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Cooperativa de Artistas

cobra e distribui Direitos 
Conexos

Fundação de Direito 
Privado

gere o Fundo Cultural e 
Social da GDA

Universo GDA

MISSÃO
Gestão coletiva dos Direitos 
Conexos ao Direito de Autor dos 
atores, músicos e bailarinos.

MISSÃO
Valorização e dignificação do 
trabalho e das carreiras dos artistas 
e o seu desenvolvimento humano, 
cultural e social.



As entidades de gestão coletiva de Direitos de Autor e Conexos estão 
obrigadas a canalizar não menos de 5% das suas cobranças de direitos 
para funções culturais e sociais.

A GDA criou, em 2010, a Fundação GDA para apoiar os artistas
• Gerir programas de promoção das artes e cultura
• Fortalecer a dignidade e melhorar a proteção social
• Desenvolver atividades de formação
• Promover e desenvolver a atividade profissional
• Divulgar e proteger  os direitos intelectuais

Em 2012, em Assembleia-Geral, os artistas cooperadores da GDA 

decidiram afetar 15% das cobranças para esses fins.

Receitas geradas pelo trabalho dos artistas 
revertem para a comunidade dos artistas



Artistas 2018

9 000
Cooperadores

2 500
Artistas apoiados

Artes 2018
120

Iniciativas, 
projetos e 
programas



460 520 €
em apoios à internacionalização (2018)

=
20,5%

do investimento

Internacionalização



MISSÃO

ÁREAS DE 
INTERVENÇÃO

Ação Cultural

Ação Social

Formação e 
Desenvolvimento

Valorização e dignificação do trabalho e das carreiras dos
artistas – atores, bailarinos e músicos – bem como o seu
desenvolvimento humano, cultural e social



Setor central de intervenção e de maior investimento

Concursos de apoio à 
criação e produção artística

• Edições Fonográficas 
• Circulação de Espetáculos
• Espetáculos de Teatro e Dança
• Curtas-metragens

Intervenção cultural

• Prémios
• Eventos e Iniciativas Próprias
• Apoios Pontuais e 

Extraordinários 
• Ação Institucional
• Apoios à internacionalização

❑ O desenvolvimento da atividade e da vida profissional dos artistas;
❑ A promoção e reconhecimento das suas carreiras
❑ A criação e a produção de atividades artísticas e culturais

❑ O desenvolvimento de oportunidades para o exercício da profissão artística.

APOIA

Ação Cultural



Instrumentos
de apoio

Edição Fonográfica de 
Intérprete 

Circulação de Espetáculos

Espetáculos de Teatro e Dança

Curtas-metragens 

Apresentação em Festivais de 
Showcases Internacionais

Prémio Atores de Cinema 

Apoios à Internacionalização

Ações Institucionais

Programa MODE

Programa Histórico

Ação Cultural

€ 481 661

€ 761 788

€ 1 633 777

€ 1 851 570

2016

2017

2018

Investimento

2019



2018

Concursos de apoio
à criação e produção artística

4
concursos

225
projetos apoiados com

€ 914.633,10

1 413
artistas envolvidos



Ação Cultural

➢ Dinamiza o mercado da música portuguesa, a 

diversidade de expressões e o acesso e usufruto 

dos cidadãos à criatividade musical. 

➢ Garante mais oportunidades para o exercício 

profissional dos músicos e para a fixação das suas 

obras e interpretações.

Apoio à Edição Fonográfica de Intérprete

(duas fases)

94 projetos 
apoiados 618 artistas 

envolvidos

€100 000 

€120 000 

€295 000 

€300 000 

2016

2017

2018

2019*

INVESTIMENTOSuporta custos relacionados com a gravação 
e produção de novas obras fonográficas. 

Projetos apoiados

60

94

31

34

* estimativa



Apoio a Espetáculos de Teatro de Dança

Apoia a produção e apresentação pública de projetos 

de teatro, dança e dos cruzamentos disciplinares.

➢ Cria oportunidades para o desenvolvimento da 
atividade profissional de atores e bailarinos.

➢ Dinamiza a oferta e a diversidade criativa nestas 
áreas. 

➢ Prestigia a carreira profissional dos artistas.

41 projetos 
apoiados 214 artistas 

envolvidos

Ação Cultural

€75 000 

€112 500 

€305 693 €300 000 

2016 2017 2018 2019*

INVESTIMENTO

Projetos apoiados 12 15 41 40
* estimativa



Apoio à Circulação de Espetáculos

(duas fases)

➢ Promove a circulação de espetáculos e artistas.

➢ Favorece a divulgação e desenvolvimento das carreiras profissionais e artísticas.

➢ Promove e estimula as experiências artísticas e o acesso dos cidadãos às artes.

Ação Cultural

53 projetos 
apoiados 347 artistas 

envolvidos

€100 000 

€120 000 

€138 940 

€140 000 

2016

2017

2018

2019*

Investimento Projetos apoiados

35

53

46

39

Apoia a apresentação pública de 
projetos de música, teatro e dança,
em Portugal e no estrangeiro.

* estimativa



Apoio a Curtas-metragens

Apoia a produção de curtas-metragens portuguesas, assegurando 
suporte a custos relativos a cachets, deslocações, alojamento, entre 
outras despesas decorrentes do desempenho da atividade dos 
artistas intérpretes. 

Apoio a curtas-metragens Ação Cultural

➢ Remunera o trabalho dos artistas intérpretes.
➢ Favorece a divulgação e desenvolvimento da sua carreira.
➢ Contribui para a fixação da sua obra.

37 projetos 
apoiados 234 artistas 

envolvidos

€50 000 

€60 000 

€175 000 

€150 000 

2016

2017

2018

2019*

INVESTIMENTO Projetos apoiados

30

37

12

12

* estimativa



Outras Iniciativas e  
Apoios em 2018 e 2019

MODE

Programa
Histórico

Rastreio
Nacional da Voz

Apoio à 
atividade 
sindical

Festival MIL

Recuperação do 
talhão dos artistas

Artes à Vila

IndieLisboa
Bandas Sonoras

Associação 
Cavaquinho

Festival Talkfest

Hot Club

Festival Alkantara

Apoio a Showcases 
Internacionais

Prémio Atores de 
Cinema



AÇÃO SOCIAL
➢ Instrumentos adicionais de proteção e 

de melhoria das condições de vida.

➢ Bem-estar físico, psíquico e social.

➢ Acesso a serviços de médicos de 
qualidade a preços reduzidos, 
incluindo especialidades ligadas à 
atividade profissional.

Artistas



Ação Social

• Precariedade laboral
• Deficientes garantias de 

proteção social e saúde
Contexto

• Direito dos artistas ao bem-
estar, cuidados de saúde e 
apoio psicossocial.Objetivo

• Proteção
• Apoio solidário
• Resposta a situações 

de emergência social

Ação

Resposta complementar para melhorar a 
qualidade de vida dos artistas.

€ 145 423

€ 207 726

€ 320 748

€ 387 000

2016

2017

2018

2019

Investimento



Promoção do bem-estar físico, 
psíquico e social dos artistas.

ÁREAS DE 
INTERVENÇÃO

Apoio Médico

Seguro AdvanceCare 
(artistas até aos 75 anos, inclusive)

Seguro Valor Mais 
(artistas a partir dos 75 anos)

Fisioterapia

Serviços Sociais da Câmara 
Municipal de Lisboa

Avenças Médicas 
a Preços Reduzidos

Rastreio Nacional da Voz

Hospital Univ. Fernando Pessoa 
(Porto)

Aconselhamento 
Jurídico

Protocolos e 
Serviços

Arte sem Barreiras 

Ação Social



Ação Social

Seguros de Saúde

2.869 
cooperadores beneficiam dos seguros de saúde

AdvanceCare 
(cooperadores até aos 75 anos)

Gratuito

Cobertura de internamento: € 30 000
Consultas ao domicílio a  € 15
6 consultas de especialidade a € 15

2 820 inscritos

Valor Mais 
(cooperadores com mais de 75 anos)

Gratuito

Cobertura de internamento: € 5 000
Consultas ao domicílio a  € 15
6 consultas de especialidade a € 15

49 inscritos

Apoio Médico

Plano de Saúde AdvanceCare para os artistas cooperadores da GDA. 



29 dias de 
rastreios

Cerca de 
mil exames 
realizados

Resulta de uma parceria com a Secretaria de
Estado da Saúde, o Centro Hospitalar Lisboa
Ocidental, através da Unidade da Voz do
Hospital Egas Moniz.
Percorre todos os distritos e regiões
autónomas, assegurando a possibilidade de
se fazer o diagnóstico precoce de doenças
típicas dos profissionais da voz em regiões
onde os artistas não têm tido acesso a esses
cuidados diferenciados.

Ação Social
Rastreio Nacional da Voz

Rastreios já realizados

Parceria:

Fundação GDA

Secretaria de Estado da Saúde  

Centro Hospitalar Lisboa 
Ocidental

Lançamento:

16 de abril de 2017

Dia Mundial da Voz

Objetivo

Chegar a todas as 

capitais de distrito

Responsável Clínica

Prof.ª Dr.ª Clara Capucho

Coordenadora da Unidade da 
Voz do Hospital Egas Moniz

Primeiro 
rastreio da voz 

de âmbito 
nacional

12 distritos 
percorridos



Formação e Desenvolvimento

Desafio:

Especialização e progresso da atividade dos 
artistas

Respostas necessárias:

Intervenção multifacetada e em rede

Promoção de sinergias

Multiplicação de oportunidades

Aproveitamento de recursos

Intervenção:

Programas e iniciativas, diretas ou em parceria 
com outras entidades, com vista ao 
desenvolvimento da formação, da especialização e 
do progresso da atividade dos atores, bailarinos e 
músicos.



Ações de 
Formação

Edições

Formação e Desenvolvimento

Campo de intervenção fundamental que
investe na progressão do conhecimento, da
informação, do debate, da crítica e da reflexão.

171 156 €

241 657 €

331 858 €

395 600 €

2016

2017

2018

2019

Investimento

Bolsas 61 jovens apoiados pela Fundação GDA

Cursos e Ações
de Formação

Ações de sensibilização 
sobre direitos conexos

Formação em 
Fundos Europeus

163 participantes, 10 sessões em Lisboa e Porto

340 participantes, 14 sessões, das quais 8 nos 
conselhos regionais da Ordem dos Advogados 

111 participantes, 3 sessões #makethemost

2018

Bolsas



Áreas de 
Intervenção

Concursos de Bolsas de Especialização e 
Qualificação Artística

Cursos e Ações de Formação

Ações de sensibilização sobre Direitos de 
Autor e Conexos

Estudos, Conferências, Colóquios e 
Seminários

Formação sobre Fundos Europeus 

Plano de Edições

Formação e Desenvolvimento



Fundos Europeus
Formação e Desenvolvimento

2016

• “Este não é mais um seminário!”

• Lisboa: Teatro Nacional D. Maria II

• Porto: Teatro Nacional São João

2017
• Criação de menu dedicado no site 
• Consultas personalizadas

2018

• #makethemost
•Encontros informais para partilha de informação, com exemplos 
de boas práticas e discussão de dificuldades que impedem os 
artistas de recorrer aos Fundos Europeus para financiar projetos

• Três sessões em Lisboa

2019

• #makethemost.2
•Continuação do projeto #makethemost com a sua expansão a 
outras zonas do país

• Buddy Program
•Cedência, através do site da Fundação, da listagem de parceiros 
com experiência na submissão de candidaturas e disponíveis 
para acompanhar projetos novos.

Coordenação

Francisco Cipriano

Pretende-se estimular novas formas 
de intervenção que permitam 
aprofundar a relação direta dos 
artistas com os fundos europeus.

O objetivo de oferecer aos artistas 
novos mecanismos destinados  
multiplicação dos oportunidades de 
financiamento e viabilização dos 
seus projetos artísticos.



APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO 
DE ARTISTAS



Internacionalização

Instrumentos

de ação

Programas e 
concursos

Apoios e 
Parcerias

Apoios 
Pontuais

A inserção internacional das atividades artísticas é 
essencial ao desenvolvimento das Artes Performativas em 
Portugal. 

A Fundação GDA intervém através de vários programas e 
parcerias atuando numa lógica de multiplicar e rendibilizar 
esforços e ampliar sinergias, contribuindo para a criação de 
uma estratégia nacional integrada de promoção das Artes 
Portuguesas no exterior.

Transversal a todas as áreas de 
intervenção da Fundação GDA



Programas e 
concursos

Apoio à Circulação 
de Espetáculos

Bolsas

Showcases 
Internacionais

Internacionalização

194 000 € 191 000 €

460 520 €

Investimento

2016
2017

2018



Apoio à Circulação de Espetáculos

Internacionalização

Apoio à circulação internacional

N.º de projetos apoiados: 27

Montante: € 72 088

Valor médio de cada apoio: € 2670

Nacional
48%

Internacional
52%

Distribuição por destino

Tipo de apoio
Comparticipa despesas diretamente relacionadas com os artistas
(cachets, viagens, estadias, alimentação e transportes).

INVESTIMENTO GLOBAL NO PROGRAMA EM 2018: € 138 940



Bolsas de Especialização Artística

Internacionalização

• Estimular a especialização, a formação 
contínua e a valorização profissional 

• Fomentar a progressão das carreiras

➢ 1 ator
➢ 2 bailarinos
➢ 31 músicos

Ações com duração de 3 a 12 meses em Portugal ou no estrangeiro

Bolsas internacionais em 2018: € 155 188

N.º de bolsas atribuídas: 34

Valor médio de cada bolsa: € 4 564

Montante global
€ 185 039 84%

Projetos 
internacionais



• Crescente importância da 
internacionalização da 
música nacional.

• Mais convites a bandas 
portuguesas.

• Dificuldades materiais de 
em responder aos convites.

Motivação

• Assegurar a representação 
da música portuguesa

• Divulgar o trabalho dos 
artistas.

• Promover e profissionalizar 
as suas carreiras.

Objetivos

€ 68.005

Investimento em 
2018

Fundo de Apoio a Showcases Internacionais

Programa destinado a músicos convidados para 
festivais internacionais de showcase

Internacionalização



Apoio a showcases Internacionais

42 deslocações . 29 bandas . 131 músicos

18 festivais . 13 países . 3 continentes

2018



Apoios e Parcerias

Performing
Arts Portugal

Projeto de promoção
Internacional das artes

performativas 
nacionais.



1/5 do investimento apoia a internacionalização de artistas

Circulação Internacional de Espetáculos € 72 089

Apoios pontuais € 25 883

Apoio à Participação em Showcases Internacionais € 68 000

Formação (Bolsas e outras Ações) € 211 496

Representação Institucional Internacional € 14 186

Apoios a Organizações e Eventos € 68 866

Internacionalização

Investimento global em 2018
€ 2 286 383

€ 460 52020,5%



Obrigado!


