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A preencher pela IGAC
Processo n.º ___________/_______
________/_______/_______

COMUNICAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
O/A técnico(a)

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE (preencher de modo legível)
Nome Completo / Designação Social
NIF

BI/CC

Morada
Localidade

Cod. Postal

-

E-mail
Telefone

Telemóvel

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROMOTOR, APENAS NO CASO DE SER DIFERENTE DA IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Nome Completo / Designação Social
BI/CC

NIF
Morada
Localidade

Cod. Postal

-

E-mail
Telefone

Telemóvel

Promotor

N.º de registo de promotor de espetáculos

Ocasional

NIF da pessoa coletiva s/ fins lucrativos

* Pessoa coletiva sem fins lucrativos, com ou sem personalidade jurídica, que promove, a título ocasional, espetáculos de natureza
artística, com o limite de três espetáculos por ano. Requer preenchimento de formulário específico.
Promotor UE

N.º de documento identificação

Comunica a realização de espetáculo(s), no(s) seguinte(s) recinto(s):
3. IDENTIFICAÇÃO DO(S) RECINTO(S) / PROGRAMA
Título do espetáculo ou recinto:
Tipo de atividade:
Música

Teatro

Exibição cinematográfica

1

Karaoke

Dança

Tauromaquia

Circo1

Cruzamentos artísticos

Exibição videográfica

Requer autorização de deslocação, nos termos do DL n.º 255/2009, de 24 de setembro, alterado pelo DL n.º 260/2012, de 12 de dezembro.
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3. IDENTIFICAÇÃO DO(S) RECINTO(S) / PROGRAMA (cont.) (Se necessário, utilize formulário de continuidade)
Sala
n.º(a)

Recinto (s) / programa

Localidade

N.ºsessões
(a)

Data/Período (b)
de

/

/

a

/

/

de

/

/

a

/

/

de

/

/

a

/

/

de

/

/

a

/

/

de

/

/

a

/

/

de

/

/

a

/

/

Hora(s) (a)

Classificação
Etária

(a) Se aplicável
(b) Caso decorra em datas alternadas, indique pf:
Companhia / Grupo / Produtor
Elenco (*)

4. DOCUMENTOS A ENTREGAR:
Programa, se aplicável
Mandato ou declaração, em caso de representação
Autorização dos detentores de direito de autor ou dos seus representantes
Autorização dos detentores de direitos conexos ou dos seus representantes
Cópia de apólice de seguro de responsabilidade civil ou garantia ou instrumento financeiro equivalentes (artigo 3º, nºs 2 e 3 do DL nº
92/2010, de 26 de julho) que cubra eventuais danos decorrentes da realização dos espetáculos, quando não estejam cobertos por
seguro, garantia ou instrumento financeiro equivalente referente ao recinto ou ao local de realização do espetáculo
Estatutos, tratando-se de pessoas coletivas sem fins lucrativos
Comprovativo de atividade no país de origem, tratando-se de promotores de países da União Europeia
Autorização de deslocação, para espetáculos de circo (DL n.º 255/2009, de 24 de setembro, alterado pelo DL n.º 260/2012, de 12 de
dezembro)
Comprovativo de atribuição de estatuto de utilidade pública (DR) e Estatutos ou documento descritivo do objeto social, tratando-se de
pessoas coletivas públicas, ou privadas de utilidade pública, cujos fins principais incluam a realização de espetáculos de natureza
artística
Comprovativo de registo da IPSS na Segurança Social, tratando-se de instituições particulares de solidariedade social
Declaração do próprio, para espetáculos cuja receita reverta integralmente para fins beneficentes ou humanitários

Declaro que as informações prestadas neste formulário correspondem à verdade
Data

/

/

__________________________________________________________________________
Assinatura do/a requerente
(Caso o requerimento seja apresentado por pessoa coletiva deve a assinatura ser autenticada pelo carimbo da mesma)

Notas:
O presente formulário só é válido quando acompanhado do respetivo pagamento (quando aplicável).
Em caso de entrega junto dos Serviços da IGAC em Lisboa e Porto, imprimir em duplicado. Em caso de entrega juntos dos Delegados IGAC nas
Câmaras Municipais, imprimir em triplicado.
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