TABELA DE PREÇOS
Centro de Estudos e Explicações

TRADUÇÃO ESCRITA
Linguagem corrente (de – Espanhol - para Português):

Espanhol

Preço/ palavra
€ 0,04

Preço/ Linha
€ 0,42

Preço/ Página
€ 12,50

Preço/ Linha
€ 0,52

Preço/ Página
€ 15,50

Linguagem corrente (de Português para):

Espanhol

Preço/ palavra
€ 0,05

Linguagem técnica ( de – Espanhol - para Português):

Espanhol

Preço/ palavra
€ 0,05

Preço/ Linha
€ 0,48

Preço/ Página
€ 14,50

Preço/ palavra
€ 0,06

Preço/ Linha
€ 0,58

Preço/ Página
€ 17,50

Preço/ Linha
€0,30

Preço/ Página
€9,00

Linguagem técnica ( de Português para):

Espanhol

OUTROS SERVIÇOS

REVISÃO DE TEXTO

Preço/ palavra
€ 0,03

AULAS DE CONVERSAÇÃO:............................................. € 20,00 por hora

SERVIÇOS DE SECRETARIADO


Realização de serviços de processamento de texto ao preço de € 2,50 por página



Transcrição de documentos, audiências, julgamentos, etc., a partir de suporte áudio (analógico
ou digital) ao preço de € 3,50 por página.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO


Traduções escritas e revisão de textos - 40% com a adjudicação e 60% no ato da entrega da
tradução/ revisão.



Aulas de conversação - 100% no dia acordado.



Serviços de secretariado - 40% com a adjudicação e 60% no ato da entrega do serviço.

PRAZOS DE ENTREGA:


Nas traduções e revisões - Por norma o prazo será acordado com o Cliente/ Entidade, contudo
estimamos um prazo de 4/5 páginas, por dia útil.



Taxa adicional de urgência: + 20 % sobre o valor total.

NOTAS:


Os nossos preços, por norma, terão como base uma página A4 com cerca de 30 linhas (média

de 10 palavras por linha), o tipo de letra será o Times New Roman, o tamanho da letra será o 12 com
um espaçamento entre linhas de 1,5.


Quando o volume da tradução for superior a 25 páginas, os preços poderão sofrer reduções

proporcionais conforme a quantidade, o prazo de execução e o tipo de texto a tratar. Para tal,
analisaremos todos os documentos tendo em conta os pontos mencionados anteriormente.


As traduções técnicas poderão ser sujeitas a uma reavaliação tendo em consideração o seu grau

de especificidade.


O valor mínimo de cada tradução é de € 15.



Os nossos preços não incluem o IVA à taxa legal em vigor.

