 

 

Bibliografia Recente Preço unit. 

Fotocópia A4 – escala de cinza 0,10 € 

Fotocópia A4 – a cores 0,20 € 

Fotocópia A5 – escala de cinza 0,30 € 

Fotocópia A5 – a cores 0,40 € 

 

Pesquisas efectuadas pelos serviços do CDF-OF 

Listagens de Sócios – cada registo 5,00 € 

Pesquisas na Hemeroteca Digital (custo hora) 15,00 € 

Outras pesquisas (custo hora) 20,00 € 

 

Transcrição de Documentos efectuada pelos serviços do CDF-OF 

Transcrição (custo hora) 20,00 € 

 

Notas: 

 

1. – As reproduções efectuadas são, à partida, cedidas para investigação e a sua inclusão em trabalho 

académico, científico ou editorial deve ser acompanhada por indicação da fonte, e local de recolha 

(ponto iv. da alínea d) do art.º 10.º do Regulamento do CDF-OF).   

 2. – A inclusão de qualquer reprodução em publicação editorial ou comercial carece sempre de um 

pedido formal e de autorização por escrito por parte dos responsáveis do Centro de Documentação 

Farmacêutica (ponto v. da alínea d) do art.º 10.º do Regulamento do CDF-OF).   

3. – Os membros e funcionários da Ordem dos Farmacêuticos, e os doadores do CDF-OF, terão um 

desconto de 5 % nas digitalizações, pesquisas e transcrições (n.º 10 do art.º 6.º do Regulamento do 

CDF-OF).   

Reprodução de Documentos Preço por imagem 

Até 10 imagens 1,50 € 

De 11 a 50 imagens 1,25 € 

De 51 a 100 imagens 1,00 € 

Mais de 100 imagens 0,75 € 

Reprodução da Hemeroteca Digital e Farmacopeias Impressas   Preço por imagem 

Até 10 imagens 2,00 € 

De 11 a 50 imagens 1,50 € 

De 51 a 100 imagens 1,25 € 

Mais de 100 imagens 1,00 € 


