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Sessão Exclusiva
Recém Nascido



2 horas.
1 ser humano. 
10 fotografias.

Sessão exclusivamente dedicada ao recém nascido

Quando devem ser feitas as sessões?

● Preferencialmente nos primeiros 10 dias de vida
● Até aos 15 dias ou 22 dias de vida se não for possível antes

Dicas

● Assegurar alimentação para várias tomas
● Trazer chupeta e alguns acessórios que pretenda incluir
● Incluir mudas de fraldas e roupa de troca rápida
● Evitar mudas de roupa que vista pela cabeça para a sessão

Valor: 65€



Sessão com Pais



3 horas.
3 seres humanos. 
20 fotografias.

Sessão mista com bébés e pais

Quando devem ser feitas as sessões?

● Preferencialmente nos primeiros 22 dias de vida
● Até 2 meses caso não seja possível antes

Dicas

● Muda de roupa para os pais caso pretendam
● Assegurar alimentação para várias tomas
● Trazer chupeta e alguns acessórios que pretenda incluir
● Evitar mudas de roupa que vista pela cabeça para a sessão
● Incluir mudas de fraldas e roupa de troca rápida

Valor: 180€





Sessão Mix
Família e Born Babies



4 horas.
4 seres humanos. 
40 fotografias.

Sessão mix

Quando devem ser feitas as sessões?

● Preferencialmente nos primeiros 22 dias de vida
● Até 2 meses caso não seja possível antes

Dicas

● Muda de roupa para os pais caso pretendam
● Assegurar alimentação para várias tomas
● Trazer chupeta e alguns acessórios que pretenda incluir
● Evitar mudas de roupa que vista pela cabeça para a sessão
● Incluir mudas de fraldas e roupa de troca rápida

Valor: 240€





FOTOGRAFIA
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Sessão Maternidade
Progenitores



4 horas.
2 seres humanos. 
40 fotografias.

Sessão maternidade

Quando devem ser feitas as sessões?

● Preferencialmente entre as 26 e 32 semanas de gestação
● Até às 34 semanas caso não seja possível antes

Dicas

● Preferencialmente trazer mudas de roupa
● Incluir alguns acessórios que pretenda incluir na sessão 
● Assegurar alimentação para várias horas
● Incluir liquídos e fruta para hidratar-se e recuperar energia

Valor: 240€





Termos.
Condições. 
Contactos.

Sessões

Todas as sessões incluem:

● Fotografias em formato digital com pós-produção
● Até 5 fotografias impressas em formato 15x20cm *
● Link para download dos ficheiros
● Galeria online (caso desejem)

* Excepto na sessão exclusiva

Opções Extra:

● Album Duo collection 30x30 - 24 páginas *
● Album kuno box mat 20x30 - 15 impressões *

* Mediante encomenda



Todas as sessões pressupõem agendamento prévio e pagamento de 
caução para garantir a reserva da data que pretende

Cópias Digitais, impressões e álbuns de fotografias:

● Cabe ao cliente garantir assegurar backups das cópias digitais
● De igual forma, é da responsabilidade do cliente, garantir salvaguardar 

todos os trabalhos impressos em condições adequadas

Direitos de Autor:

● Os direitos de propriedade intelectual pertencem a Fotostudio Pro
● As imagens são cedidas exclusivamente para uso pessoal e não são 

permitidos qualquer tipo de uso comercial

Formas de Pagamento:

● Transferência Bancária
● Paypal
● Multibanco
● MBWay
● Numerário
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