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Relatório Balanço 2014
1.

Ao fazer-se o balanço do trabalho desenvolvido em determinado ano, é
forçoso cotejá-lo com o Plano de Atividades que para esse ano foi
aprovado em Assembleia Geral. Constata-se que em 2014 alguns
objetivos foram alcançados e desenvolvidas ações consideradas
prioritárias. Nesta linha, o diferendo com a TSF foi resolvido a favor da
GDA, por acórdão do Tribunal da Relação. Quanto aos restantes
utilizadores, principalmente, RTP, SIC e TVI, mantém-se a dependência
ao poder judicial para a resolução do conflito.

2.

A nova lei da ‘Cópia Privada’, viu a sua discussão e votação uma vez
mais adiadas para o corrente ano, com os inconvenientes que daí
decorrem para a cobrança dos respetivos direitos.

3.

Tal como estava previsto, a GDA organizou o Congresso e a Assembleia
Geral da Latin-Artis, da qual é um dos membros fundadores, naquele
que foi o XI Fórum Iberoamericano, tendo como tema principal “o
papel do ator num mundo globalizado” e que teve lugar no Auditório da
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa nos dias 3, 4 e 5 de
novembro, tendo estado presente, na sessão inaugural, o Secretário de
Estado da Cultura, de Portugal. Nestas jornadas foram homenageados
os atores Maria de Madeiros e Joaquim de Almeida, reforçando, deste
modo, a sua ligação à Latin-Artis para a defesa dos direitos dos atores, a
nível internacional. De grande importância foi ainda o apoio da OMPIOrganização Mundial de Propriedade Intelectual que se fez representar
neste Fórum por Manisekaran Amasi e Rafael Ferraz. Recorde-se que a
Latin-Artis congrega entidades de Portugal, Espanha, Brasil, Chile,
Colômbia, México, Paraguai, Peru, Uruguai, Argentina, Costa Rica,
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Equador e República Dominicana (as quatro últimas ainda como
observadoras) que gerem os direitos de propriedade intelectual dos
atores.
4.

Tendo em vista as futuras instalações da GDA e respetiva Fundação,
foram visitados vários espaços, tendo sido na Avenida Defensores de
Chaves que se encontrou aquele que, numa relação preço/qualidade,
melhor serve os interesses destas nossas duas Instituições.

5.

Os empregados da GDA, cujos vencimentos haviam sido congelados em
2013, tiveram, em 2014, uma atualização média de 2,5%.

6.

A Direção presta tributo a todos os que, pela sua postura pessoal e
profissional, contribuíram para que a Cooperativa continue a merecer a
confiança dos seus membros, cujo número de inscritos ativos, em 31 de
dezembro de 2014, está espelhado no quadro seguinte.
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Fundo Social e Fundo Cultural em 2014
No quinto ano de vida da Fundação, salientamos: a consolidação de algumas
atividades iniciadas nos anos anteriores; o alargamento a novas iniciativas e a
motivação para continuar a trabalhar na procura de abraçar e promover novos
projetos e parcerias de âmbito cultural e social que possam trazer vantagens
reconhecidas aos artistas.
A Fundação GDA, tendo presente a sua missão e o cumprimento dos seus
objectivos estatutários, durante o ano 2014, continuou a apostar na afirmação
da Instituição, considerando-a como uma das mais relevantes para a classe
dos artistas para os artistas.
Núcleo de Apoio Social
Das atividades realizadas destacam-se, no âmbito da Ação Social, três grandes
áreas de atuação:
1. Apoio Médico

Apoio destinado a prestar cuidados de saúde aos artistas, privilegiando as
especialidades médicas relacionadas com o exercício da profissão artística.
Através dos protocolos médicos estabelecidos pela Fundação GDA, foram
realizadas 1426 consultas, repartidas pelas especialidades de clínica geral,
estomatologia, otorrinolaringologia, oftalmologia e fisiatria. A maioria destas
consultas foi suportada com exames complementares de diagnóstico.
Em 2014, considerou-se pertinente aumentar a diversidade da oferta de
cuidados de saúde prestados aos artistas, quer em termos de consultas de
especialidade, quer em termos da sua localização geográfica. Através de uma
parceria com a Fidelidade Companhia de Seguros, S.A, foi criado o Cartão de
Saúde FGDA Activcare, da rede Multicare, possibilitando a cada Cooperador
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GDA o acesso a uma vasta rede de prestadores de cuidados de saúde de
elevada qualidade a nível nacional, a preços reduzidos e em condições
vantajosas. 2108 Cooperadores aderiram ao cartão até ao final de Dezembro
de 2014.
O valor despendido na ação médica em 2014 totalizou 127.016,48€.
2. Apoio Jurídico

O serviço de apoio jurídico disponibilizado pela Fundação GDA visa apoiar as
necessidades dos Cooperadores GDA a nível de aconselhamento jurídico,
sobretudo no âmbito das questões relacionadas com a atividade profissional
dos artistas. Este tipo de apoio destina-se à análise e aconselhamento em
questões relacionadas direta ou indiretamente com o exercício da profissão
artística, incluindo contratos, propostas de trabalho, declarações de cessão ou
autorização para o exercício de direitos, resolução de questões com a
Segurança Social, com as Finanças e com outras entidades públicas.
Em 2014, foram realizadas 102 consultas, tendo sido feito ainda o
acompanhamento de processos jurídicos em curso, alguns dos quais
provenientes já de anos anteriores.
3. Apoio Social

O Apoio Social tem como objectivo promover o bem-estar social dos artistas e
responder às necessidades de âmbito psicossocial deste grupo profissional.
Destina-se a ocorrer em situações de emergência social e de carência
socioeconómica, a apoiar de modo adequado a reestruturação necessária à boa
organização da vida e da capacitação pessoal, psicossocial e profissional dos
artistas, procurando levar a cabo uma série de iniciativas que contribuam para
uma melhoria da sua qualidade de vida.
À semelhança de anos anteriores, o Dia Mundial da Voz foi assinalado pela
Fundação GDA para desenvolver uma ação de sensibilização, promovendo
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consultas gratuitas de rastreio da voz. Esta iniciativa decorreu no Hospital
Egas Moniz, em Lisboa, com a participação da Dra. Clara Capucho,
otorrinolaringologista e responsável pelo serviço da Unidade da Voz; e no
Hospital Fernando Pessoa no Porto, com a Dra. Eugénia Castro. Estiveram
presentes mais de 50 artistas nos rastreios da voz.
Ao nível do apoio psicossocial, a Fundação GDA celebrou um protocolo com a
Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia, o qual permitiu que os artistas tenham
acesso a um serviço de apoio e acompanhamento psicológico especializado,
beneficiando de consultas de psicoterapia a preços reduzidos, podendo ser
atendidos em Lisboa, no Porto e em Évora.
Foi ainda estabelecido um protocolo com a Fidelidade Companhia de Seguros,
S.A., que possibilitou disponibilizar um cartão de saúde aos elementos do
agregado familiar dos artistas, em condições vantajosas. Esta iniciativa
facilitou o acesso a uma rede muito alargada de prestadores de cuidados
médicos a nível nacional a preços reduzidos, contribuindo assim para o bemestar e melhoria da qualidade de vida familiar dos artistas.
Para além das iniciativas referidas, foram estabelecidas parcerias com
algumas entidades, possibilitando o acesso a condições preferenciais e
descontos em serviços associados à saúde e bem-estar, formação pessoal e
profissional.
Perspectivas Futuras
Em 2015 pretende-se optimizar os serviços prestados presentemente pela
Fundação

GDA,

aumentando

a

diversidade

da

oferta

de

serviços

disponibilizados nas três grandes áreas de atuação, de modo a responder a um
maior número de necessidades identificadas em 2014, bem como investir em
novas parcerias com prestadores externos, no sentido de continuar a
beneficiar os artistas.
No âmbito do Apoio Médico, em 2015 pretende-se continuar a divulgar a
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subscrição do Cartão de Saúde FGDA Activcare, com o objectivo de aumentar
o número de Cooperadores beneficiários deste plano de saúde, permitindonos assim reestruturar o sistema de apoio médico anteriormente prestado pela
Fundação GDA, tornando-o mais eficiente e financeiramente sustentável.
Pretende-se implementar um inquérito de satisfação da utilização do cartão de
saúde FGDA Activcare para efeitos de análise antes da revalidação anual do
mesmo.
Simultaneamente propõe-se a investigação e posterior divulgação aos artistas
da subscrição de uma oferta de planos de saúde mais abrangentes e/ou
específicos que apresentem condições vantajosas e competitivas, tais como
assistência médica na maternidade, seguros dentários, entre outros, de modo
a atender a diferentes necessidades de grupos etários distintos, com o
benefício de ampliar as coberturas do plano base de saúde oferecido pela
Fundação GDA.
Ao nível da saúde, pretende-se ainda estabelecer um protocolo com uma
fisioterapeuta

especializada

em

artes

performativas,

que

presta

acompanhamento e assistência clínica ao nível do tratamento e prevenção de
lesões ocupacionais, bem como formação ao nível da optimização da
performance artística.
Na área Social, pretende-se ainda promover, com condições financeiras
competitivas a operarem no mercado, a subscrição de um Seguro de Acidentes
de Trabalho para trabalhadores independentes, a tempo inteiro ou com
atividade profissional paralela e/ou pós-laboral, que proteja os artistas de
acidentes que possam ocorrer no exercício das suas funções, em condições
negociadas muito competitivas.
Pretende-se redefinir o Apoio Social propriamente dito, em termos de
intervenção nos casos de elevada carência socioeconómica detectada e/ou
emergência social. Tal reestruturação tem como objectivo optimizar a
intervenção nestes casos, quer ao nível de objectivar a avaliação das
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necessidades identificadas, assente em critérios específicos, quer ao nível do
consequente apoio financeiro, de modo a tornar este apoio mais eficiente e
dirigido aos artistas que dele realmente necessitam.
No âmbito da capacitação pessoal, psicossocial e profissional dos artistas,
propõe-se a criação e implementação de ações formativas e workshops que
incidam sob temáticas de interesse e utilidade para os cooperadores.
Propõe-se ainda dar continuidade ao estabelecimento de parcerias com
entidades externas diversas, investindo nas áreas da saúde e bem-estar
(estabelecendo protocolos com ginásios e health clubs), na área da formação
técnica e profissional (estabelecendo parcerias com academias e centros de
formação das artes performativas e outros), bem como na área do lazer.
Núcleo de Apoio Cultural
Ação Cultural
O programa desenvolvido em 2014 no âmbito da ação cultural seguiu as linhas
estratégicas de atuação já desenvolvidas em 2013.
Os objectivos e os fins são os que se inscrevem no âmbito da prossecução dos
objectivos 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.
O financiamento destas atividades está diretamente ligado à receita gerada
pela Cópia Privada, infelizmente em níveis muitíssimos reduzidos por via da
quebra daquela receita e dos Direitos de remuneração equitativa cobrados
junto dos utilizadores de prestações gravadas.
Em 2014, houve necessidade de se operarem ajustes e reformulações em
alguns aspectos dos regulamentos e das regras dos apoios culturais, por forma
a optimizar e estandardizar os processos de candidatura e os acessos aos
apoios disponíveis.
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O programa cultural compreende e valoriza três grandes áreas de actuação de
apoios aos artistas, agrupando-os pela sua tipologia e pelas suas
especificidades como a seguir se define.
1. Criação e Produção

•

Apoio à Edição Fonográfica de Interprete

•

Apoio a Espectáculo ao Vivo e Tournée

•

Apoio a Curtas Metragens

2. Formação

•

Bolsas de Estudo e Formação

3. Promoção e Divulgação

•

VII Prémio Fundação GDA Atores
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Resumo da Atividade Cultural durante o ano 2014
Apoios Culturais 2014
Nº. Apoio

Valor dos

Concedidos

Apoios

Criação e Produção
Apoio à Edição Fonográfica de Interprete

20

41.799,99 €

Apoio a Espectáculos ao Vivo e Tournées

43

61.107,50 €

Apoio a Curtas-metragens

16

31.199,99 €

11

31.904,50 €

Formação
Bolsas de Estudo e Formação
Promoção e Divulgação
VII Prémio de Actores de Cinema

15.363,91 €

Premio Jovens Músicos

5.995,02 €

Premio Shortcutz

2.000,00 €

Total

90

189.370,91 €

Internacionalização
Tendo como missão também a divulgação dos Direitos Conexos, no
seguimento do 1º Encontro de Artistas da CPLP, em 2013 na cidade de
Maputo, foi este ano realizado o 2º. Encontro com os mesmos objectivos e
finalidades, em São Tomé.
Reunidos na Cidade de São Tomé, capital da República Democrática de São
Tomé e Príncipe, auspiciados pelo Governo deste País, representantes de
Entidades de Gestão Colectiva de Direitos de Autor e de Direitos Conexos dos
Países de língua oficial portuguesa, na presença de representantes de Estados
Membros da CPLP – comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa,
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designadamente, Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São
Tomé e Príncipe e Timor - Leste.
No fim dos trabalhos deste encontro, as entidades de Gestão Colectiva e os
participantes, apelaram à CPLP e aos responsáveis e detentores do poder
legislativo dos respectivos Estados Membros para que desenvolvam esforços
no sentido de promoverem a efetiva aplicação da legislação existente de
proteção os titulares de Direitos de Autor e dos Direitos Conexos,
nomeadamente, através da implementação de mecanismos eficazes de
fiscalização e punção das infracções.
Para que se reconheça, as respectivas legislações, os Direitos atribuídos a
Autores e Artistas (interpretes ou executantes) e produtores fonográficos e
videográficos, não só em relação às utilizações primárias, como também em
relação às utilizações ditas “secundarias”, designadamente Direitos de
Comunicação Pública sobre obras, prestações, fonogramas ou videogramas.
Foi ainda referenciado e pedido à CPLP que adoptem as medidas necessárias e
convenientes à criação, entre os Estados membros da CPLP, de requisitos
mínimos de proteção de Direitos de Autores, Produtores e Artistas, como um
instrumento essencial à efetiva criação de um mercado cultural de língua
Portuguesa.
Finalmente, as entidades presentes deliberaram, realizar o próximo encontro,
em Cabo Verde, em data a definir, durante o ano de 2016.
A Fundação GDA participou ainda no 10º Encontro de Fundações da CPLP,
subordinado ao tema “Desenvolvimento Sustentado na CPLP: que metas após
2015”, que decorreu em Luanda entre os dias 21 e 23 de Outubro de 2014.
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Outros Apoios Institucionais
A Fundação GDA continuou a apoiar Instituições de interesse relevante para a
comunidade de artistas, nomeadamente, os Sindicatos (CENA e STE), a
Coligação Portuguesa para a Diversidade Cultural, Associação Museu do
Cavaquinho, entre outros.
Considerações Finais
As relações com o Fundador, a GDA, desenrolaram-se de forma muito
próxima e de forte colaboração e ajuda. Continuámos a contar com o apoio
geral da estrutura, com enfoque especial para o determinante contributo
proporcionado pelo Departamento Financeiro com especial incidência nas
áreas: contabilidade, gestão de custos, apoio administrativo; o inexcedível
apoio prestado pelo Departamento de Comunicação e Imagem, permitindo
desenvolver e lançar com sucesso as iniciativas da Fundação GDA.
Lisboa, 20 de Março 2015
O Conselho de Administração
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