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RELATÓRIO BALANÇO 
2013

1. Tal como se previa, a atividade da GDA foi negativamente atingida no capítulo das 
cobranças e consequentemente nas verbas a distribuir pelos artistas.

Nunca é de mais realçar que para os fracos montantes destinados à distribuição, 
concorre não só o facto de os operadores de audiovisual (e alguns de fonogramas) 
continuarem a não pagar, mas também os avultados encargos que a GDA tem vindo a 
suportar, ano após ano, para que contenciosamente a situação se normalize.

2. Apesar destes condicionalismos financeiros, o investimento e aperfeiçoamento do 
nosso sistema de distribuição continua a ser feito através das plataformas SGGA e  
THESPIS que fazem a gestão das obras fonográficas e audiovisuais, respetivamente.

3. O mapa em anexo permite ter uma visão global das distribuições efetuadas em 2013.

4. Administrativamente, foram realizadas ações de formação essencialmente 
direcionadas  para os colaboradores colocados nas áreas da distribuição e do 
atendimento.

5. Em consequência da contenção de despesas, bem como, de uma criteriosa política 
de gestão dos recursos financeiros e humanos, a taxa de administração apurada em 
2013 foi de 28,7%, inferior à orçamentada de 37%.

6. Deverá ser destacado que em 21 de Outubro do ano em apreço foi aprovado o novo 
‘Regulamento de Regras e Critérios de Distribuição’, em sede de Assembleia Geral 
Extraordinária, na qual também tiveram acolhimento favorável as inclusão, alteração 
e eliminação  de artigos dos Estatutos, propostas pela Direção.

7. Aos colaboradores da GDA cujos vencimentos ficaram congelados em 2013, a Direção 
endereça uma palavra de louvor a todos os que pelo seu comportamento pessoal e 
profissional contribuíram para que a cooperativa continue a merecer a confiança dos 
cooperadores, cujo número de inscritos ativos, em 31 de dezembro, era de 4.879 (dos 
quais, 67 falecidos), distribuídos por 1.342 atores, 110 bailarinos e 3.427 músicos.

Março de 2014
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ANExO AO RELATÓRIO DE ATIvIDADES 2013

FUNDO SOCIAL E FUNDO CULTURAL

A Fundação GDA, tendo presente  a sua missão e o cumprimento dos objectivos 
estatutários, durante o ano 2013 continuou o seu trabalho na gestão do Fundo Social 
e Cultural, propondo-se afectar as quantias assim reservadas para o aumento do 
bem estar dos artistas, o reforço dos seus Direitos, bem como, para a dignificação das 
profissões artísticas.

Foi realizado o 1º. Encontro de Artistas da CPLP, na cidade de Maputo, capital da 
República de Moçambique, auspiciados pelo respectivo Governo, que assumia à data, 
a presidência desta comunidade, estando na mesma representantes de entidades 
públicas, sociedades de gestão colectiva, autores, artistas e produtores dos países de 
língua oficial portuguesa. 

Em conclusão do encontro realizado, adoptam a seguinte DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS:
I. A língua portuguesa é um alicerce comum que constitui um património ativo 
essencial para o desenvolvimento cultural dos povos que adoptam o Português 
como língua oficial e para o incremento da economia da criação e da cultura.

II. Os direitos dos autores, a par dos direitos dos artistas (músicos, atores e 
bailarinos) e dos produtores são um elemento essencial na construção deste 
projeto comum de desenvolvimento e garantia última da repartição do valor 
acrescentado gerado pela cadeia da produção cultural, na exata medida em que 
atribuem a justa e equitativa remuneração a quem cria, interpreta, produz e 
investe em bens culturais.

III. Os direitos autorais são um importante instrumento dos Direitos Humanos, ao 
serviço da proteção da diversidade cultural. Nas palavras que o grande escritor 
Moçambicano Mia Couto, nos fez chegar para este evento “Para endireitar o 
Mundo é preciso respeitar os direitos dos produtores de sonhos e o artista sonha 
com um mundo com mais direitos”.

Dando continuidade a este projeto, a Fundação GDA e os vários titulares de direitos, 
reconhecem a importância de uma cooperação ativa entre os países de língua 
portuguesa para o alcançar de objectivos comuns, designadamente através da criação 
de uma plataforma para a defesa e desenvolvimento dos direitos autorais, nos países 
de expressão portuguesa e assumem este objectivo como uma tarefa prioritária a 
concretizar até ao próximo encontro, a realizar, desejavelmente, no decurso de 2014, 
em São Tomé e Príncipe.
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O programa desenhado integra-se num conjunto de iniciativas que se inscrevem 
no âmbito da prossecução dos objetivos do fundo cultural a nível de apoio a prestar 
aos artistas e cooperadores da GDA e à valorização do seu trabalho e privilegiam a 
diversidade e a participação cultural.

A proveniência do seu financiamento advém dos valores gerados pela Cópia Privada e 
dos Direitos de remuneração equitativa cobrados junto dos utilizadores de prestações 
gravadas.

Este programa replica o desenho programático de 2012.

Em 2013 foram reformulados alguns aspetos dos seus regulamentos e das suas 
regras, por forma a otimizar e estandardizar os processos de candidatura e os acessos 
aos apoios disponíveis.

O programa compreende e valoriza três áreas de atuação de apoios aos artistas, 
agrupando-os pela sua tipologia e pelas suas especificidades.

1. Criação e Produção
• Apoio à Edição Fonográfica de Interprete
• Apoio a Espetáculo ao Vivo e Tournée
• Apoio a Curtas Metragens

2. Formação
• Bolsas de Estudo e Formação
• Apoios Pontuais

3. Promoção e  Divulgação
• VI Prémio Fundação GDA Atores de Cinema

Qualquer artista, sendo ou não cooperador da GDA, teve livre acesso aos programas 
desde que cumprisse os requisitos e fizesse prova da sua condição de artista 
profissional.

A não atribuição dos apoios dependeu diretamente do grande número de candidaturas 
recebidas face às dotações disponíveis e não da qualidade delas.

De uma forma geral, as candidaturas recebidas apresentaram brio profissional e 
criativo.

Na Ação Cultural
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Resumo da Atividade Cultural em 2013

As atividades promovidas e realizadas nesta área , destacam-se da seguinte forma:

Apoio Médico e Psicossocial: apoio médico, destinado a prestar aos artistas cuidados 
de saúde nas especialidades relacionadas com o exercício da sua profissão; apoio 
social, destinado a acorrer a situações de emergência social, apoiando social e 
profissionalmente os artistas.

Foram realizadas neste âmbito cerca de 1501 consultas repartidas por Clinica Geral, 
Fisiatria, Estomatologia, Otorrinolaringologia e outras ações sociais.  

Apoio Jurídico: destinado a apoiar os artistas na resolução das questões diretamente 
relacionadas com o exercício da profissão, mas também nas questões jurídicas da sua 
vida pessoal, tendo sido prestados apoios, em 2013, a 146 artistas.

Na Ação Social

 

Nº. Apoios 
Concedidos 

Valor   Apoios 

Criação e Produção 
     Apoio à Edição Fonográfica de Interprete 
 

20 65,000 € 
   Apoio a Espetáculos ao Vivo e Tournées 32 40,000 € 
   Apoio a Curtas Metragens 15 22,000 € 
  

  Formação 
 

    Bolsas de Estudo e Formação 3 30,000 € 
   Apoios Pontuais 16 15,000 € 
  

  Promoção e Divulgação 
 

    VI Prémio de Atores de Cinema 2 7,500 € 

Total 88 179,500 € 
 

O Conselho de  Administração
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DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE RESULTADOS POR NATUREZAS
Período findo em 31 de Dezembro de 2013
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