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1 

(€)

(quando 
aplicável)

Títulos de Atividade 

Títulos de Atividade - Principal 

Armazenista de ourivesaria 

Por atividade 
principal 

250,00 € - 

Artista 

Prestamista 

Ensaiador-Fundidor 

Industrial de ourivesaria 

Retalhista  de  ourivesaria com estabelecimento 

Retalhista de ourivesaria sem estabelecimento 

Retalhista de compra e venda de artigos com metal 
precioso usado 

Títulos de Atividade – Secção Acessória 
Por secção 
acessória 

25,00 € - 

Averbamentos ao título 
Por 
averbamento 

15,53 € - 

Serviço de ensaio e marcação de artigos com metal precioso 

Platina 
Por cada grama 
ou fração 

0,5724 € - 

Ouro 
Por cada 2 
gramas ou 
fração 

0,2553 € - 

Paládio 
Por cada grama 
ou fração 

0,1277 € - 

Prata 
Por cada 5 
gramas ou 
fração 

0,1660 € - 

Serviço de ensaio e marcação de artigos com metal precioso 
para exportação com toque garantido por simples certidão da 
Contrastaria 

Taxas devidas pelo  serviço  de 
ensaio e marcação acrescidas  
em 70% 

- 

Serviço de ensaio e marcação de barras de metal precioso  

Platina ou Paládio 

Até 25 gramas 30,18 € - 

Por cada fração 
de 5 gramas 
acima de 25 
gramas 

3,02 € - 

Ouro 

Até 50 gramas 15,09 € - 

Por cada fração 
de 10 gramas 
acima de 50 
gramas 

1,51 € - 

Prata 

Até 500 gramas 10,06 € - 

Por cada fração 
de 10 gramas 
acima de 500 
gramas 

1,01 € - 
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(€)

(quando 
aplicável)

Serviço de ensaio e marcação de relógios de metal precioso  

Platina Por unidade 50,30 € - 

Ouro Por unidade 20,12 € - 

Paládio Por unidade 20,12 € - 

Prata Por unidade 5,03 € - 

Serviço de ensaio e marcação de artefactos mistos de metal precioso 

Artefactos Taxas devidas pelo serviço  de 
ensaio  e marcação 
considerando cada um dos 
metais 

- Barras 

Relógios 

Serviços de ensaio e marcação de artefactos compostos  

Artefactos Taxas devidas pelo serviço  de 
ensaio  e marcação 
considerando cada um dos 
metais* 

- 
Relógios 

Serviços de ensaio e marcação de artefactos de ourivesaria de interesse especial  

Artefactos de ourivesaria com marcas de extintos contrastes 
municipais  

Por artefacto 

Taxas devidas 
pelo  serviço 
de ensaio e 
marcação 
acrescidas de 
10,06€ 

- 

Artefactos de ourivesaria de reconhecido merecimento 
arqueológico ou artístico  de fabrico anterior ao da criação das 
Contrastarias Portuguesas (art. 9º/1, b) 

Por artefacto 

Taxas devidas 
pelo  serviço 
de ensaio e 
marcação 
acrescidas de 
20,12€ 

- 

Os custos da certificação de antiguidade previstos no n.º 2 do 
art. 9º do RJOC  são suportados pelo operador económico, 
salvo se este apresentar os artigos  para ensaio e marcação 
acompanhados dessa certificação 

- 

Serviços de ensaio e marcação de artigos com metal precioso usados 

Artigos com metal precioso usados Por artigo 

Taxas devidas 
pelo  serviço 
de ensaio e 
marcação 
acrescidas de 
1,51€ 

- 

Artefactos compostos usados 

Por artefacto 

Taxas devidas 
pelo  serviço 
de ensaio e 
marcação 
acrescidas de 
1,51€ 

- 

Artefactos mistos usados 

Taxas devidas 
pelo  serviço  
de ensaio e 
marcação 
acrescidas de 
3,02€ 

- 
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 Serviços de ensaio e marcação de artigos com etiqueta e marca a laser 

Artigos com etiqueta Por etiqueta 
Taxas devidas 
pelo  serviço  
de ensaio e 
marcação 
acrescidas de 
0,50€ 

- 

Gravação a laser da marca de Contrastaria Por marca 

Marca Comum de Controlo 

Serviços de ensaio e marcação de artigos com a Marca 
Comum de Controlo 

Por marca 

Taxas devidas 
pelo serviço 
de ensaio e 
marcação 

- 

Verificação de marcas de controlo 

50% das taxas 
devidas pelo 
serviço de 
ensaio e 
marcação 

- 

Serviço de marcação de outras marcas 

Puncionamento da palavra “Metal”, da letra “M”, da palavra 
“+Metal”,  da letra “+M”, das marcas especiais de Contrastaria 
“Pintassilgo”, “Coruja”  e marca de toque prevista na 
Convenção sobre Controlo e Marcação  de Artigos  de Metais 
Preciosos  

Por marca 
0,25 € - 

Aplicação de outras marcas (marcas comerciais) Orçamento sob consulta 

Serviço de marcação de outras marcas 

Aplicação por puncionamento da Marca de Responsabilidade 

Por marca 

0,25 € 0,31 € 

Aplicação a laser da Marca de Responsabilidade 0,41 € 0,50 € 

Aplicação por puncionamento ou laser da Marca de 
Responsabilidade em todo o lote 

0,10 € 0,12 € 

Aplicação por puncionamento do numerador de toque 0,10 € 0,12 € 

Serviço de eliminação de marcas 0,25 € - 

Marca de Responsabilidade 

Marca de responsabilidade na hora 

Por marca 

75,00 € 92,25 € 

Aprovação do desenho da marca de responsabilidade 70,42 € - 

Renovação da aprovação da marca de responsabilidade 50,30 € - 

Registo da marca 10,38 € - 

Depósito de Marca de Responsabilidade Estrangeira  77,71 € - 

Fabrico de carimbo    33,78 € 41,55 € 

Fabrico do punção e respetiva matriz   175,74 € 216,16 € 

Reforma de punção   67,99 € 83,63 € 

Vetorização de marca a laser   47,58 € 58,52 € 
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Serviços Cliente 

Pedido de extratos de cliente 

Até duas páginas   5,19 € 6,38 € 

Página extra   1,00 € 1,23 € 

Certificado de registo de dados da empresa   20,00 € 24,60 € 

Certificado de registo de dados da empresa em língua 
estrangeira 

  Orçamento sob consulta 

Portes e despesas de envio 

Até 20 gramas   3,14 € 3,86 € 

Mais de 20 gramas   10,20 € 12,55 € 

Registado com aviso de receção   5,83 € 7,17 € 

Quadro de Marcas   10,34 € 12,72 € 

Devolução (a pedido do operador) 

Artigos devolvidos intactos 

Lote 

50% das taxas 
do serviço de 
entrada 

- 

Artigos devolvidos inutilizados 60% das taxas 
do serviço de 
entrada 

- 

Artigos devolvidos por inobservância dos requisitos 
técnicos - 

Informação e exames de Metais e Marcas 

Identificação e informação de marcas Peça 5,18 € - 

Informação de marcas – Extintos Contrastes Municipais Peça 10,36 € - 

Receção e envio de obra 

Obra rececionada na ausência do Operador Económico Lote 1,24 € 1,53 € 

Serviço de desempacotamento ou empacotamento de artigos 

1 Embalagem Embalamento/ 
Desembalamento 

0,07 € 0,09 € 

Com mais 1 embalagem 0,11 € 0,14 € 

Obra embalada na ausência do OE c/controlo de qualidade 

Embalamento Artigo 0,07 € 0,09 € 

Embalagem Caixa 0,50 € 0,62 € 

Expedição em transporte de segurança   Orçamento sob consulta 

Armazenamento de obra por dia e por caixa 

Armazenamento caixa até 6L  

Dia/Caixa 

1,85 € 2,28 € 

Armazenamento caixas acima de 6L até 33L  3,10 € 3,81 € 

Armazenamento caixas acima de 33L até 49L 3,88 € 4,77 € 

Armazenamento caixas acima dos 49L 4,93 € 6,06 € 
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Prazos de entrega e taxas de urgência 

Expresso 1 dia útil 

90% das taxas 
devidas pelo 

serviço de 
entrada 

- 

Muito Urgente 2 dias úteis 

60% das taxas 
devidas pelo 

serviço de 
entrada 

- 

Urgente 3 dias úteis 

30% das taxas 
devidas pelo 

serviço de 
entrada 

- 

Formação 

Ação de Formação para Avaliador de artigos com metais 
preciosos e de materiais gemológicos 

Por formação 

1 474,24 € 1 813,32 € 

Ação de Formação para Responsável técnico de ensaiador-
fundidor de artigos com metais preciosos 

1 642,72 € 2 020,55 € 

Ação de Formação de Aperfeiçoamento em análise não 
destrutiva de ligas de  prata 

210,61 € 259,05 € 

Ação de Formação de Aperfeiçoamento em análise não 
destrutiva de ligas de  ouro 

210,61 € 259,05 € 

Ação de Formação Iniciação às Atividades do Ramo de 
Ourivesaria 

242,55 € 298,34 € 

Exames e Provas 

Exame para obtenção do título profissional de responsável 
técnico de ensaiador-fundidor  de artigos com metais 
preciosos e de avaliador de artigos com metais preciosos  e de 
materiais gemológicos 

Por exame 
301,80 € - 

Exame para obtenção do título profissional de Perito-
Classificador-Avaliador 

480,00 € - 

Prova de reavaliação do título profissional de Perito-
Classificador-Avaliador  

Por prova 400,00 € - 

Consulta de exame 
Por exame 

25,87 € - 

Reapreciação de exame 103,63 € - 

Títulos Profissionais  

Emissão de título profissional de responsável técnico de 
ensaiador-fundidor de artigos com metais preciosos  e de 
avaliador de artigos com metais preciosos e de materiais 
gemológicos 

Por título 
50,30 € - 

Emissão de título profissional de Perito-Classificador-Avaliador 35,00 € - 

Reconhecimento das qualificações de responsável técnico de 
ensaiador-fundidor  e de avaliador de artigos com metais 
preciosos e de materiais gemológicos 

  259,05 € - 
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Serviços de Laboratório 

Ensaios Químicos 

Platina (Espetrometria de 
emissão com plasma ICP) 

  

Amostra 

73,93 € 90,93 € 

Paládio (Espetrometria de 
emissão com plasma ICP) 

  73,93 € 90,93 € 

Ouro 
(Coopelação/microcopelação) 

  17,38 € 21,38 € 

Prata (Potenciometria)   16,29 € 20,04 € 

Outros metais (Espetrometria de 
emissão c/plasma ICP) 

  73,94 € 90,95 € 

Ensaios de artigos e/ou componentes (FRXDE) 

1a 280 peças 1 ensaio 

Ouro, Platina, Paládio 

  

18,36 € 22,58 € 

Prata 15,54 € 19,11 € 

Metal Comum 14,13 € 17,38 € 

281 a 1200 peças 2 ensaios 

Ouro, Platina, Paládio 46,61 € 57,33 € 

Prata 43,78 € 53,85 € 

Metal Comum 28,25 € 34,75 € 

1201a 3200 peças 3 ensaios 

Ouro, Platina, Paládio 60,74 € 74,71 € 

Prata 57,91 € 71,23 € 

Metal Comum 42,37 € 52,12 € 

3200 a 10000 peças 4 ensaios  

Ouro, Platina, Paládio 74,85 € 92,07 € 

Prata 72,04 € 88,61 € 

Metal Comum 56,49 € 69,48 € 

10001 a 35000 peças 5 ensaios  

Ouro, Platina, Paládio 88,98 € 109,45 € 

Prata 86,16 € 105,98 € 

Metal Comum 70,62 € 86,86 € 

+35000 peças 6 ensaios  

Ouro, Platina, Paládio 103,11 € 126,83 € 

Prata 100,28 € 123,34 € 

Metal Comum 84,75 € 104,24 € 

+70000 peças 7 ensaios  

Ouro, Platina, Paládio 116,58 € 143,39 € 

Prata 114,40 € 140,71 € 

Metal Comum 98,87 € 121,61 € 

+100000 peças 8 ensaios  

Ouro, Platina, Paládio 131,36 € 161,57 € 

Prata 128,53 € 158,09 € 

Metal Comum 112,90 € 138,87 € 

Certidões ou Relatórios   

Ensaio Certidão/ 
Relatório 

10,00 € 12,30 € 

Ensaio (prazo máximo de 24h)   20,00 € 24,60 € 

Análise   

Lotes (ensaio por FRX - Fluorescência de raios X) Lote 27,17 € 33,42 € 

Metais preciosos ou outros metais (Ensaio FRXDE - 
Fluorescência de raios X por energia dispersiva) 

Amostra 13,48 € 16,58 € 

Inspeção de artigos que compõem o lote Artigo 12,85 € 15,81 € 
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Serviços a entidades oficiais 

Fundição e ensaio de metais preciosos 

Ouro até 99 gramas   34,77 € 42,77 € 

Ouro de 100 a 199 gramas   38,03 € 46,78 € 

Ouro de 200 a 299 gramas   43,46 € 53,46 € 

Ouro de 300 a 499 gramas   54,32 € 66,81 € 

Ouro mais de 500 gramas   65,19 € 80,18 € 

Prata até 99 gramas   33,67 € 41,41 € 

Prata de 100 a 499 gramas   35,85 € 44,10 € 

Prata mais de 500 gramas   38,03 € 46,78 € 

Descravar pedras e pérolas Pedra/Pérola 1,65 € 2,03 € 

Retirar metal comum Peça 0,62 € 0,76 € 

Inutilização/Destruição de artigo   0,62 € 0,76 € 

 


