CONTRATO DE ESTÚDIO
Definição de “Representante de estúdio” é o responsável pela total gestão dos seus provedores
de conteúdo.
Pelo presente contrato o representante pelos provedores de conteúdo e responsável pelo estúdio
garante que:
1 – Qualquer provedor por si representado tem, pelo menos, 18 (dezoito) anos de idade, e
garante que o provedor de conteúdo apresenta toda a sua situação totalmente em conformidade
com os requisitos exigidos por Atrevidascam, nomeadamente os requisitos referentes à sua
maioridade, contrato, conforme descrito no contrato de provedor e em conformidade com a lei;
2 – O representante não produzirá e garante que os seus representados não produzirão qualquer
conteúdo proibido por lei (a Atrevidascam aconselha a consulta de um advogado local para
saber exactamente o que é ou não legalmente aceite) ou/e descrito, em qualquer lugar da
plataforma, nos seus contratos, licenças e acordos de Atrevidascam;
3 – O representante garante que os provedores por si representados só exibirão nudez e farão
shows de cariz erótico que sejam consensualmente considerados normais, positivos, não
violentos e que retractem desejos sexuais normais;
4 – Na sequência do número anterior o representante garante que os seus provedores de
conteúdo não terão comportamento desapropriado, não saudável , violento, não consensual,
mórbido, etc. ou/e outro que não possa ser considerado normal e de acordo com práticas sexuais
saudáveis, normais e equilibradas;
5 – O representante garante que o provedor apenas produzirá sessões que tenha vontade e prazer
em fazer. O representante garante que o provedor não fará sessões que não lhe dêem e não tenha
vontade de fazer, de livre iniciativa;
6 – O representante não tentará, nem permitirá que qualquer dos seus provedores de conteúdo
actue fazendo-se passar por alguém com idade inferior a 18 (dezoito) anos de idade, ou que
indicie idade inferior à referida idade (por exemplo: “estudante secundária quente”);
7 – O representante não tentará, nem permitirá que qualquer dos seus provedores de conteúdo
actue mesmo que com por exemplo 18 (dezoito) ou 19 (dezanove) anos de idade sob o
nickname de “Teen” ou “Teenager”, deverá sempre ter agregados os números “18” e “19” (por
exemplo “Teen19YO” está correcto só “Teen” não está correcto). Toda e qualquer expressão que
possa indiciar uma idade inferior a 18 (dezoito) anos de idade é PROIBIDA;
8 – O representante reconhece que ele próprio, ou em alternativa, o provedor de conteúdo, é
responsável pelo controlo de todas as sessões e/ou produções. Nem o representante nem o
provedor de conteúdo estão obrigados sob qualquer circunstância a satisfazer pedidos de
utilizadores que considere que não deva ou tenha vontade de fazer. A Atrevidascam
disponibiliza ferramentas que permitem bloquear utilizadores caso estes se sintam
desconfortáveis com determinada situação;
9 – O representante não utilizará e garantirá que os seus provedores de conteúdo não utilizarão a
plataforma da Atrevidascam como meio para promover qualquer contacto directo com qualquer

utilizador de Atrevidascam, nomeadamente com o propósito de prostituição, acompanhantes ou
actividades correlacionadas;
10 – O representante garante que os seus provedores de conteúdo não se envolverão fisicamente
com outros provedores de conteúdo a não ser que esse envolvimento já exista anteriormente;
11 – O representante é total e único responsável pela gestão da sua equipa de provedores, e
garante que o fará de forma diligente e não prejudicial para qualquer das partes, nomeadamente
no que diz respeito à gestão de pagamentos aos seus provedores de conteúdo;
12 – O representante garante que compreende todas as cláusulas descritas no presente contrato e
percebe e aceita que caso ele próprio ou qualquer dos seus provedores de conteúdo viole este
acordo, a Atrevidascam poderá cancelar a sua conta e todo e qualquer ganho auferido por ele
e/ou seus representados não será pago, estando ainda, eventualmente, sujeitos a penalizações
pecuniárias e/ou legais;
13 – O representante percebe que deverá ajudar a Atrevidascam a manter e reportar todas as
situações que violem o presente acordo ou outros pelos quais se rege o funcionamento da
plataforma, utilizando para tal o seu gabinete de reporte de ilegalidades.

