
 

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DE REPRODUÇÕES 

DECLARAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

As reproduções fornecidas pela Biblioteca do Exército de documentos 

protegidos em sede de direito de autor ou que não se encontrem no domínio 

público destinam-se ao uso exclusivamente privado e sem fins comerciais, não 

podendo ser utilizadas para quaisquer fins de comunicação pública ou 

comercialização, nem de forma a atingir a exploração normal da obra ou a 

causar prejuízos injustificados dos interesses legítimos do autor (Artigos 75º, 

n.º 2, a) e 81º, n.º 2, a) do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos,

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de março). 

A Biblioteca do Exército não assume qualquer responsabilidade sobre 

danos ou prejuízos de terceiros decorrentes de utilização indevida das 

reproduções fornecidas para uso exclusivamente privado. 
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NORMA E TARIFÁRIO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 

1. A reprodução de documentos, através de fotocópias ou da digitalização, tem por

objetivo suprir necessidades de acesso dos leitores aos conteúdos, quando não existe

a possibilidade de lhes aceder diretamente;

2. No entanto, a reprodução dos documentos está condicionada ao estado físico da obra,

designadamente quando se trata de espécimes especialmente frágeis;

3. Os documentos reproduzidos destinam-se apenas à investigação, estudo e

documentação estritamente pessoal. A sua utilização para quaisquer outros fins fica

sujeita ao cumprimento, da inteira responsabilidade do requerente, da legislação sobre

Direitos de Autor, Direitos de Personalidade, Direitos Conexos e outros aplicáveis às

espécies reproduzidas;

4. Não compete à Biblioteca do Exército (BIBLEX) a obtenção de autorização para outros

fins que não o uso privado da documentação reproduzida. A BIBLEX declina qualquer

responsabilidade sobre a utilização indevida dos documentos reproduzidos, por parte

dos leitores e utilizadores, designadamente de prejuízos causados a terceiros;

5. 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;

6. A reprodução dos documentos é, sempre, efetuada a pedido do leitor e feita por um

elemento da BIBLEX. Pode ser feita em fotocópia a preto e branco, digitalização do

original ou cópia de recursos digitais com maior resolução;

7. As digitalizações são entregues em Formato JPG, a 150 DPI, em PDF, ou, a pedido,

em TIFF a 300 DPI;

8. A BIBLEX não efetua qualquer tratamento da imagem digital produzida;

9. Os custos associados à disponibilização de fotocópias e de digitalizações encontram-

se descriminados em Anexo;

10. Os serviços de reprodução podem ser solicitados por correio, correio eletrónico 

(bibex@exercito.pt) ou presencialmente;

11. A entrega pode efetuar-se por correio eletrónico, correio ou presencialmente na BIBLEX;

mailto:bibex@mail.exercito.pt


12. Pagamentos:

a. A entrega dos trabalhos de reprodução na BibEx implica o pagamento no ato;

b. A entrega dos trabalhos efetuada por correio eletrónico ou por correio postal

implica o pagamento:

 através de Multibanco

 ou através do envio de cheque, à ordem da Agência de Gestão da Tesouraria e 

da Dívida Pública - IGCP, E. P. E., para Biblioteca do Exército, Largo do 

Outeirinho da Amendoeira, 1100-386 Lisboa 

Anexo: Custo de fotocópias e digitalizações 

Tipo de Reprodução Preço 

Digitalização 

Digitalização avulsa formato até A2 1,00 € por imagem 

Imagens com formato maior do que A2 Preço a orçamentar 

Digitalização do texto integral da publicação 0.30 € por imagem 

Reprodução de digitalizações existentes 0.30 € por imagem 

Fotocópias a P&B Formato A3 0.20 € por imagem 

Formato A4 0.15 € por imagem 

Notas:. 

a. Os serviços fornecidos em CD ou DVD são acrescidos de uma taxa de 3 €;

b. As entregas por correio são acrescidas dos respetivos portes;

c. A digitalização é efetuada correspondendo a cada página uma imagem, exceto se for solicitado pelo leitor a

inclusão de duas páginas numa só digitalização.

Lisboa, 20 de Novembro de 2013 
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