
NOVAS TECNOLOGIAS   -   FICHA DE LICENCIAMENTO MÚLTIPLO

Preencha os dados relativos ao pedido de licenciamento,   enviando   o formulário para   novas.tecnologias  @spautores.pt  

DADOS DO USUÁRIO

Nome/Designação:______________________________________________________________________________

Morada: ______________________________________________________________________________________

Localidade: __________________________________       Código Postal: _____-____  ________________________

Tel: ___________________                Fax: ____________________                NIF / NIPC: ______________________

E-mail: _______________________________________________    Representante: __________________________

OBJECTO DO LICENCIAMENTO

INTERNET

Site Particular   □   Site de Empresa   □   Endereço URL: ________________________________________________

Características do Site: __________________________________________________________________________

Música de Fundo em Site  □       Música de Fundo em Vídeo   □           Streaming  □
Outro: □        Qual? _____________________________________________________________________________

OBRAS INCLUÍDAS

Título(s) da(s) obra(s) (*) : _______________________________________________________________________

Autores e/ou Intérpretes: ________________________________________________________________________

Duração da Obra: _____________________________________     Duração do Vídeo: _________________________

Sinopse do Vídeo(**) : ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Período de Utilização: ____________________________________________________________________________________

(*) Caso o espaço disponibilizado não permita a inclusão de todas as obras a serem utilizadas, poderá enviar essa mesma 
informação por e-mail.

(**) Poderá enviar-nos o vídeo para uma melhor análise ao pedido.

RÁDIO ON-LINE

Nome da Rádio: ________________________________ URL: ____________________________________________

Nº de ouvintes em simultâneo: ____________________________________________________________________ 
(poderá consultar a respectiva tabela em www.spautores.pt/usuarios/tabelas/ - Tabelas-on-line)

Data de Início das Emissões: ______________________________________________________________________

Periodicidade de Facturação:      Mensal  □         Trimestral  □        Semestral  □         Anual  □ 

WEB TV

Nome da Web TV: ______________________________ URL: ____________________________________________

Data de Início das Emissões: ______________________________________________________________________

Periodicidade de Facturação:      Mensal  □         Trimestral  □        Semestral  □         Anual  □ 

Relativamente ao Licenciamento de Toques de Telemóvel, Venda Digital de Música e Fornecimento de Música 
Ambiente, poderá contactar-nos através do e-mail novas.tecnologias@spautores.pt, para elaboração de contrato de 
serviço.

http://www.spautores.pt/usuarios/tabelas/
mailto:novas.tecnologias@spautores.pt
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