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1. O presente documento apresenta o preçário subjacente à prestação de serviços de 
audiovisual pelo U.Porto Media Innovation Labs (MIL). 
 
2. O MIL dispõe de infraestruturas, equipamento e recursos humanos especializados que 
permitem assegurar uma oferta variada de serviços nas áreas do vídeo e do áudio.  
 
3. O MIL pode assegurar a prestação destes serviços às Unidades Orgânicas da U.Porto e 
seus membros e a entidades externas à U.Porto. 
 
4. A prestação de alguns serviços pode estar sujeita a custos diferenciados em função da 
regularidade da prestação. 
 
5. Considera-se uma prestação continuada a prestação do mesmo serviço em mais de três 
dias consecutivos (ex: a cedência de um equipamento ou infraestrutura para uma atividade 
letiva.)  
 
8. Considera-se uma prestação esporádica a prestação de um dado serviço de uma forma não 
regular (ex: a cobertura audiovisual de um seminário). 
 
9. Os preçários a aplicar são os constantes na Tabela I para prestação de serviços à U.Porto e 
na Tabela II para prestação de serviços a entidades externas à U.Porto. 
 
10. Excetua-se a aplicação destes preçários aos programas de estudos. Os valores a aplicar 
são discutidos em sede própria.  
 
11. Pode haver lugar a dispensa da aplicação dos preçários no contexto de experimentação, 
apoios ou parcerias com entidades internas ou externas à U.Porto, em moldes a definir. 
 

 



 
TABELA I - Preçário para serviços prestados à U.Porto 

 

 U.Porto 

 Prest. Continuada Prest. Esporádica 

Tipo de Serviço Meio-dia  
(9h-13h 

ou 
14h-18h) 

Dia  
(9h-18h) 

Hora Meio-dia 
(9h-13h 

ou 
14h-18h) 

Dia  
(9h-18h) 

Vídeo 

Aluguer estúdio TV e camarim (sem equipamento)* €80 €150 €25 €100 €170 

Aluguer estúdio TV e camarim (com equipamento + 1 
técnico audiovisual) 

— €360 — €250 €400 

Aluguer estúdio TV, Régie, Auditório e camarim (com 
equipamento + 1 técnico audiovisual) 

— €450 — €300 €500 

Técnico audiovisual (adicional) — €150 — €90 €175 

Aluguer auditório (16 lugares) €50 €90 — €60 €100 

Produção audiovisual (1 técnico em serviço externo + 1 
kit de equipamento) 

€140 €270 — €160 €300 

Técnico audiovisual em serviço externo + 1 kit de 
equipamento (adicional) 

€120 €225 — €140 €250 

Kit reportagem vídeo (câmara vídeo, tripé, som) — €25 — €40 €75 

Kit reportagem fotográfico (câmara fotográfica, tripé, 
som) 

— €10 — €18 €30 

Kit reportagem áudio (gravador, microfone e cabo) — €8 — €13 €23 

Pós-produção/edição vídeo — — €20 — — 

Apoio Técnico em atividade letiva — — €15 — — 

Formação vídeo — — €30 — — 

Áudio 

Aluguer estúdio áudio + acompanhamento técnico* — — €20 €60 €100 

Pós-produção/edição áudio — — €20 — — 

Formação áudio — — €30 — — 

* À hora, implica a prestação de um mínimo de 2 horas consecutivas.  
 

 
 
 
 
 



 
TABELA II - Preçário para serviços prestados a entidades externas à U.Porto. 

 

 Externos 

 Prest. Esporádica 

Tipo de Serviço Hora Meio-dia 
(9h-13h 

ou 
14h-18h) 

Dia  
(9h-18h) 

Vídeo 

Aluguer estúdio TV e camarim (sem equipamento)* €40 €130 €250 

Aluguer estúdio TV e camarim (com equipamento + 1 técnico audiovisual) — €400 €750 

Aluguer estúdio TV, Régie, Auditório e camarim (com equipamento + 1 
técnico audiovisual) 

— €500 €950 

Técnico audiovisual (adicional) — €140 €250 

Aluguer auditório (16 lugares) — €80 €150 

Produção audiovisual (1 técnico em serviço externo + 1 kit de equipamento) — €300 €450 

Técnico audiovisual em serviço externo + 1 kit de equipamento (adicional) — €250 €400 

Pós-produção/edição vídeo €35 — — 

Áudio 

Aluguer estúdio áudio + acompanhamento técnico* €30 €100 €180 

Pós-produção/edição áudio €35 — — 

* À hora, implica a prestação de um mínimo de 2 horas consecutivas.  
A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor. 
 


