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SÍNTESE INFORMATIVA 

PASSOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAR APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E INICIATIVAS 

 

Para que a autarquia possa colaborar da melhor forma com a realização do 

vosso evento, solicitamos que efectuem algumas diligências: 

 
Passo I | Agendamento 

Pedido de Agendamento no Calendário de eventos do município, mediante envio de plano de Atividades Anual, 

no âmbito do Plano Municipal de Apoio ao Associativismo. 

 
Passo II | Pedido de Apoio 

Pedido de Apoio da Câmara Municipal, através de carta, fax ou e-mail, juntando a respectiva Ficha de 

Solicitação de Apoio à Organização de Eventos e Iniciativas, até ao dia 10 do mês anterior à sua realização. 

 

Passo III| Licenciamento de Recinto Itinerante ou Improvisado e Licenciamento de Provas 

Desportivas 

Solicitar à Câmara Municipal o Licenciamento de Recinto Itinerante ou Improvisado, quando o evento/atividade 

não se realize num espaço não licenciado para o efeito, bem como a respetiva licença especial de ruído, 

quando necessário. 

Este pedido deverá ser efetuado pela associação/ entidade junto da Câmara Municipal (Serviço de Taxas e 

Licenças), com pelo menos 30 dias de antecedência, pois carece de deliberação camarária. 

Contactos: 289 840 000/  taxas@cm-sbras.pt  
 

Os eventos desportivos obrigam a procedimentos especiais, pelo que deve informar-se junto da Câmara 

Municipal. 

 

Passo IV| Pedido de Licença à Sociedade Portuguesa de Autores 

Quando o evento / atividade tiver música ao vivo ou gravada é obrigatório requerer a licença junto da 

Sociedade Portuguesa de Autores 

Este pedido deverá ser efetuado pela associação/ entidade, junto da Sociedade Portuguesa de Autores, para a 

realização de cada espetáculo.  

Contactos: Largo da Mota 7, 8000-135 Faro / 289 826 738/ delegacao.faro@spautores.pt   
 

 

Passo V| Pedido de Licença da Pass Musica 

Sempre que seja utilizada música gravada durante o evento, mesmo que apenas em determinados momentos, 

como nos intervalos é obrigatório fazer o devido licenciamento junto da Pass Musica. 
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Este pedido deverá ser efetuado pela associação/ entidade, junto da Pass Musica, para a realização de cada 

espetáculo. 

Contactos: Avenida Sidónio Pais, n.º 20 R/c Direito 1050- 215 Lisboa/ 21 313 7640 / 913 767 926 / 

info@passmusica.pt  

 

Passo VI| Pedido de Licença de Representação 

Sempre que a atividade/ evento envolva atividades como: teatro, cinema, dança, música, etc… é obrigatório 

solicitar a licença de representação ao IGAC (Inspeção Geral de Atividades Culturais). 

O pedido deverá ser efetuado pela associação/ entidade, junto do Delegado de Espetáculos do IGAC mais 

próximo (p.ex. na Câmara Municipal de Loulé). 

 

> Esta licença só poderá ser emitida a promotores de espectáculos. 

Caso a associação /entidade não tenha ainda licença de promotor de espectáculo, deverá em primeiro lugar, 

efetuar este procedimento e para tal dirigir-se ao Delegado de Espetáculos do IGAC 

 

 

CONTACTOS: 

Gabinete de Gestão Cultural e Eventos – Patrícia Reis e Sónia Silva/ tel. 289 840 000 / cultura@cm-sbras.pt  


