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DECLARAÇÃO

A Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas, Intérpretes ou Executantes, CRL (GDA) 
declara, sob compromisso de honra, que:

i) Os valores respeitantes a créditos de direitos conexos aos direitos de autor a paga-
mento em 2020, que não devam ser cobrados pelos titulares do referido direito, por 
declaração expressa deste, serão utilizados pela GDA para reforço do Fundo de 
Emergência criado no âmbito do Plano AARTE;
ii) Todas as iniciativas que venham a ser desenvolvidas no âmbito do Plano AARTE 
serão previamente divulgadas no website da GDA, permitindo a todos os coopera-
dores e outros artistas tomar conhecimento dos termos em que os valores consegui-
dos serão utilizados;
iii) Caso o valor total de direitos não cobrados seja superior ao valor fixado para o 
Fundo de Emergência, a GDA utilizará esses valores exclusivamente para outras 
acções de cariz social, que visem colmatar os efeitos da pandemia do surto de 
COVID-19 e SARS-Cov2, e das medidas de execução do Estado de emergência, para 
os artistas, as quais serão sempre divulgadas.

 A GDA compromete-se, ainda, a elaborar um relatório completo e detalhado com a seguinte 
informação:

i) Valor total de direitos não cobrados, por renúncia aos mesmos pelo credor;
ii) Valor total de reforço do Fundo de emergência;
iii) Valor total utilizado pelo Fundo de emergência nas iniciativas do Plano AARTE ou 
outras;
iv) Valores alocados a outros projectos de cariz social que venham a ser criados pela 
GDA em 2020 que visem colmatar os efeitos da pandemia do surto de COVID-19 e 
SARS-Cov2, e das medidas de execução do Estado de emergência, para os artistas.

O relatório informativo será elaborado e publicado no website da GDA no termo da 
execução de todas as iniciativas que venham a ser preparadas e divulgadas no âmbito do 
Plano AARTE.
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