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Preçário dos serviços de apoio à edição, publicação ou venda de livros 
 

Notas prévias importantes: 

1. Estes serviços editoriais entendem-se avulsos e opcionais, uma vez que, caso se opte pela aquisição de 
uma tiragem inicial de livros, todos os serviços inerentes à respetiva edição serão compreendidos no preço 
unitário dos livros, sendo o respetivo IVA debitado à taxa reduzida de 6%. 

2. Os mesmos serviços podem ser prestados de forma autónoma, independentemente de serem associados à 
publicação e/ou comercialização de algum livro. 

3. Por favor, consulte-nos 
− para obter um orçamento específico para uma tiragem inicial do seu livro (mesmo que pequena), uma 

vez que poderá ser economicamente mais vantajoso; 
− ou para outros serviços não contemplados nesta tabela. 

Serviço Preço * 
(acresce IVA vigente) 

Descrição / Notas / Condições 

Fee de publicação 190,00 € Aplicável, salvo acordo particular, por todas as obras que sejam 
publicadas, em regime de impressão a pedido, para venda na loja 
online do Sítio do Livro. 
- inclui a validação técnica prévia do conteúdo, a obtenção do ISBN, a 
produção de uma prova e de dois exemplares definitivos (um para o 
autor e outro para o Depósito Legal), a sua catalogação online e 
divulgação online pelos meios do Sítio do Livro. 
- caso não sejam contratados os serviços de edição do Sítio do Livro, 
as Artes Finais da obra devem ser-nos entregues em ficheiro 
eletrónico pronto e adequado para impressão digital. 
 

Revisão linguística de 
textos 

por cada 100 palavras 
0,40 € 

 

Pressupondo que a obra a publicar é um todo acabado, em termos de 
conteúdo literário, factual ou científico, pelo qual o(s) seu(s) 
autor(es) são inteira e exclusivamente responsáveis, inclui a revisão 
profissional linguística, ortográfica, sintática, semântica e estilística 
dos textos e da respectiva formatação. 
A revisão será disponibilizada ao autor mediante um ficheiro 
electrónico (de processamento de texto), com todas as alterações 
propostas devidamente assinaladas. Pelo custo adicional de 0,05 € 
(por 100 palavras), a revisão pode ser disponibilizada em papel, 
devendo o autor validar no mesmo as alterações propostas. 
 

Paginação gráfica por página 
1,20 € 
1,50 € 

 

 
 Até ao formato A5 (148 x 210 mm) 
 Até ao formato A4 (210 x 297 mm) 
Paginação profissional efetuada em Adobe InDesign ® 
Este serviço proporciona a melhor adequação, otimização e 
uniformização, em todos os aspetos da formatação gráfica, de todo o 
conteúdo da obra, assim como a correcta inserção das imagens, 
gráficos, quadros ou tabelas na devida localização. 
- Páginas brancas não são consideradas no cálculo do preço. 
- Exclui-se deste preço (a orçamentar separadamente): 

- obtenção onerosa de fotografias ou imagens 
- digitalização e/ou tratamento gráfico de imagens 
- desenho/edição de mapas, quadros, tabelas ou gráficos 

- A eventual repaginação, total ou parcial, do conteúdo da obra, por 
motivos não imputáveis ao SdL, será cobrada adicionalmente. 
- Pressupõe-se: 

- apresentação de forma clara e inequívoca dos vários níveis de 
titulagem ou de um plano sequencial exaustivo dos respetivos 
conteúdos textuais e/ou gráficos. 
- todos os quadros, gráficos, mapas, figuras, imagens ou tabelas 
facultados pelo autor com suficiente qualidade/resolução para 
impressão (em 300 ppp e no formato/tamanho final da obra). 
 

Desenho de capas e 
contracapas 

150,00 €  Para desenhos originais 
- O autor deverá descrever sucintamente que tipo de desenho deseja. 
- Inclui a conceção original do desenho em 3 propostas alternativas. 
- Exclui-se deste preço (a orçamentar separadamente): 

- eventual obtenção onerosa de fotografias ou imagens 
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Serviço Preço * 
(acresce IVA vigente) Descrição / Notas / Condições 

Desenho de capas e 
contracapas 

50,00 €  Arranjo gráfico da capa 
- Pressupõe maqueta e imagem(ns) facultadas pelo autor. 
- Compreende o fornecimento do desenho em 3 propostas alternativas 
para seleção e aprovação. 
- Exclui-se deste preço (a orçamentar separadamente): 

- digitalização e/ou tratamento gráfico de imagens 
 

Ilustrações para o 
conteúdo 

Orçamento a pedido Orçamento a facultar mediante descrição concreta e 
detalhada do pretendido pelo autor. 

Digitalização de livros 
originais com OCR 

por página 
0,40 € 

Será facultado ao autor um ficheiro eletrónico editável do conteúdo 
da obra, para revisão, atualização ou adição. 
 
Aviso: os originais terão de ser inutilizados e por isso não poderão ser 
devolvidos intactos. 
 

Traduções e retroversões Orçamento a pedido - Idiomas disponibilizados: Inglês, Francês, Espanhol, Alemão 
e Italiano. 
- Contemplam-se traduções técnicas. 
 

Redação de conteúdos 
textuais 

Orçamento a pedido Caso pretenda apoio para escrever a obra, disponibilizamos 
um redator profissional que a redigirá em total consonância 
com o autor. 
 

E-book Gratuito Disponibilização da obra em versão eletrónica (e-book) 
Mediante licenciamento expresso, será disponibilizada a 
comercialização da obra, na nossa loja online, em versão eletrónica, 
no formato mais conveniente (PDF ou ePub). 
 
Aviso: esta facilidade estará disponível apenas concomitantemente 
com a publicação da obra na versão impressa em papel. 
 
Consulte-nos para outras situações. 
 

Promoção comercial 50,00 € Conjunto de 100 marcadores de livros personalizados 
- Impressos a cor numa face e personalizados. 
- Em cartolina revestida mate ou brilho de 350 g/m2, no formato 5 x 
15 cm, laminados. 
- Desenho incluído se contratado o desenho da capa. 
 

60,00 € Conjunto de 100 convites para eventos de apresentação de 
livro 
- impressos a 1 cor, numa face. 
- em cartolina revestida mate de 300 g/m2, no formato 18 x 10 cm. 
- desenho incluído se contratado o desenho da capa. 
 

40% desconto Nos livros distribuídos gratuitamente, para promoção, 
divulgação, ou participação em concursos literários 
 
Aviso: sobre estes livros não incidem direitos autorais. 
 

150,00 € 
 

Produção de Book trailer 
Edição de um video sonoro animado com cerca de 1 minuto e 1/2, 
baseado no conteúdo da obra, para efeitos da sua divulgação online. 
 

Orçamento a pedido Fornecimento de quaisquer materiais impressos, tais como, 
cartazes, folhetos, brochuras, booklets, etc. 
- A orçamentar em função da quantidade e do tipo de materiais 
pretendidos. 
- Desenho incluído se contratado o desenho da capa (excetuando 
brochuras ou booklets). 
 

Expedições ou recolhas de 
originais ou livros 

Orçamento a pedido Em função do peso e origem ou destino dos materiais a 
transportar. 
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* Notas: 

− Caso não sejam contratados serviços editoriais, a publicação de uma obra será condicionada à nossa aceitação quanto 
ao respetivo conteúdo, no que respeita à sua adequação e correção linguísticas, quer quanto à conformidade técnica da 
sua paginação gráfica e da qualidade da capa, para efeitos de impressão digital industrial. 
 

− Os serviços contratados deverão ser pagos em dinheiro, cheque ou por transferência bancária, 50% com a sua subscrição 
e o remanescente quando da sua conclusão, logo após a emissão da correspondente factura pelo Sítio do Livro. 
 

− A todos os preços indicados acresce o IVA à taxa normal vigente (23%). 
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