
 

 

LICENCIAMENTO DE MÚSICAS: PLATAFORMAS DIGITAIS 

 

Essa é A NOVA ERA DIGITAL E O PODER ESTÁ EM SUAS MÃOS 

Somos uma empresa de música e tecnologia que ajuda artistas, labels, criadores 

e proprietários de conteúdo a obterem sucesso. 

COMO COLOCAR A SUA MÚSICA À VENDA ONLINE: 

Nunca foi tão fácil colocar a sua música em lojas e serviços de streaming e 

começar a ganhar dinheiro com a sua música. Siga esses passos para começar:  

1. Você Envia a Sua Música 

Envie para nosso e-mail contacto@musicadope.co.mz, junto com a cover 

/ capa da música; 

2. Nós enviamos a sua música para as lojas e serviços 

A Música DOPE enviará seu lançamento para todas as lojas e serviços de 

streaming selecionados em todo o mundo. Comece a vender a sua música online 

mais rapidamente do que qualquer outro serviço. 

3. Você é pago 

 Toda vez que sua música é reproduzida (streamed) no Spotify ou 

SoundCloud. Todas as vezes que fazem o download da sua música no 

iTunes. Você é pago e nós colocamos seu dinheiro diretamente na sua 

conta.  

mailto:contacto@musicadope.co.mz


A MusicaDOPE irá ajudar a colocar sua música nessas plataformas: iTunes, 

Amazon, Spotify, Google Play, Apple Music, Tidal, TikTok e muito mais. 

 

 

 

PACOTES / PAGAMENTO DE SERVIÇOS: 

Música: 700 MZN 
MIXTAPE/EP: 1100 MZN 
ÁLBUM: 1600 MZN 
 

Dados necessário: 

• Nome do artista 
• Título (de álbum ou single) 
• A data de lançamento 
• Gravadora (se aplicável) 
• Títulos das Faixas 
• Gênero 
• Informações do compositor 
• Biografia do artista (Opcional) 
• Colaboradores 

PAGAMENTO: 

M-PESA // CONTA MÓVEL: 84 43 68 470 

BIM: 353900524 

Nome do titular: Patrício Felisberto Mapare 
 

CONTACTO DA NOSSA EQUIPE: 

Pafe ‘’Patrício’’ - +258 82 22 17 397 (CE0 Fundador) 

Kanye ‘’Joseph’’ - +258 82 47 27798 (Diretor Criativo)  

  



FERRAMENTAS E RECURSOS ADICIONAIS 

Rastreamento de playlist 

Saiba quando suas músicas são destacadas em uma playlist do Spotify, Apple ou 

Deezer. 

Gerador de links 

Compartilhe facilmente seu conteúdo com smart links que levam os seus fãs 
para todas as plataformas. 

Atendimento ao cliente 

Nosso time é formado por profissionais multilíngües que estão disponíveis para 
resolver a maioria dos seus problemas dentro de 24 horas. 

Verificação de perfis 

Nossos especialistas podem tentar ajudá-lo a verificar seus perfis Instagram, 
Facebook, YouTube e Spotify. 

 

Alguns artistas que confiam nos nossos serviços: 
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