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Preçário de avaliações 

A marcação e as condições da avaliação deverão ser estabelecidas previamente. 

Antiguidades 

	 Sempre que o interessado pretenda dispor de uma avaliação formal, por escrito 
(inclui: identificação do bem e seu estado de conservação, material de que é feito, época, 
país de origem, medidas, peso no caso das pratas, e valor de avaliação); Toda a 
documentação vai devidamente preenchida e assinada — designadamente para efeitos 
de partilhas, de seguro, de colocação em leilão, de actualização de activos patrimoniais, 
ou qualquer outra finalidade. O custo da avaliação, sobre a qual incide o IVA é o seguinte:


Livros 

A avaliação formal de livros processa-se da seguinte forma:


	 Avaliação por lotes ou pelo conjunto da biblioteca, sem listagem pormenorizada. O 
custo da avaliação é de 3%, sobre o qual incide o IVA. 


	 Avaliação individualizada far-se-á quando a raridade do conjunto/ livro o justifique; 
será feita uma listagem com a designação completa das obras, estado de conservação, 
tipo da encadernação, etc. O custo da avaliação é de 2,5% sobre o qual incide o IVA. 
(Aplica-se para um pequeno número de livros 50-100).

	 

	 Para grandes bibliotecas ou bibliotecas que tenham uma grande quantidade de 
livros raros e/ou invulgares, e sempre que a avaliação exija muitas horas, o custo da 
avaliação deve ser previamente acordado. Pode incidir o preço por hora de trabalho, 
além da percentagem sobre o custo final da avaliação.


	 Nota: O preço dos itens avaliados é considerado tendo em conta o valor no 
mercado alfarrabista, dentro de um padrão de preços razoável. Em caso algum se 
ponderam preços em referência com os serviços de venda online.

até € 50.000 2%
entre € 50.001 e € 100.000 1,75%
entre € 100.001 e € 500.000 1,5%
entre € 500.001 e € 1.000.000 1,25%
entre € 1.000.001 e € 1.500.000 1%
entre € 1.500.001 e € 2.000.000 0,75%
valores superiores a € 2.000.001 0,5%


