CAPTAÇÃO DE IMAGENS NA MATA NACIONAL DO BUSSACO –
Normas e Regulamentos
a) Todas as imagens fotográficas/vídeo captadas na área tutelada pela Fundação Mata
do Buçaco (FMB) estão sujeitas a autorização prévia, quer se refiram a exteriores ou ao
interior do património edificado; com exceção das áreas exteriores, em que poderão ser
captadas imagens (sem tripé), sem autorização prévia.
b) Não é permitida qualquer utilização comercial (direta ou indireta) ou pública das
imagens captadas sem a autorização prévia da FMB.
c) As imagens autorizadas, e destinadas a utilização comercial ou pública, incluirão
obrigatoriamente referência à FMB.
d) As imagens de reportagem realizadas pela comunicação social em eventos terão de
ser previamente autorizadas pela FMB. Estas só poderão ser utilizadas nos respectivos
órgãos de comunicação social e apenas em referência ao evento em causa.
g) No Convento de Santa Cruz do Buçaco: é permitida a captação de imagens, sem flash
e sem tripé, apenas para utilização pessoal, e não profissional, encontrando-se proibida
a sua utilização para quaisquer fins comerciais. Para outro tipo de finalidade, deve ser
requerida autorização à FMB.
h) A FMB não assume qualquer responsabilidade por eventuais danos ou furtos de
material que ocorram dentro do perímetro da mata.
´
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i) Os pedidos para a autorização da captação de imagens devem ser remetidos por
escrito (e-mail ou correio), para o Departamento de Comunicação da FMB, indicando:
a. Entidade/Pessoa que requer autorização;
b. Fim a que se destinam as imagens;
c. Local e Data pretendido para a captação;
d. Tipo de material a utilizar;
e. Número de elementos da equipa;
j) Durante a captação de imagens autorizadas, é necessário cumprir as seguintes regras:
a. Não perturbar o normal funcionamento da mata;
b. Respeitar quem visita a área utilizada para as fotos e/ou filmagens;
c. Não utilizar equipamentos nocivos ao ambiente e património edificado,
nomeadamente aparelhos voadores/drones.
d. Respeitar as normas de higiene e segurança.
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1. Fotografia
1.1. Os pedidos de autorização para captações de imagens devem ser efetuados por
escrito, com um mínimo de 48 horas de antecedência, definindo com clareza os fins a
que se destinam os registos.
1.2. As imagens captadas não poderão ser utilizadas para outros fins que não os
autorizados.
1.3. Das fotografias efetuadas com autorização da FMB, deve ser entregue uma cópia à
Fundação em formato digital ou em transparência.
1.4. As imagens entregues poderão ser utilizadas pela FMB para uso interno, em
publicações ou sites promovidos por esta, com a autorização prévia do autor.
1.5. As imagens não poderão ser entregues pela FMB a terceiros, sem a autorização
prévia por escrito dos seus autores.
2. Vídeo
2.1. A realização de filmagens ou de gravações em vídeo tem de ser previamente
autorizada pela FMB, sendo a sua utilização restrita aos fins para que foi autorizada.
2.2. Os pedidos de autorização para captação de imagens vídeo devem ser efetuados
por escrito, com um mínimo de 10 dias úteis de antecedência, definindo com pormenor
os fins a que se destinam os registos.
2.3. As imagens captadas não poderão ser utilizadas para outros fins que não os
autorizados.
2.4. O requerente obriga-se a mencionar na ficha técnica da obra a designação da FMB e
a enviar uma cópia em DVD do produto realizado.
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TABELA DE PREÇOS
1 - FOTOGRAFIA (Sessões de casamento, noivos/Trash the Dress, famílias etc...)
Fotografia na Mata (locais diversos):
½ dia: €60
1 dia: €115
Fotografia no Palace Hotel (exterior) e Convento de Santa Cruz (interior/exterior):
½ dia: €75
1 dia: €145
a) Sessões de fotografia para revistas, publicações multimédia, web:
½ dia: €400
1 dia: €600
b)Fotografia no Palace Hotel (exterior) e Convento de Santa Cruz (interior ou
exterior):
½ dia: €500
1 dia: €900
1.1. As captações de imagens apenas poderão ser efetuadas nas áreas previamente
autorizadas.
1.2. Não existe limite de imagens a captar, e poderão ser realizados em meio-dia (9h às
13h) ou num dia (9h às 18h). É possível a captação de imagens fora deste período
horário, sendo o pedido analisado e orçamentado individualmente.
c) Levantamentos fotográficos para fins académicos sem publicação:
Os levantamentos para fins académicos deverão ser pedidos por escrito à FMB, para
análise em particular.
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1.3. Estas condições não se aplicam a raids fotográficos, concursos ou outras atividades
organizadas pela FMB ou por entidades devidamente autorizadas.
1.4. A FMB analisará todos os pedidos de projetos especiais, fixando os valores de acordo
com as características do projeto e/ou o interesse da proposta.
2. VÍDEO
2.1. As captações de imagens apenas poderão ser efetuadas nas áreas previamente
autorizadas.
2.2. Não existe limite de imagens a captar, podendo estas ser realizadas em meio-dia
(9h às 13h) e em dia completo (entre as 9h às 18h). É ainda possível a captação de
imagens fora deste período, sendo o pedido analisado e orçamentado individualmente.
a) Equipas até 5 pessoas:
½ dia: €750
1 dia: €1.000
b) Filmagens no Palace Hotel (exterior) e Convento de Santa Cruz (interior ou
exterior):
½ dia: €1.000
1 dia: €1.500
c) Filmagens de Spots Publicitários ou de Filmes Comercias na Mata Nacional do
Buçaco:
½ dia: €1.000
1 dia: €1.500
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b) Equipas com mais de 5 pessoas:
Valor orçamentado individualmente consoante as características/especificidades do
trabalho a realizar em concreto.
2.3. A FMB analisará todos os pedidos de projetos especiais, fixando os valores de acordo
com as características e/ou interesse da proposta.
*(a todos os valores acresce IVA à taxa legal em vigor e não inclui entrada de viatura
na Mata)

CONTACTOS:
Fundação Mata do Buçaco
Setor de Comunicação, Imagem e Relações Externas
Mata Nacional do Bussaco | 3050-261 Luso
Tel: (+351) 231 937 000
e-mail: comunicacao@fmb.pt
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