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 MÚSICA AMBIENTE MÚSICA ESSENCIAL 

 
Utilização de Música 

 
Ambientação do 

espaço, apenas com 
caráter acessório, 

 

 
Utilização com caráter 

essencial às atividades ou 
funcionamento do espaço 

Exemplo  Música antes e após 
concertos, música “em 

linha” nas ruas 
(colunas) 

DJ, dança, (hidro) 
ginástica, karaoke, 

desfiles de moda, etc. 

 
Outras Condições 

 
Entidades associadas CPCCRD:  

a) com número igual ou inferior a 10000 associados 
ou sócios  

b) com número superior a 5000 associados ou sócios, 
desde que preencham todos os restantes requisitos 

previstos no presente protocolo 

 

 
Licenciamento através do Portal de Licenciamento 

disponível em https://servicolicenciamento.audiogest.pt  

 
 

Modalidade de pagamento único anual 

 

 
Com situação regularizada junto do  

Serviço de Licenciamento e da CPCCRD 
 

 
Desconto associado 

 
a) 50 % 
25% 

 
a) 30 %* 
b) 15 % 

 

 
Exclusões 
 

 
Espaços ou eventos promovidos em parceria com 

outras entidades comerciais 

 
 

Para validação das condições acima é necessário enviar:

- O comprovativo do pagamento da quota anual regularizada 

(vinheta, recibo)

- Nº de Associados ativos 
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PROTOCOLO CPCCRD: MIGRAÇÃO PARA O PORTAL 

RESTAURAÇÃO 

E SIMULARES

Bares |  Discotecas 

|  Restaurante |  

Snack-Bar |  

Cafetaria

As simulações não são válidas como um contrato

O resultado da simulação será meramente indicativo *, tendo 

em conta: 

- O tipo de utilização de música (ambiente vs. Essencial) 

- Modo de funcionamento e caraterísticas do espaço (tipo de 

serviços, horário(s), lotações e áreas, etc.)

- A modalidade de pagamento escolhida

* Sujeito a confirmação e validação por parte do serviço de licenciamento 

Consiste na Concessão de 

Benefícios aos Associados 

que façam novos contratos ou a migração de contratos existentes via 

Portal de Licenciamento

SIMULADOR DISPONÍVEL AQUI

VÍDEOS TUTORIAIS DISPONÍVEIS AQUI 

4Voltar Índice

COMÉRCIO E 

SERVIÇOS

Ginásio | Escola de 

Dança | Centros de 

dia / da juventude

EVENTOS

Licenciamentos 

pontuais (DJ, aulas 

de dança, eventos 

desportivos)

COMO ESCOLHER O SIMULADOR CORRETO? (Exemplos)

https://servicolicenciamento.audiogest.pt/PM_Simulator/LicensingRequest?_ts=1673432968306
https://www.youtube.com/@audiogest7615
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1. Após selecionar o setor Restauração e Similares,
comece por indicar se o espaço abriu no corrente
ano, a data de início de atividade e a data em
que irá iniciar a comunicação pública de música.

Para quê? As datas podem ou não coincidir mas apenas a
data do início de utilização de música gravada será
contabilizada para o cálculo da tarifa. A data de início de
atividade é avaliada para efeitos estatísticos e para validação
interna.

2. Confirme os meses de funcionamento do espaço e os dias de
abertura com utilização de música por semana em cada mês de
calendário, no ano corrente.

Se o período de funcionamento for igual para todos os meses
selecionados, clique em “Replicar para os meses selecionados”.
Irá aparecer a mensagem “Meses replicados com sucesso”.

Nos casos de Diversão Noturna (discotecas e bares) que
funcionem só após as 00h, deverão selecionar os dias de semana
correspondentes às noites efetivas de funcionamento

Voltar Índice

SIMULADORRESTAURAÇÃO E SIMILARES
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3. Para além da música gravada, assinale se utiliza mais algum destes 
tipos de utilização.

O que são vídeos musicais? Videograma destinado a ilustrar
visualmente uma obra ou prestação musical (habitualmente
designado por vídeo-clip. Sempre que são utilizados canais
especializados de música (ex: MCM, dance TV, etc.)

O que é karaoke? Atividade de entretenimento, baseada em
conteúdos multimédia, em que é possível, com base num
playback musical, cantar uma canção seguindo a letra da mesma
num écran vídeo, quando tal atividade ocorre num espaço
público.

O que são fonogramas? Registo resultante da fixação, em suporte
material, de sons provenientes de uma prestação ou de outros
sons, ou de uma representação de sons

3.1 Sempre que existam eventos de karaoke o utilizador deve assinalar a 
utilização e indicar quais os meses e dias de utilização ao longo do ano.

SIMULADORRESTAURAÇÃO E SIMILARES

Voltar Índice
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4. Se utiliza televisão no espaço a licenciar deve indicar o número de
ecrãs e os canais habitualmente utilizados. Tenha em atenção que
deverá assinalar todos os canais habitualmente utilizados, especialmente
os canais especializados de música. Ex: MTV, VH1, MCM, etc.

5. Da mesma forma, indique os suportes através do qual procede à 
comunicação pública de música. 

Serviço de música ambiente:  confirme 
se o serviço se encontra legalizado 
para o fornecimento de música em 
espaços públicos. 

O fornecimento de música ambiente trata-se de uma fonte de utilização
(suporte) e não de uma autorização para a execução pública.

Independentemente do suporte utilizado para a utilização de música, o
licenciamento para execução pública será sempre necessário junto da
AUDIOGEST e SPA, exceto quando se trate de serviços de licenciamento
em que em que os respetivos direitos de execução pública já se
encontram incluídos.

As empresas de fornecimento de música ambiente precisam de obter
licenciamento junto da Audiogest para efeitos de reprodução e
distribuição de obras musicais. Para saber mais clique aqui .

SIMULADORRESTAURAÇÃO E SIMILARES

Voltar Índice

https://servicolicenciamento.audiogest.pt/Licensing#MusicaAmbiente
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6. Nesta secção deverá preencher todas os campos que
correspondam ao funcionamento do espaços a licenciar e que
permitirão adequar a autorização/ licença à tipologia da atividade
desenvolvida.

Sempre que seja necessário preencher os meses de
funcionamento, é também obrigatório assinalar os dias da
semana correspondentes a cada mês.
• Caso não faça a utilização todos os dias, especifique aqui

as condições de funcionamento.
• Se esta utilização for igual todos os meses, lembre-se de

clicar até lhe aparecer a mensagem “Meses replicados
com sucesso”.

O que é a mutação cromática? Por sistemas de mutação 
cromática devem ser considerados todos os mecanismos de 
controlo de luz habitualmente sincronizados com música para a 
criação de diferentes ambientes do espaço, como por exemplo, 
controlo DMX. 

Serviço de mesa vs. Serviço de refeições? 
Podem ou existir ambas as características, ex. Bares / Discotecas 
sem refeições mas com apoio de serviço de mesa (bebidas)

SIMULADORRESTAURAÇÃO E SIMILARES

8Voltar Índice
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8. A lotação deverá ser preenchida de acordo com o alvará de
estabelecimento e não pelo número de pessoas que visita o
estabelecimento em cada momento.

E se a lotação for variável? Se a lotação efetiva que o utilizador
tem no Alvará difere ao longo do ano, deverá especificá-la mês a
mês, como indicamos. Exemplo desta situação é a utilização
temporária de esplanadas que faz aumentar a lotação em
alguns meses do ano.

7. O horário deve ser colocado neste campo.
Atenção: o horário de funcionamento é uma das caraterísticas que
influencia o resultado da tarifa aplicável na simulação. Pode distinguir,
por exemplo, um restaurante de um bar simples (ver tabela
configurações de espaços).

E se o horário for variável? Se mantém o mesmo funcionamento
mas o horário se altera ao longo do ano, aconselhamos a que
indique a opção “Horário variável? Não” e coloque o horário
mais alargado de abertura e encerramento.

Ex. Se Bar s/ DJ

De mai- set : funciona das 8h às 1h

De jan- abr e de out-dez: funciona das 10h às 23h

Coloca: das 08h às 01h todo o ano

Porquê? Para o resultado não recair em 2 tarifários (licenciamos pelo

tarifário superior e o menor fica incluído)

SIMULADORRESTAURAÇÃO E SIMILARES

Voltar Índice
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9. O campo seguinte será destinado à ativação de campanhas e
benefícios associados:

Importante: É somente através da identificação da campanha 

neste campo (juntamente com a identificação do nº de Associado)  

que será ativado o desconto associado ao protocolo CPRCCRD

10. Se é membro da CPCCRD, deve indicar aqui o número de
associado (sujeito a validação)

11. Uma vez terminado o preenchimento é mostrada a tarifa aplicável às
características e funcionamento com utilização de música na(s)
modalidade(s) de pagamento correspondentes.

Deverá selecionar a opção pretendida para visualizar o resumo completo
da simulação.

SIMULADORRESTAURAÇÃO E SIMILARES

Voltar Índice

Porque são apresentadas diferentes tarifas?

O desconto concedido é maior quanto menor for o nº de prestações 

associadas à modalidade de pagamento: 

No exemplo indicado:

Pag. Anual: desc. 35 % 

Pag. Semestral: desc.30 % 

Pag. Trimestral: desc. 20 % 
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12. Obtida a simulação da tarifa, confirme as condições que serão
contratualizadas, no RESUMO DE SIMULAÇÃO. As características e
funcionamento selecionados deverão corresponder à realidade de
funcionamento com utilização de música gravada do espaço a licenciar .

Em caso de fiscalização pelas entidades competentes estas
características serão validadas e sempre que não estejam de
acordo com o funcionamento real (ex. horário de funcionamento)
a entidade poderá incorrer num ilícito de contraordenação sujeito
à aplicação de coimas, nos termos da legislação em vigor.
Relembramos ainda que os dados facultados estão sujeitos à
confirmação por parte do serviço de licenciamento podem vir a ser
alterados caso se verifique a utilização de música em condições
diferentes das apresentadas na simulação.

SIMULADORRESTAURAÇÃO E SIMILARES

Se o meu espaço tiver uma licença para música ambiente e eu tiver um

evento com DJ / Karaoke / dança, tenho de pedir outra licença?

De acordo com a legislação em vigor (artigo 205º nº6 do CDADC)
também comete o ilícito quem estiver autorizado/ licenciado e utilizar
as obras e prestações artísticas em condições que excedam os limites
da autorização/ licença concedida.

Voltar Índice
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1. Caso pretenda avançar com o pedido de licenciamento, deve clicar em 
avançar com contrato

2. Preencha aqui os elementos identificativos da entidade exploradora do
estabelecimento.

A indicação do dados de identificação da(s) pessoa(s) que obrigam
a entidade exploradora - Nome, NIF e contacto telefónico é
obrigatória de forma a que o serviço de licenciamento possa validar a
assinatura no contrato de licenciamento e também ativar o acesso
destas pessoas à área reservada de clientes (caso tenha assinalado a
adesão às comunicações eletrónicas). É muito importante alertar o
utilizador que, para ter acesso à licença e restantes documentos por
via eletrónica, terá de assinalar a adesão às comunicações
eletrónicas. Este acesso só deve ser concedido ao representante legal
da entidade exploradora.

Documentos necessários para avançar com o licenciamento:

Código Certidão permanente atualizada (empresa)

Estatutos e Ata nomeação membros dos órgãos sociais (org. sem fins lucrativos) 

Identificação (e rúbrica e assinatura) dos nome representante(s) legais e NIF 
(segundo o número de pessoas a que obriga um dos documentos acima)

CONTRATO ONLINERESTAURAÇÃO E SIMILARES

Voltar Índice
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3. De seguida, indique a morada do espaço a licenciar, que poderá ou não
coincidir com a morada da entidade exploradora (sede). Se for a mesma,
clique em utilizar morada de entidade exploradora

4. O utilizador deve indicar os meses de utilização de música para os
próximos anos civis, bem como a modalidade de pagamento (que pode
ou não ser igual à modalidade escolhida para o 1º pagamento)

ATENÇÃO: os valores apresentados são uma estimativa, dado que o valor
das tarifas do ano seguinte será atualizado de acordo com as taxas de
inflação.

Porque é que a tarifa do ano seguinte é diferente? Porque o período de
licenciamento respeita o ano civil e o contrato de licenciamento é
renovado automaticamente até que o utilizador nos informe alterações
ou o cancelamento da utilização de música.

Ex. Bar abre este ano em jul. (pagamento único), mas funciona todos os 

meses do ano a partir do próximo ano (onde pretende a modalidade 

trimestral)

Os meses assinalados para os anos seguintes e sem funcionamento no ano

atual, seguirão as condições do último mês do período atual. Caso não

haja esta correspondência, deverão fazer um novo contrato com início no

1º mês de funcionamento do ano civil seguinte.

CONTRATO ONLINERESTAURAÇÃO E SIMILARES

Voltar Índice
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5.1. As regras e condições gerais de licenciamento que farão parte 
integrante do contrato de licenciamento. 

5.2 A adesão às comunicações eletrónicas

5.3 e 5.4 Aviso de Privacidade e tratamento de dados e, caso pretenda,
selecionar a subscrição de newsletters informativas.

5. Para avançar deverá ler e aceitar:

Porque é importante? permitir um processo de licenciamento mais
simples e cómodo em que receberá toda a documentação por
via eletrónica através do acesso à área reservada de cliente/
utilizador. Se não aderir irá receber todos os documentos pela via
tradicional (por correio).

CONTRATO ONLINERESTAURAÇÃO E SIMILARES

Para fazer a Adesão
depois de submeter o
contrato o utilizador deve:
1 - aceder ao formulário
de Contacto disponível
Aqui através da opção
“Acesso Área Cliente”.
2- Preencher com os
mesmos dados do
pedido de licenciamento;
3- assinalar que pretende
aderir
4- Aguardar o email de
resposta por parte do
nosso Serviço

Voltar Índice

https://servicolicenciamento.audiogest.pt/Contacts
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6. O utilizador deve rever a informação registada e clicar em “Avançar
com Contrato”

7. O contrato de licenciamento provisório é descarregado automaticamente
(caso o utilizador não o encontre, verificar nas transferências). 

O utilizador deve: 
- Validar a informação
- Rubricar todas as páginas no canto superior direito e Assinar, na pág. 7:  

• Através da assinatura digital (dos representantes legais) 
• Ou da impressão, assinatura e digitalização documento

- Submeter o documento 
(digitalizado integralmente e não 
fotografia): 

- Clicando em “Enviar Contrato 
Assinado”; 
Arrastar o ficheiro para a plataforma 
ou selecionar o(s) ficheiro(s)  no 
computador para fazer download;

OU 

Enviá-lo mais tarde em resposta ao e-
mail automático recebido com a 
indicação do Nº de contrato no 
assunto do e-mail. 

Ao avançar, o utilizador receberá um email de confirmação da
entrada do contrato de licenciamento nos nossos serviços.

CONTRATO ONLINERESTAURAÇÃO E SIMILARES

Voltar Índice
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8. Após a submissão do contrato, o utilizador receberá um e-mail de
confirmação de receção de documentos e, após validado e aprovado, irá
ser disponibilizado na área reservada ou irá receber o contrato assinado
pelo serviço de licenciamento, juntamente com o Aviso de Licenciamento,
para pagamento.

CONTRATO ONLINERESTAURAÇÃO E SIMILARES

9. Após o pagamento, a licença ficará disponível:

Com Adesão às Comunicações Eletrónicas : no imediato, na Área

Reservada do utilizador

Sem Adesão às Comunicações : mediante boa cobrança, será feito um
contacto ao utilizador explicando as vantagens da Adesão às
Comunicações. Caso ainda assim não pretenda aderir, a licença é
enviada por email.

9.1 As respetivas faturas e recibos também ficarão disponíveis através
dos mesmos canais.

Preciso de efetuar um novo contrato para a renovação do
licenciamento do meu estabelecimento?
Com exceção dos eventos, todos os contratos de licenciamento
presumem a execução continuada de música. Por esta razão, a
renovação é automática e devida, sem que seja necessário
qualquer outro procedimento. Apenas será necessário um novo
contrato caso pretenda alterar algumas das características e/ ou
funcionamento do espaço a licenciar.

Tarifa agravada 

- a partir da data de início da utilização da música ou 

- se o pedido é posterior à data de início de utilização =  no dia 

seguinte à data do pedido de licenciamento  

Voltar Índice
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1. Especificar que tipo de espaço pretende simular.

Pode pesquisar aqui por palavra- chave, como por exemplo,
“cabeleireiro”, “vestuário” ou “ginásio”. Clique em cima da opção
correta.

2. Indicar se o espaço abriu no corrente ano, a data de início de atividade
e a data em que irá iniciar a comunicação pública de música.

Para quê? As datas podem ou não coincidir mas apenas a
data do início de utilização de música gravada será
contabilizada para o cálculo da tarifa. A data de início de
atividade é avaliada para efeitos estatísticos e para validação
interna.

SIMULADORCOMÉRCIO E SERVIÇOS

Voltar Índice
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3. Confirme os meses de funcionamento do espaço e os dias de abertura
com utilização de música por semana em cada mês de calendário, no ano
corrente.

Se o período de funcionamento for igual para todos os meses
selecionados, clique em “Replicar para os meses selecionados”.
Irá aparecer a mensagem “Meses replicados com sucesso”.

5. Se utiliza televisão no espaço a licenciar deve indicar o número de
ecrãs e os canais habitualmente utilizados. Tenha em atenção que
deverá assinalar todos os canais habitualmente utilizados, especialmente
os canais especializados de música. Ex: MTV, VH1, MCM, etc.

4. Para além da música gravada, assinale se utiliza mais algum destes 
tipos de utilização.

O que são vídeos musicais? Videograma destinado a ilustrar 
visualmente uma obra ou prestação musical (habitualmente 
designado por vídeo-clip. Sempre que são utilizados canais 
especializados de música (ex: MCM, dance TV, etc.)

O que são fonogramas? Registo resultante da fixação, em suporte
material, de sons provenientes de uma prestação ou de outros
sons, ou de uma representação de sons

SIMULADORCOMÉRCIO E SERVIÇOS

Voltar Índice
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6. Da mesma forma, indique os suportes através do qual procede à 
comunicação pública de música. 

Serviço de música ambiente:  confirme 
se o serviço se encontra legalizado 
para o fornecimento de música em 
espaços públicos. 

O fornecimento de música ambiente trata-se de uma fonte de
utilização (suporte) e não de uma autorização para a execução
pública.

Independentemente do suporte utilizado para a utilização de música,
o licenciamento para execução pública será sempre necessário junto
da AUDIOGEST e SPA, exceto quando se trate de serviços de
licenciamento em que em que os respetivos direitos de execução
pública já se encontram incluídos.

As empresas de fornecimento de música ambiente precisam de obter
licenciamento junto da Audiogest para efeitos de reprodução e
distribuição de obras musicais. Para saber mais clique aqui .

7. De seguida, deverá
especificar as áreas
onde é utilizada música
gravada

SIMULADORCOMÉRCIO E SERVIÇOS

Voltar Índice 19

https://servicolicenciamento.audiogest.pt/Licensing#MusicaAmbiente
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8. O campo seguinte será destinado à ativação de campanhas e
benefícios associados.

Só deverá ser preenchido por instrução do serviço de 
licenciamento. 

9. Se é membro da CPCCRD deve indicar aqui o respetivo número de
associado.

Este passo é muito importante para que possa beneficiar dos 
protocolos existentes com as mais variadas entidades e 
associações setoriais.

11. Uma vez terminado o preenchimento é mostrada a tarifa aplicável à
tipologia de características e funcionamento com utilização de música
na(s) modalidade(s) de pagamento correspondentes.

10. Em algumas opções (ex. ginásios, existe a possibilidade de licenciar
espaços de apoio)

Deverá selecionar a
opção pretendida para
visualizar o resumo
completo da simulação.

SIMULADORCOMÉRCIO E SERVIÇOS
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12. Obtida a simulação da tarifa, confirme as condições que serão
contratualizadas no RESUMO DE SIMULAÇÃO. As características e
funcionamento selecionados deverão corresponder à realidade de
funcionamento do espaço a licenciar.

Em caso de fiscalização pelas entidades competentes estas
características serão validadas e sempre que não estejam de
acordo com o funcionamento real a entidade poderá incorrer num
ilícito de contraordenação sujeito à aplicação de coimas, nos
termos da legislação em vigor. Relembramos ainda que os dados
facultados estão sujeitos à confirmação por parte do serviço de
licenciamento podendo vir a ser alterados caso se verifique a
utilização de música em condições diferentes das apresentadas na
simulação.

SIMULADORCOMÉRCIO E SERVIÇOS

Se o meu espaço tiver uma licença para música ambiente e eu tiver um

evento com DJ / Karaoke / dança, tenho de pedir outra licença?

De acordo com a legislação em vigor (artigo 205º nº6 do CDADC)
também comete o ilícito quem estiver autorizado/ licenciado e utilizar
as obras e prestações artísticas em condições que excedam os limites
da autorização/ licença concedida.

Voltar Índice
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SIMULADORCOMÉRCIO E SERVIÇOS

O utilizador pode agora avançar com o contrato que permitirá a 
obtenção do licença para legalização da música utilizada. 

Se pretender imprimir a simulação pode fazê-lo clicando no canto superior

direito do quadro final. Por outro lado, pode também guardar o Nº da

Simulação. Se mais tarde o utilizador quiser retomá-la para avançar com o

contrato, ao entrar em contacto com os nossos serviços, o serviço de

licenciamento pode retomar e terminar a simulação e enviar o contrato

para o utilizador assinar

Assim, todas as utilizações de música que extrapolem as condições
contratualizadas terão de ser licenciadas à parte (pontualmente) ou
através da atualização do licenciamento anual .

(aconselhamos mediante a periodicidade desta atualização
e consoante o tarifário que seja mais benéfico ao utilizador)

As simulações não são válidas como um contrato

O resultado da simulação será meramente indicativo e 

será sujeito a confirmação e validação por parte do 

serviço de licenciamento 

Para mais informações acerca dos critérios aplicados poderão consultar a nossa

secção de perguntas frequentes, disponível Aqui .

Condições para avançar com o contrato através do Portal: 

• Sem dívida em Conta-corrente
• Pagamento único através de Multibanco 
• Ter consigo os documentos necessários (ver pág. Seguinte)

Voltar Índice
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1. Caso pretenda avançar com o pedido de licenciamento, deve clicar em 
avançar com contrato. 

2. Preencha aqui os elementos identificativos da entidade exploradora do
estabelecimento.

A indicação do dados de identificação da(s) pessoas que obrigam
a entidade exploradora - Nome, NIF e contacto telefónico é
obrigatória de forma a que o serviço de licenciamento possa validar
a assinatura no contrato de licenciamento e também ativar o
acesso destas pessoas à Área Reservada de clientes (caso tenha
assinalado a adesão às comunicações eletrónicas). É muito
importante alertar o utilizador que, para ter acesso à licença e
restantes documentos por via eletrónica, terá de assinalar a adesão
às comunicações eletrónicas. Este acesso só deve ser concedido
ao representante legal da entidade exploradora.

Documentos necessários para avançar com o licenciamento:

Código Certidão permanente atualizada (empresa)

Estatutos e Ata nomeação membros dos órgãos sociais (org. sem fins lucrativos)

Identificação (e rúbrica e assinatura) dos nome representante(s) legais e NIF 
(segundo o número de pessoas a que obriga um dos documentos acima)

CONTRATO ONLINECOMÉRCIO E SERVIÇOS
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3. De seguida, indique a morada do espaço a licenciar, que poderá ou não 
coincidir com a morada da entidade exploradora. Se for a mesma, clique 
em utilizar morada de entidade exploradora

4. O utilizador deve indicar os meses de utilização de música para os
próximos anos civis, bem como a modalidade de pagamento (que pode
ou não ser igual à modalidade escolhida para o 1º pagamento)

Porque é que a tarifa do ano seguinte é diferente? Porque o
período de licenciamento respeita o ano civil e o contrato de
licenciamento é renovado automaticamente até que o
utilizador nos informe alterações ou o cancelamento da
utilização de música.

Ex. Ginásio abre este ano em jul. (pagamento único), mas 
funciona todos os meses do ano a partir do próximo ano

Os meses assinalados para os anos seguintes e sem
funcionamento no ano atual, seguirão as condições do último
mês do período atual. Caso não haja esta correspondência,
deverão fazer um novo contrato com início no 1º mês de
funcionamento do ano civil seguinte.

ATENÇÃO: os valores apresentados são uma estimativa, com base na taxa 
de inflação prevista

COMÉRCIO E SERVIÇOS CONTRATO ONLINE
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5.1. As regras e condições gerais de licenciamento que serão 
contratualizadas 

5.2 a adesão às comunicações eletrónicas

5.3 e 5.4 Aviso de Privacidade e tratamento de dados e, caso pretenda,
selecionar a subscrição de newsletters informativas.

5. Para avançar deverá ler e aceitar:

Porque é importante? permitir um processo de licenciamento mais
simples e cómodo em que receberá toda a documentação por
via eletrónica através do acesso à área reservada de cliente

COMÉRCIO E SERVIÇOS CONTRATO ONLINE

Para fazer a Adesão
depois de submeter o
contrato o utilizador deve:
1 - aceder ao formulário
de Contacto disponível
Aqui através da opção
“Acesso Área Cliente”.
2- Preencher com os
mesmos dados do
pedido de licenciamento;
3- assinalar que pretende
aderir
4- Aguardar o email de
resposta por parte do
nosso Serviço

Voltar Índice
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6. O utilizador deve rever a informação registada e clicar em “Avançar
com Contrato”

Ao avançar, o utilizador receberá um email de confirmação da
entrada do pedido de licenciamento nos nossos serviços.

COMÉRCIO E SERVIÇOS CONTRATO ONLINECOMÉRCIO E SERVIÇOS CONTRATO ONLINE

7. O contrato de licenciamento provisório é descarregado 
automaticamente (caso o utilizador não o encontre, verificar nas 
transferências). 

O utilizador deve: 
- Validar a informação
- Rubricar todas as páginas no canto superior direito e Assinar, na pág. 7:  

• Através da assinatura digital (dos representantes legais) 
• Ou da impressão, assinatura e digitalização documento

- Submeter o documento 
(digitalizado integralmente e não 
fotografia):

- Clicando em “Enviar Contrato 
Assinado”; 
Arrastar o ficheiro para a plataforma 
ou selecionar o(s) ficheiro(s)  no 
computador para fazer download;

OU 

Enviá-lo mais tarde em resposta ao e-
mail automático recebido com a 
indicação do Nº de contrato no 
assunto do e-mail. 

Voltar Índice
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8. Após a submissão do contrato, o utilizador receberá um e-mail de
confirmação de receção de documentos e, após validado e aprovado, irá
ser disponibilizado na área reservada ou irá receber o contrato assinado
pelo serviço de licenciamento, juntamente com o Aviso de Licenciamento,
para pagamento.

9. Após o pagamento, a licença ficará disponível:

Com Adesão às Comunicações Eletrónicas : no imediato, na Área

Reservada do utilizador

Sem Adesão às Comunicações : mediante boa cobrança, será feito um
contacto ao utilizador explicando as vantagens da Adesão às
Comunicações. Caso ainda assim não pretenda aderir, a licença é
enviada por email.

9.1 As respetivas faturas e recibos também ficarão disponíveis através
dos mesmos canais.

Preciso de efetuar um novo contrato para a renovação do
licenciamento do meu estabelecimento?
Com exceção dos eventos, todos os contratos de licenciamento
presumem a execução continuada de música. Por esta razão, a
renovação é automática e devida, sem que seja necessário
qualquer outro procedimento. Apenas será necessário um novo
contrato caso pretenda alterar algumas das características e/ ou
funcionamento do espaço a licenciar.

CANCELAMENTOS: Continuarão a ser feitos através do Formulário de
Cancelamento

COMÉRCIO E SERVIÇOS CONTRATO ONLINE

Tarifa agravada 

- a partir da data de início da utilização da música ou 

- se o pedido é posterior à data de início de utilização =  no dia 

seguinte à data do pedido de licenciamento  

Voltar Índice
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Documentação necessária para licenciamento

Programação material de divulgação digital, 

programa ou link de promoção, etc.

Memória descritiva

Comprovativo da área/local de realização do 

evento alvará, seguro do recinto, licença de 

recinto improvisado, etc. 

Plano de Segurança

Em nome de organização sem fins lucrativos: 
Estatutos e Ata nomeação membros dos órgãos 

sociais 

1. Especificar o enquadramento/ objetivo do evento que pretende
simular (para efeitos estatísticos)

EVENTOS SIMULADOR

Voltar Índice
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2. Especificar todas as características do recinto e também a tipologia de
utilização de música. Deverá assinalar todas os campos que coincidam com
as condições do evento a realizar.

O que são vídeos musicais? Videograma destinado a ilustrar
visualmente uma obra ou prestação musical (habitualmente
designado por vídeo-clip. Sempre que são utilizados canais
especializados de música (ex: MCM, dance TV, etc.)

O que é karaoke? Atividade de entretenimento, baseada em
conteúdos multimédia, em que é possível, com base num
playback musical, cantar uma canção seguindo a letra da mesma
num écran vídeo, quando tal atividade ocorre num espaço
público.

O que são fonogramas? Registo resultante da fixação, em suporte
material, de sons provenientes de uma prestação ou de outros
sons, ou de uma representação de sons

EVENTOS SIMULADOR

Voltar Índice
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5. Indicar o nome do evento, o período em que irá decorrer com utilização
de música e o respetivo horário. Se o evento tem vários dias com o mesmo
horário, poderá clicar neste campo para replicar.

3. Indicar se o evento é de entrada livre ou paga:

3.1 Se é um evento com entrada paga, deverá indicar-nos quais os
valores de bilheteira sem considerar o IVA (PVP / (1+valor IVA)). Sempre
que o valor dos bilhetes for variável deverá calcular o valor médio de
bilheteira:

Fórmula= Valor Total Receita / Lotação diária (incluindo convites)

4. Indicar qual o tipo de público-alvo / participantes: 
Público geral = indiferenciado  
Exclusivo infantil e/ ou sénior (Eventos de Diversão Noturna 
autoexcluem esta opção) 

6. Deverá indicar os locais (moradas) onde o evento irá decorrer.
6.1 Se o evento decorre em diferentes períodos e locais clique em

ou

EVENTOS SIMULADOR
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7. Verificar a configuração do evento de forma a confirmar se as mesmas
correspondem às condições de utilização de música que pretende simular.
Caso toda a informação se encontre correta poderá concluir a simulação.

Nesta etapa poderá, ainda:

Como visualizo o licenciamento ao longo dos dias / locais do
evento? A visualização de cada dia /local do evento está
disponível ao clicar no campo respetivo às informações que quer
ver

7.1 Adicionar alguma caraterística que não esteja representada no quadro
final, clicando na opção “Adicionar caraterísticas”, tais como o detalhe de
utilização e caraterísticas adicionais

7.2 Ao clicar em “editar”, pode também editar as caraterísticas
submetidas, nomeadamente as áreas, lotações,
condicionamento de entrada / valores de bilheteira e tipo de
participantes

Atenção: Sempre que o evento decorrer em mais do que 1 dia 
deve ter atenção ao dia selecionado para alteração. 

EVENTOS SIMULADOR

Voltar Índice
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8. Obtida a simulação da tarifa, confirme as condições que serão
contratualizadas e respetivo valor de licenciamento no RESUMO DA
SIMULAÇÃO de cada dia escolhido. As características e funcionamento
selecionados deverão corresponder à realidade de funcionamento do
evento.

Em caso de fiscalização pelas entidades competentes estas
características serão validadas e sempre que não estejam de
acordo com o funcionamento real a entidade poderá incorrer num
ilícito de contraordenação sujeito à aplicação de coimas, nos
termos da legislação em vigor. Relembramos ainda que os dados
facultados estão sujeitos à confirmação por parte do serviço de
licenciamento podendo vir a ser alterados caso se verifique a
utilização de música em condições diferentes das apresentadas na
simulação.

EVENTOS SIMULADOR

Se o evento for licenciado para música ambiente e eu tiver DJ / Karaoke /

dança, tenho de pedir outra licença?

De acordo com a legislação em vigor (artigo 205º nº6 do CDADC)
também comete o ilícito quem estiver autorizado/ licenciado e utilizar
as obras e prestações artísticas em condições que excedam os limites
da autorização/ licença concedida.

Voltar Índice



À

DO SIMULADOR À
CONTRATAÇÃO ONLINE

www.audiogest.pt

APOIO CPCCRD

33

EVENTOS SIMULADOR

O utilizador pode agora avançar com o contrato que permitirá a 
obtenção do licença para legalização da música utilizada. 

Se pretender imprimir a simulação pode fazê-lo clicando no canto superior

direito do quadro final. Por outro lado, pode também guardar o Nº da

Simulação. Se mais tarde o utilizador quiser retomá-la para avançar com o

contrato, ao entrar em contacto com os nossos serviços, o serviço de

licenciamento pode retomar e terminar a simulação e enviar o contrato

para o utilizador assinar

Assim, todas as utilizações de música que extrapolem as condições
contratualizadas terão de ser licenciadas

As simulações não são válidas como um contrato

O resultado da simulação será meramente indicativo e 

será sujeito a confirmação e validação por parte do 

serviço de licenciamento 

Para mais informações acerca dos critérios aplicados poderão consultar a nossa

secção de perguntas frequentes, disponível Aqui .

Condições para avançar com o contrato através do Portal: 

• Sem dívida em Conta-corrente
• Pagamento único através de Multibanco 
• Ter consigo os documentos necessários (ver pág.28)

Se o evento decorrer num espaço aberto ao público,
convém verificar se o mesmo já tem uma licença anual e
que tipo de utilização de música é coberta pela mesma,
antes de pedir o licenciamento pontual

Voltar Índice
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2. Preencha aqui os elementos identificativos da entidade exploradora do
estabelecimento e espaço a licenciar.

Se se trata de uma pessoa coletiva com fins lucrativos, será
obrigatório o preenchimento do código da certidão permanente
atualizada. Caso se trate de uma organização sem fins lucrativos,
deverá remeter-nos no final deste processo os estatutos e Ata de
nomeação dos membros dos órgãos sociais.

A indicação do dados de identificação da(s) pessoas que
obrigam a entidade exploradora - Nome, NIF e contacto
telefónico é obrigatória de forma a que o serviço de
licenciamento possa validar a assinatura no contrato de
licenciamento e também ativar o acesso destas pessoas à Área
Reservada de clientes (caso tenha assinalado a adesão às
comunicações eletrónicas).

1. Caso pretenda avançar com o pedido de licenciamento, deve clicar 
em avançar com contrato

EVENTOS CONTRATO ONLINE

Voltar Índice
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3.1. As regras e condições gerais de licenciamento que serão 
contratualizadas 

3.2 a adesão às comunicações eletrónicas

3.3 e 3.4 Aviso de Privacidade e tratamento de dados e, caso pretenda,
selecionar a subscrição de newsletters informativas.

3. Para avançar deverá ler e aceitar:

Porque é importante? permitir um processo de licenciamento mais
simples e cómodo em que receberá toda a documentação por
via eletrónica através do acesso à área reservada de cliente

EVENTOS CONTRATO ONLINE

Para fazer a Adesão
depois de submeter o
contrato o utilizador deve:
1 - aceder ao formulário
de Contacto disponível
Aqui através da opção
“Acesso Área Cliente”.
2- Preencher com os
mesmos dados do
pedido de licenciamento;
3- assinalar que pretende
aderir
4- Aguardar o email de
resposta por parte do
nosso Serviço

Voltar Índice
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4. O utilizador deve rever a informação registada e clicar em “Avançar
com Contrato”

Ao avançar, o utilizador receberá um email de confirmação da
entrada do pedido de licenciamento nos nossos serviços.

EVENTOS CONTRATO ONLINE

5. O contrato de licenciamento provisório é descarregado 
automaticamente (caso o utilizador não o encontre, verificar nas 
transferências). 

O utilizador deve: 
- Validar a informação
- Rubricar todas as páginas no canto superior direito e Assinar, na pág. 7:  

• Através da assinatura digital (dos representantes legais) 
• Ou da impressão, assinatura e digitalização documento

- Submeter o documento 
(digitalizado integralmente e não 
fotografia): 

- Clicando em “Enviar Contrato 
Assinado”; 
Arrastar o ficheiro para a plataforma 
ou selecionar o(s) ficheiro(s)  no 
computador para fazer download;

OU 

Enviá-lo mais tarde em resposta ao e-
mail automático recebido com a 
indicação do Nº de contrato no 
assunto do e-mail. 

Voltar Índice
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EVENTOS CONTRATO ONLINE

6. Após a submissão do contrato, o utilizador receberá um e-mail de
confirmação de receção de documentos e, após validado e aprovado, irá
ser disponibilizado na área reservada ou irá receber o contrato assinado
pelo serviço de licenciamento, juntamente com o Aviso de Licenciamento,
para pagamento.

7. Após o pagamento, a licença ficará disponível:

Com Adesão às Comunicações Eletrónicas : no imediato, na Área

Reservada do utilizador

Sem Adesão às Comunicações : mediante boa cobrança, será feito um
contacto ao utilizador explicando as vantagens da Adesão às
Comunicações. Caso ainda assim não pretenda aderir, a licença é
enviada por email.

7.1 As respetivas faturas e recibos também ficarão disponíveis através
dos mesmos canais.

Preciso de efetuar um novo contrato para a renovação do
licenciamento do meu estabelecimento?
Com exceção dos eventos, todos os contratos de licenciamento
presumem a execução continuada de música. Por esta razão, a
renovação é automática e devida, sem que seja necessário
qualquer outro procedimento. Apenas será necessário um novo
contrato caso pretenda alterar algumas das características e/ ou
funcionamento do espaço a licenciar.

CANCELAMENTOS: Continuarão a ser feitos através do Formulário de
Cancelamento

Tarifa agravada 

- a partir da data de início da utilização da música ou 

- se o pedido é posterior à data de início de utilização =  no dia 

seguinte à data do pedido de licenciamento  
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APOIO EMAILS DE CONFIRMAÇÃO Templates

1. CONFIRMAÇÃO PEDIDO DE SERVIÇO

Quando o cliente efetua um pedido de contrato

Assunto: PSM2022000001 | Confirmação do Pedido de Serviço

Estimado Sr.(a) @Nome de Contacto,

Confirmamos a emissão do Contrato de Licenciamento Provisório cujo
pedido ficou registado com o número PSM2022000001. O documento
deverá ser assinado pelo(s) representante(s) legal (ais) da entidade
exploradora do espaço/evento a licenciar e remetido aos nossos
serviços em resposta a este e-mail ou submetendo-o no portal de
licenciamento online.

Salientamos que a adesão às comunicações eletrónicas no contrato
implicará o acesso a toda a documentação relacionada com os
processos de licenciamento da entidade exclusivamente por via
eletrónica, através da Área Reservada de Cliente.

À exceção dos eventos, o contrato é de execução continuada e a sua
renovação será automática para os períodos seguintes. Assim, caso
existam alterações de explorador, funcionamento, ou caso deixe de
utilizar música gravada, deverá contactar-nos previamente a solicitar a
correspondente alteração.

Mais informamos que até que o processo de licenciamento se
encontre concluído, através do pagamento da tarifa aplicável e
consequente emissão de licença/ autorização, o espaço/evento não
se encontra devidamente legalizado para a utilização de música
gravada.

Para qualquer questão adicional acerca deste pedido, por favor
responda diretamente a este email.

Obrigado e até breve.

Atenciosamente,

38Voltar Índice
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APOIO EMAILS DE CONFIRMAÇÃO Templates

2. CONFIRMAÇÃO RECEÇÃO DOCUMENTOS
Quando o cliente efetua upload do contrato provisório assinado no
simulador
Assunto: PSM2022000001 | Confirmação da Receção de Documento(s)

Estimado Sr.(a) @Nome de Contacto,
Confirmamos a receção do(s) documento(s) para o pedido número
PSM2022000001.

A Audiogest, bem como das características e funcionamento do
espaço/evento que pretende licenciar. Caso não existam
inconformidades ou divergências entre a informação reportada e a
que se encontra registada no serviço de licenciamento, o contrato será
aprovado, assinado pela Audiogest e enviado à entidade
exploradora/promotora, juntamente com o Aviso de Licenciamento
que permitirá o pagamento da respetiva tarifa.
Uma vez rececionado e confirmado o pagamento será emitida a
correspondente faturação e Licença.

Relembramos que a indicação de adesão às comunicações
eletrónicas no contrato implicará o acesso a toda a documentação
relacionada com os processos de licenciamento da entidade
exclusivamente por via eletrónica, através da Área Reservada de
Cliente.
Assim, caso não o tenha feito poderá ainda aderir, nesta fase, às
Comunicações Eletrónicas. Para este efeito, por favor responda
através do Formulário de Adesão disponível Aqui (link formulário
contacto), mencionando no assunto o respetivo número de pedido de
serviço.

Mais informamos que até que o processo de licenciamento se
encontre concluído, através do pagamento da tarifa aplicável e
consequente emissão de licença/ autorização, o espaço/evento não
se encontra devidamente legalizado para a utilização de música
gravada.

Para qualquer questão adicional acerca deste pedido, por favor
responda diretamente a este email.

Obrigado e até breve.
Atenciosamente,
Serviço de Licenciamento Audiogest
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APOIO EMAILS DE CONFIRMAÇÃO

Estimado(a) Sr(a) @Nome do Contacto@
@Nome da Entidade@
@Nome do Espaço@
V. Exas. em relação ao tipo de utilização e/ou
Junto enviamos o Aviso de Licenciamento, relativos à remuneração devida
pela execução pública de fonogramas (música gravada legalmente editada)
e/ou Vídeos Musicais, emitidos com base nas declarações prestadas por
características do espaço/evento onde são utilizadas prestações de
produtores e artistas por nós representados.

Para beneficiar dos valores mencionados no Aviso de Licenciamento, que
contemplam os benefícios do licenciamento voluntário, deverá proceder ao
pagamento até à data limite constante no documento.

Caso o Aviso de Licenciamento não seja liquidado até à data de vencimento,
a AUDIOGEST reserva o direito de exigir o pagamento correspondente ao
tarifário base (Agravado), retirando os benefícios que foram atribuídos e que
constam do Aviso, sem prejuízo das consequências que decorrem para o
utilizador pela ausência de licenciamento por parte dos titulares de
direitos conexos para as utilizações dos respetivos fonogramas e/ou
videogramas.

Mais informamos que até que o processo de licenciamento se encontre
concluído, através do pagamento da tarifa aplicável e consequente emissão
de licença/ autorização, o espaço/evento não se encontra devidamente
legalizado para a utilização de música gravada.

Caso não tenha aderido às Comunicações exclusivas Eletrónicas, poderá
sempre fazê-lo através do Formulário de Adesão disponível Aqui (link formulário
contacto), mencionando no assunto o respetivo número de pedido de serviço.

Para qualquer questão adicional acerca deste pedido, por favor responda
diretamente a este email.

Obrigado e até breve.

Atenciosamente
Serviço de Licenciamento Audiogest

APOIO EMAILS DE CONFIRMAÇÃO Templates

3. ENVIO DE AVISO DE LICENCIAMENTO

Assunto: PSM2022000001 | Envio de Aviso de Licenciamento e Contrato Assinado
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4. CONFIRMAÇÃO DADOS PARA ACESSO ÁREA CLIENTE
COM ADESÃO ÀS COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS
Assunto: PSM2022000001 | Disponibilização da Licença Área Reservada

APOIO EMAILS DE CONFIRMAÇÃO Templates
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4. DISPONIBILIZAÇÃO DA LICENÇA ÁREA RESERVADA (após pagamento) 
COM ADESÃO ÀS COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS
Assunto: PSM2022000001 | Disponibilização da Licença Área Reservada

APOIO EMAILS DE CONFIRMAÇÃO Templates

Estimado(a) Sr(a) @Nome do Contacto@
@Nome da Entidade@
@Nome do Espaço@

Já se encontra disponível na Área Reservada de Cliente a respetiva
Licença para a Autorização da Comunicação Pública de Fonogramas
e/ou Vídeos Musicais.

O acesso à Área de Cliente deverá ser realizado com os seguintes
dados:

@NIF entidade exploradora
@Nome do contacto
@Telemóvel do contacto

Em breve, enviaremos uma nova comunicação com a indicação da
disponibilização da fatura, pela mesma via.

Para qualquer outra questão e/ou esclarecimento poderá contactar-
nos através do email servicolicenciamento@audiogest.pt ou ligue para
os nossos contactos, entre as 09h e as 13h e entre as 14h30 e as 18h.

Em nome dos artistas e produtores que representamos, agradecemos
por utilizarem música de forma legal e contribuírem, desta forma, para
uma justa remuneração de artistas e produtores.

Obrigado e até breve.

Atenciosamente
Serviço de Licenciamento Audiogest
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Estimado(a) Sr(a) @Nome do Contacto@
@Nome da Entidade@
@Nome do Espaço@

Já se encontra disponível na Área Reservada de Cliente o fatura relativa ao
processo acima mencionado.

Poderá aceder à Área de Cliente aqui, com o NIF da Entidade Exploradora e o
Telemóvel da Pessoa de Contacto.

Os futuros pedidos de licenciamento deverão, sempre que possível, ser pedidos
através do serviço de licenciamento online e a disponibilização dos documentos
manter-se-á disponível através da Área Reservada.

Para qualquer questão adicional acerca deste pedido, por favor responda
diretamente a este email.

Para qualquer outra questão e/ou esclarecimento poderá contactar-nos através
do email servicolicenciamento@audiogest.pt ou ligue para os nossos contactos,
entre as 09h e as 13h e entre as 14h30 e as 18h.

Em nome dos artistas e produtores que representamos, agradecemos por
utilizarem música de forma legal e contribuírem, desta forma, para uma justa
remuneração de artistas e produtores.

Obrigado e até breve.

Atenciosamente
Serviço de Licenciamento Audiogest

5. DISPONIBILIZAÇÃO DE FATURA ÁREA RESERVADA
COM ADESÃO ÀS COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS

APOIO EMAILS DE CONFIRMAÇÃO Templates
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APOIO EMAILS DE CONFIRMAÇÃO Templates

7. Outros: Renovações

Assunto: PSM2022000001 | Aviso de Licenciamento Renovações 2023

Estimado(a) Sr(a) @Nome do Contacto@
@Nome da Entidade@
@Nome do Espaco@

Junto enviamos o Aviso de Licenciamento, relativo à renovação do
contrato de licenciamento @Referência do contrato@ , nos termos do
ponto 2.2.7. das Regras e Condições Gerais de Licenciamento e Aplicação
de Tarifários. Caso existam alterações na atividade desenvolvida ou nas
caraterísticas de utilização de música, V. Exas. deverão solicitar-nos a
respetiva alteração do licenciamento com a maior brevidade possível.
Para beneficiar dos valores mencionados no Aviso de Licenciamento, que
contemplam os benefícios do licenciamento voluntário e pontual, deverá
proceder ao pagamento até à data-limite de pagamento constante do
documento.

Caso o Aviso de Licenciamento não seja liquidado até à data de
vencimento, a AUDIOGEST reserva o direito de exigir o pagamento
correspondente ao tarifário base (Agravado), retirando os benefícios que
foram atribuídos e que constam do Aviso, sem prejuízo das consequências
que decorrem para o utilizador pela ausência de licenciamento por parte
dos titulares de direitos conexos para as utilizações dos respetivos
fonogramas e/ou videogramas.
Para que possa ter acesso a todos os documentos através da Área de
Cliente,(link
https://servicolicenciamento.audiogest.pt/PassMusicaCustomers_Portal/Logi
n) deverá aderir às comunicações eletrónicas. Esta funcionalidade permite
o acesso, de forma cómoda e rápida, por parte da entidade
exploradora/promotora a toda a documentação emitida pelo Serviço de
Licenciamento para todos os estabelecimentos/espaços a licenciar.
Caso ainda não tenha aderido às comunicações eletrónicas pode fazê-lo
em https://servicolicenciamento.audiogest.pt/Contacts

Para qualquer questão acerca deste pedido, por favor responda a este
email mencionado no assunto o respetivo número de pedido de serviço.

Atenciosamente
Departamento de Licenciamento
Serviço de Licenciamento da Audiogest
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Aos utilizadores que tenham feito a Adesão às Comunicações Eletrónicas:

Uma vez validado o contrato enviado pelo utilizador, é enviada uma
notificação com o envio do Aviso de Licenciamento para pagamento e é
enviado o link para o acesso à área reservada, onde o utilizador pode
acompanhar o processo.

Ao entrar no link com os dados do representante legal da empresa / evento
(NIF empresa e contacto de telemóvel do representante) , é enviado um SMS
para acessar à Área Reservada.
Ao aceder é permitido ao utilizador consultar, em tempo real:

a) O perfil de utilizador

b) Ver as informações contratuais efetuadas com o serviço de
licenciamento em detalhe, nomeadamente os Dados do Contrato, o
Contrato de Licenciamento, o tarifário e a forma de pagamento
escolhida

APOIO ÁREA RESERVADA Introdução
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c) A licença

d) Todos os restantes documentos emitidos associados ao(s) pedido(s)
de licenciamento

A consulta destes documentos só poderá ser efetuada caso o
utilizador tenha aceite a Adesão às Comunicações Eletrónicas.

Contudo, o utilizador pode sempre aderir às mesmas, mesmo após
ter dado entrada do seu contrato. Para isso, deve enviar um email
com essa indicação, em resposta direta ao último email de
confirmação do seu pedido de licenciamento.

APOIO ÁREA RESERVADA Introdução

A licença só 
aparecerá válida 
dentro do horário 
e dias de 
funcionamento 
contratualizados
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FAQsAPOIO

O que é o Portal de Licenciamento?
O portal de licenciamento é uma plataforma que permite a simular as
tarifas aplicáveis à utilização de música em espaços públicos.
Poderá, ainda, avançar com o contrato de licenciamento de forma
cómoda e rápida e obter a licença e os restantes documentos através
da área reservada de cliente.

PORTAL LICENCIAMENTO | DEFINIÇÕES 

O que é a Área Reservada de cliente?

O Serviço de Licenciamento disponibiliza a todos os utilizadores de
música que tenham obtido o licenciamento através do Portal online e
aderido às Comunicações Eletrónicas, uma área de acesso reservado
onde ficarão disponíveis todos os documentos de cada processo de
licenciamento durante a vigência dos contratos (ex. contratos de
licenciamento, avisos de licenciamento, licenças, faturas, etc.).

Quando e como posso obter a Licença? 

A licença deve ser obtida antes de iniciar a utilização de gravações 
musicais (música gravada, vídeos musicais e/ou karaoke) através do 
portal de licenciamento online disponível em 
https://servicolicenciamento.audiogest.pt, opção Simular.

Porque tenho de informar a data de início de atividade e a data de início
de utilização de música?

Apenas a data do início de utilização de música gravada será
contabilizada para o cálculo da tarifa. A data de início de atividade é
considerada para efeitos estatísticos e para validação com os registos
internos do Serviço de Licenciamento.

O que são os sistemas de controlo de luz (mutação cromática) e porque é 
importante referir?

Por sistemas de mutação cromática devem ser considerados todos os
mecanismos de controlo de luz habitualmente sincronizados com música
para a criação de diferentes ambientes do espaço, como por exemplo,
controlo DMX. Esta utilização faz também parte dos critérios de
aplicação de tarifários. Para informação mais detalhada consulte a FAQ:
"APLICABILIDADE DE TARIFÁRIOS | Quais os critérios para a aferição de
tarifários?"

PORTAL LICENCIAMENTO | SIMULADOR

Consulte estas e outras Perguntas Frequentes AQUI
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Qual o horário que devo considerar no meu licenciamento? E se o horário 
for variável, como indicar?

O horário deverá ser preenchido de acordo com o real funcionamento
da atividade económica com utilização de música gravada. Se o horário
difere ao longo do ano deve assinalar horário variável e indicá-lo para
cada mês de funcionamento selecionado.

Qual a lotação que devo considerar no meu licenciamento? E se a
lotação for variável, como indicar?

A lotação deverá ser preenchida de acordo com o Alvará do
estabelecimento ou do evento, que corresponde ao real funcionamento
da atividade económica com utilização de música gravada. Se a
lotação difere ao longo do ano deve assinalar lotação variável e indicar
a respetiva lotação para cada um dos períodos selecionados. Exemplo
desta situação é a utilização temporária de esplanadas que faz
aumentar a lotação em alguns meses do ano.

Pretendo licenciar um evento com valores variáveis de bilheteira. Como 
simular?

Para os eventos com entrada paga, a tarifa aplicável é sempre calculada
tendo por base a capacidade máxima do recinto onde é utilizada a
música. O cálculo da tarifa de forma condicionada à receita obtida com
a venda efetiva de bilhetes só poderá ser efetuado mediante a
disponibilização dos documentos comprovativos das receitas obtidas para
as diferentes tipologias de bilhetes ou passes. Para efeitos de simulação, e
sempre que existam diferentes preços de bilhetes e/ou passes, deverá
considerar-se a média ponderada do valor dos bilhetes efetivamente
vendidos (o valor a considerar deve ser expurgado do IVA).

A que diz respeito o campo de “Benefícios”?

O campo Benefícios será destinado à ativação de campanhas e
benefícios associados e só será considerado válido se preenchido por
instrução do serviço de licenciamento.

Sou associado/a de uma Associação Setorial. Beneficio de algum desconto?

Se é membro de uma associação setorial deve indicar, durante o
processo de licenciamento e no campo indicado para o efeito, a
respetiva associação e o número de associado, para que possa beneficiar
dos protocolos existentes com as mais variadas entidades e associações
setoriais. Saiba quais as entidades com quem temos protocolo ativo aqui
[link protocolos]

Consulte estas e outras Perguntas Frequentes AQUI
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PORTAL LICENCIAMENTO | CONTRATO

A minha simulação apresenta a mensagem: “Não foi possível efetuar a

simulação para as características indicadas. Por favor contacte diretamente os

nossos serviços através dos seguintesmeios”. Como devo proceder?

Caso o simulador não tenha identificado a tarifa aplicável ao
funcionamento indicado, agradecemos que nos deixe o seu contacto
através do formulário disponível em [link caixa de contacto] , colocando
no Assunto : Simulador e nº de simulação.
Em alternativa poderá contactar para o +351 213 137 640 de 2ª a 6ª feira,
de 2ª feira das 9h ás 13h e das 14h30 às 18h

Que documentação é necessária apresentar durante o processo?

Após o preenchimento de todos os dados deve gerar o contrato. O

documento deve ser assinado digitalmente ou impresso e assinado e
rubricado em todas as páginas e devolvido ao serviço de licenciamento
através da funcionalidade “Enviar Contrato” que surge no final do
processo ou em resposta ao e-mail automático com a indicação do
pedido de serviço.

1. Dados identificativos da entidade exploradora / promotora e do 
espaço a licenciar
2. Certidão Permanente atualizada. As entidades sem fins lucrativos que 
não disponham de Certidão Permanente devem submeter os estatutos e 
a Acta de nomeação dos órgãos sociais.
3. Alvará de utilização.

Quem devo indicar como Pessoa de Contacto no contrato de licenciamento?

A pessoa de contacto indicada no contrato ficará autorizada para o
acesso à Área Reservada de Cliente, onde serão disponibilizados todos os
documentos relativos aos processos de licenciamento da entidade
exploradora / promotora.

Porque devo aderir às comunicações eletrónicas?

Só através da adesão às comunicações eletrónicas é possível conceder o
acesso à licença e restantes documentos por via eletrónica. Este acesso é
autorizado pelo representante legal da entidade exploradora. O utilizador
pode sempre aderir às mesmas, mesmo após ter dado entrada do seu
contrato. Se pretende aderir ou alterar a pessoa de Contacto, poderá

efetuá-lo através do formulário de contacto disponível em
https://servicolicenciamento.audiogest.pt/Contacts, selecionando
Alteração de Dados da Entidade Exploradora no Motivo de Contacto.

Consulte estas e outras Perguntas Frequentes AQUI
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Porque tenho de assinalar o funcionamento do espaço nos anos
seguintes?
O contrato de Licenciamento é de execução continuada, pelo que
será válido nos períodos seguintes desde que não seja recebida
informação de cancelamento, por motivos de encerramento,
alterações ou outros. Desta forma, sem que tenha de efetuar novos
contratos todos os anos, receberá de forma cómoda e antecipada o
Aviso de Licenciamento para efetuar a renovação. Caso não
pretenda a renovação poderá sempre, em qualquer momento
solicitar o cancelamento através do preenchimento e assinatura do
formulário disponível em (link). Salientamos que o cancelamento só
produzirá efeitos a partir da data da receção do referido documento,
desde que corretamente preenchido e assinado pelo(s) represente(s)
legal(ais). Após o fim do período da validade da licença e/ou após a
data de produção de efeitos do cancelamento do contrato de
licenciamento, o(s) respetivo(s) espaço(s) público(s) deixará(ão) de
estar autorizado(s) por produtores e artistas para a utilização de
gravações musicais.

Porque devo aderir à newsletter?

O acesso à newsletter permite-lhe receber notícias que podem ser
importantes para o seu negócio e licenciamento (ex. Novas
funcionalidades na Área Reservada, Campanhas de Benefícios,
comunicados aos utilizadores, Novos protocolos e/ou parcerias, etc.).

Depois de enviar o contrato de licenciamento à Audiogest posso iniciar 
a utilização de música?

A utilização de música só se encontra devidamente autorizada/
licenciada após a emissão da respetiva Licença. O contrato de
licenciamento não é válido enquanto Licença.

O Aviso de Licenciamento serve de Fatura?

O Aviso de Licenciamento não serve de Fatura. É o documento que
permite a verificação das condições incluídas no contrato de
licenciamento, bem como da tarifa aplicável. É ainda o documento
que inclui os dados para pagamento da tarifa devida aos produtores e
artistas. Este documento é emitido no momento da aprovação do
contrato de licenciamento. Após o pagamento, é emitida a Licença e
a correspondente Fatura/ Recibo.

Consulte estas e outras Perguntas Frequentes AQUI
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Preciso de efetuar um novo contrato para a renovação do licenciamento 
do meu estabelecimento?

O contrato de licenciamento é de execução continuada, pelo que a sua
renovação é automática. A renovação é feita nas condições de
funcionamento e caraterísticas constantes do contrato. Caso existam
alterações, encerramento da atividade ou cancelamento da utilização
de música, deverá informar-nos previamente.

PORTAL LICENCIAMENTO | ÁREA DE CLIENTE

Como devo pedir a adesão à área de cliente?

O acesso à área reservada de cliente é feito automaticamente com a
adesão às comunicações eletrónicas no contrato de licenciamento. Os
dados indicados referentes à pessoa de contacto no contrato de
licenciamento (poderá ser também o representante legal ou outra
pessoa autorizada por este) serão os utilizados para o acesso. Após o
pagamento do Aviso de Licenciamento refere ao espaço a licenciar o
acesso ficará disponível com toda a documentação – Licença, Fatura-
Recibo, Contrato. Na área de cliente de cada entidade exploradora
ficarão disponíveis os documentos de todos os espaços licenciados e
explorados pela mesma entidade.

Caso não tenha assinalado a adesão às comunicações eletrónicas no
contrato de licenciamento poderá ainda fazê-lo aqui.

Como posso aceder à área de cliente?

Se indicou a adesão às comunicações eletrónicas na área de cliente ou
se pediu posteriormente a adesão, o acesso ficará disponível com a
conclusão do processo de licenciamento. Assim, após o pagamento do
Aviso de Licenciamento deve aceder ao site da Audiogest em
https://servicolicenciamento.audiogest.pt/ e clicar em Área de Cliente. É
pedido que indique o número de telemóvel da pessoa de contacto
indicada no contrato de licenciamento e o número de contribuinte da
entidade exploradora do espaço a licenciar (também indicado no
contrato). Depois de clicar em “Iniciar Sessão” é gerado um código que
será enviado automaticamente para o telemóvel indicado. Deve colocar
o código no campo indicado no ecrã para concluir o acesso e visualizar
todos os documentos dos contratos ativos para a entidade exploradora
selecionada.

Consulte estas e outras Perguntas Frequentes AQUI
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https://servicolicenciamento.audiogest.pt/Contacts
https://servicolicenciamento.audiogest.pt/
https://servicolicenciamento.audiogest.pt/FAQ


À

DO SIMULADOR À
CONTRATAÇÃO ONLINE

www.audiogest.pt

APOIO CPCCRD

Atualizado em: 10 fevereiro 2023

OBRIGADO 

E BOM TRABALHO! 
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