Introdução ao Formulário de Pré-Inscrição
Leia, por favor, as seguintes informações antes de preencher:
A PASSMÚSICA (Serviço conjunto AUDIOGEST e GDA), correspondendo à solicitação de vários DJ´s (bem como da APDJ)
pretende lançar para o mercado a sua Licença para DJ´s, cujos “Termos e Condições” (adiante “TeC”) estão já disponíveis para
consulta no site (www.passmusica.pt). Antes de preencher o presente formulário deverá consultar aquele documento.
Após a divulgação deste projecto de Licença, recebeu a PassMúsica diversos comentários por parte dos DJ’s, alguns deles
manifestando-se contra a concretização da licença o que admitimos poder ser fruto de algum mau entendimento sobre o seu
verdadeiro sentido, alcance e objecto. Recomendamos pois a leitura atenta dos “TeC” e notas explicativas publicadas no site
supra referido.
Como é evidente, esta Licença tem por único objectivo permitir aos DJ´s a utilização de gravações musicais em formatos
diferentes daqueles em que as adquiriram originalmente, como nos foi por diversas vezes solicitado à PassMúsica. A Licença
segue de perto outros exemplos estrangeiros de licenças semelhantes, sendo porém mais abrangente em relação às
reproduções autorizadas.
Esta Licença não é assim aplicável a todos aqueles que continuem a utilizar, apenas e exclusivamente, as gravações musicais no
formato adquirido originalmente. Não pretende a PassMúsica “impor” a obtenção da licença a todos os DJ’s mas apenas e tãosó, facultar esta possibilidade aos DJ’s que efectivamente utilizem cópias na sua actividade e nas condições constantes dos
“TeC” da Licença.
Neste momento e neste contexto, a PASSMÚSICA está a tentar perceber se efectivamente um número significativo de DJ´s
pretende obter este licenciamento.
O objectivo do presente formulário é o de, em função do número de DJ´s que venham efectivamente a realizar a pré-inscrição
enquanto licenciados, permitir aferir da utilidade efectiva para a classe e, em caso afirmativo, este mesmo formulário constituirá
um pedido prévio de licenciamento, pelo que os DJ´s que o preencherem serão os primeiros a serem contactados para
completar o seu licenciamento. Esse licenciamento será concedido caso a pessoa que o solicite preencha e cumpra as condições
da Licença e complete o seu processo de licenciamento.

Formulário de Pré-Inscrição
1. Identificação:
Nome:
Morada de Facturação (Rua, nº e Andar):
Código Postal:

Localidade:

NIF:

Tel:

Tlm:

E-mail:

2. Indique se é Associado de alguma das seguintes entidades:
SPA

GDA

APDJ

Serviço de Licenciamento Conjunto
AUDIOGEST / GDA

3. Em caso de ser DJ residente nalgum estabelecimento, indique qual:
Nome do Estabelecimento:
Morada do Estabelecimento:
Código Postal:

Localidade:

NIF:

Tel:

Fax:

E-mail:

4. Para efeitos estatísticos, por favor indique quais os tipos de suporte que utiliza habitualmente para
Execução de Fonogramas:
CD

Pen drive

Leitor MP3/4/5

Disco Multimédia

Outros

Quais

5. Documentos que anexa ao formulário (no caso destes documentos não serem enviados agora, serão
solicitados para formalização do Licenciamento):
BI/CC

NIF

Diplomas/Certificados

Outros

Quais

Aviso Importante

Não serão aceites Formulários de Pré-Inscrição rasurados
1.
2.
3.

O preenchimento do presente formulário não garante, por si só, a atribuição da licença.
A não entrega de qualquer um dos documentos ,quando estes forem solicitados, inviabilizará, até à sua entrega, a atribuição da Licença que venha a
ser efectivamente requerida.
A atribuição de Licença fica sujeita a análise rigorosa das informações aqui contidas, por parte das Entidades Licenciadoras

Os dados fornecidos no presente documento são da inteira responsabilidade da pessoa e/ou entidade declarante.

Preenchido por (Nome Legível)
Data:

Assinatura:

Em caso de Dúvida ou caso pretenda obter informações Adicionais, por favor contacte o Serviço PassMúsica:
PassMúsica | Serviço de Licenciamento Conjunto da AUDIOGEST e GDA
Morada da Sede: Av. Sidónio Pais, nº 20 r/c dto | 1050 - 215 Lisboa – Portugal.
Telefone: (351) 21 313 76 40 | Fax: (351) 21 313 76 49
e-mail: info@passmusica.pt

Serviço de Licenciamento Conjunto
AUDIOGEST / GDA

