
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – FINS 

a) O estúdio situa-se na sede da Associação Luiz Pereira Motta, Praceta António Francisco da 

Silva Penetra, em Loures. Encontra-se disponível para o projeto CLDS 3G - REDE EM 

MOVIMENTO Loures mediante protocolo de 19 de setembro de 2016.  

b) O objetivo principal é promover as artes musicais e potenciar o desenvolvimento de bandas 

juvenis, quer seja, nos domínios sociais, culturais, artísticos e/ou de desenvolvimento local. 

c) Face à importância de que o espaço representa na dinâmica das freguesias e das suas 

comunidades abrangentes, julga-se oportuno regulamentar as condições da sua utilização, 

elaborando um conjunto de normas que garantam o respeito pelas suas instalações e 

equipamentos, por parte de todos os que a utilizam. 

d) Os produtos áudio produzidos com recurso às infraestruturas disponibilizadas deverão ter o seu 

conteúdo enquadrável nos fins e objetivos do contrato do CLDS 3G - REDE EM MOVIMENTO em 

questão. 

e) O presente regulamento entra em vigor a 19 de setembro de 2016. 

 

 

II - ESPAÇO E EQUIPAMENTOS 

a) Sala preparado para o fim a que se destina, onde se disponibiliza o espaço físico, materiais de 

áudio e som, e/ou outros. 

Lista de Equipamentos: 

2 Colunas Behringer Truth B2031 

1 Mesa mistura Eurorack 16 canais UB2222FX-Pro 

1 Mesa de mistura Roland SI-24 

1 Amplificador Sony 

1 Viola elétrica 
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1 Music workstation triton Le Korg 

1 Microfone Behringer B2-Pro 

1 Computador Hp Pro 3130, Windows 10, 4GB ram 

 

 III - UTILIZADORES/DESTINATÁRIOS 

a) O Estúdio destina-se à comunidade Juvenil, entre os 12 e os 19 anos, da Freguesia de Loures, 

União de Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal e União de Freguesias de Santo 

António dos Cavaleiros e Frielas. 

 

IV - CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

a) A utilização do Estúdio está sujeita a autorização prévia do CLDS 3G - REDE EM MOVIMENTO 

e ao conhecimento, compreensão e aceitação do disposto no presente Regulamento; 

b) O Estúdio apenas poderá ser cedido para a realização de atividades que sejam consideradas 

compatíveis com as infraestruturas, equipamentos e apoio logístico disponível;  

c) O utilizador não pode alterar a disposição do mobiliário ou equipamento existente no Estúdio 

sem prévia autorização do CLDS 3G - REDE EM MOVIMENTO; 

d) O Estúdio de Som não dispõe de Técnico especializado para o manuseamento dos 

equipamentos, pelo que este serviço terá de ser integralmente assumido pelas Bandas; 

d) O utilizador é integralmente responsável pelo manuseamento de equipamentos externos ao 

Estúdio;  

e) O Estúdio e o espaço envolvente devem ser utilizados com zelo de forma a estar garantido o 

seu bom funcionamento;  

f) É expressamente proibido fumar e consumir bebidas ou comida; 

 

V - HORÁRIO  

a) O horário de funcionamento é de segunda a Sexta das 19h30m às 22h00m; Fins de semana 

das 10h00m às 20h00. 

 

VI - RESPONSABILIDADE  

a) No início da utilização o requisitante deverá confirmar se o espaço e equipamentos estão em 

perfeitas condições (técnica, limpeza, presença do equipamento, etc.) e reportar em impresso  

 

 

 

 



 

 

próprio, qualquer inconformidade; 

b) Por uma questão de otimização de recursos, o tempo de utilização do 

Estúdio está limitado à realização da atividade para o qual foi requisitado,  

c) O CLDS 3G - REDE EM MOVIMENTO não é responsável pelos danos provocados a pessoas e 

bens que resultem de furtos, roubos, atos de vandalismos, fenómenos naturais, falhas de energia, 

inundações, greves, assim como de qualquer impedimento ou constrangimento no acesso ao 

Estúdio ou utilização de equipamento;  

d) O CLDS 3G - REDE EM MOVIMENTO não é ainda responsável pela eventual violação de 

direitos de propriedade intelectual ou outros direitos que resultem da lei aplicável pelo utilizador do 

Estúdio no âmbito, designadamente, da produção e distribuição dos produtos Audiovisuais que 

nele desenvolva; 

e) Todos os materiais e equipamentos que sejam deixados no Estúdio serão recolhidos sem aviso, 

não se responsabilizando o CLDS 3G - REDE EM MOVIMENTO pelo destino dos mesmos;  

f) O CLDS 3G - REDE EM MOVIMENTO manterá, durante um período máximo de 30 dias, uma 

cópia de segurança integral (gravações em bruto e finais) dos trabalhos realizados. Decorrido 

aquele prazo, a O CLDS 3G - REDE EM MOVIMENTO manterá apenas uma cópia de segurança 

do trabalho final, não se responsabilizando pelos restantes materiais; 

g) O utilizador, entendido como o signatário do termo de responsabilidade, que consta em anexo é 

responsável por qualquer dano causado por si ou por terceiro por si empregue, resultante de ato 

ou omissão, ainda que por mera culpa ou negligência, nas instalações e/ou nos equipamentos que 

lhes foram disponibilizados. 

h) A utilização do Estúdio de Som está condicionada à entrega pelo responsável, de uma caução 

no valor de 100€, que será devolvida no final da utilização do “Estúdio de Som”, caso não exista 

reparações ou danos no equipamento, material ou instalações. Em alternativa, deverá existir um 

fiador que assuma esta responsabilidade.  

 

 

VII - ACESSO DE PESSOAS E BENS AO ESTÚDIO  

a) O utilizador terá de disponibilizar uma cópia dos trabalhos finais ao CLDS 3G - REDE EM 

MOVIMENTO em formato eletrónico (ficheiro) ou em suporte digital.  

b) O utilizador deve efetuar uma cópia de segurança dos trabalhos realizados para dispositivo de  

 

 

 

 

armazenamento próprio;  

c) Atendendo à natureza e fins do Estúdio, salvo exceção devidamente fundamentada, o CLDS 3G  



 

 

- REDE EM MOVIMENTO reserva-se o direito de publicar, transmitir e 

divulgar pelos meios que entenda pertinentes, designadamente Internet, os 

produtos Audiovisuais produzidos e realizados no Estúdio, mencionado 

sempre os autores dos mesmos, assim como referências adicionais que estes considerem 

imprescindíveis;  

d) O utilizador do Estúdio deverá incluir no trabalho realizado no Estúdio, independentemente do 

seu suporte, a seguinte referência: Gravado e produzido pelo projeto CLDS 3G Loures - REDE 

EM MOVIMENTO. 

 

 

VIII - PROCEDIMENTOS DE RESERVA 

a) O pedido de reserva deve ser solicitado por telefone (21 133 82 63 | 91 306 94 83) ou endereço 

de correio eletrónico Clds3g@alpm-loures.com, em impresso próprio, com um pré-aviso 

preferencial de 7 dias relativamente à data pretendida para a utilização do Estúdio;  

b) O CLDS 3G - REDE EM MOVIMENTO responderá para o endereço de correio eletrónico 

indicado pelo requerente no prazo máximo de 5 dias; 

 

 

IX - DISPOSIÇÕES FINAIS  

a) O presente regulamento pode ser alterado, no entanto existirá um pré-aviso aos seus 

utilizadores;  

b) O acesso ao Estúdio é condicionado, limitando-se às áreas estritamente necessárias à 

realização do trabalho;  

c) É proibida a entrada de pessoas não previamente credenciadas para o efeito; 

d) O incumprimento do disposto neste regulamento poderá resultar na aplicação de medidas 

sancionatórias, tais como a interdição do acesso e utilização das infraestruturas do Estúdio. 

 

 

X - PROCESSO DE INSCRIÇÃO  

a) Ficha de candidatura ao espaço; 

 

 

 

 

b) Cartão de cidadão, fotografia digital e comprovativo de morada; 

c) Assinatura do contrato, leitura e aceitação do Regulamento; 

d) Assinatura do Termo de Responsabilidade. 



 

 

 

 

 

 


