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Fundação GDA
A Fundação GDA foi criada em 2010 pela 
GDA – Gestão dos Direitos dos Artistas, ten-
do por missão a valorização e dignificação 
do trabalho e das carreiras dos artistas - mú-
sicos, atores e bailarinos - bem como o seu 
desenvolvimento humano, cultural e social.

Esta missão concretiza-se num conjunto de 
programas e iniciativas focados na ação cul-
tural, na ação social, na ação institucional e 
na formação. O objetivo é favorecer a diver-
sidade e a participação cultural, a criação de 
uma rede solidária de assistência social e, 
ainda, a promoção e divulgação dos direitos 
dos artistas, contribuindo desta forma para o 
desenvolvimento em Portugal da economia 
da cultura e do setor criativo.

A Fundação GDA é uma pessoa coletiva de 
direito privado, com sede em Lisboa.



Ação Cultural
O principal objetivo da Ação Cultural é re-
distribuir recursos e providenciar meios de 
apoio à criação e organização de atividades 
artísticas, e ao consequente desenvolvimen-
to de oportunidades para o exercício da pro-
fissão artística. 

A ação do departamento materializa-se, em 
grande parte, através de:

• Programas de apoio;
• Concursos;
• Atribuição de prémios;
• Estabelecimento de protocolos com diver-

sas entidades.

Estes protocolos tocam as várias áreas artís-
ticas – música, teatro/atuação e dança – que  
visam essencialmente:

• Promover a criação, produção, fixação e di-
fusão das atividades artísticas no universo 
das artes performativas;

• Apoiar a criação de oportunidades profis-
sionais para os artistas;

• Apoiar a divulgação das suas atividades;
• Fomentar as carreiras e o reconhecimento 

público das profissões artísticas;
• Contribuir para amplificar o reconhecimen-

to internacional dos Artistas portugueses.

Ação Social
A Ação Social tem como principal objetivo  
promover o bem-estar físico, psicológico  
e social dos artistas cooperadores da GDA  
e apoiar o desenvolvimento da sua vida pro-
fissional e familiar.

Face às limitações do serviço público em ga-
rantir a proteção social e jurídica deste gru-
po profissional no nosso país, a Fundação 
GDA disponibiliza um conjunto de serviços, 
diretamente ou em colaboração com outras  
entidades, nas seguintes áreas:

• Medicina, saúde e bem-estar;
• Aconselhamento jurídico;
• Emergência social.

Formação e 
Desenvolvimento
Considerando que a formação é indispen-
sável à especialização e ao progresso da 
atividade profissional dos atores, bailarinos  
e músicos - que asseguram uma componente 
importante da economia do país - a Fundação 
GDA investe nesta dimensão através de:

• Bolsas de qualificação e especialização  
artística;

• Conferências, colóquios, encontros, estu-
dos e seminários;

• Ações de formação;
• Edições.



GDA 
Gestão  
dos Direitos  
dos Artistas
Uma cooperativa sem fins lucrativos, criada 
por e para os artistas - intérpretes ou execu-
tantes, onde se incluem atores, bailarinos e 
músicos. Para além da gestão dos direitos dos 
artistas, a GDA está ainda empenhada em con-
tribuir para uma maior divulgação e afirmação 
dos direitos de propriedade intelectual, quer  
junto dos artistas, quer da opinião pública  
em geral.

O processo de inscrição é simples. Envolve  
o preenchimento da ficha de inscrição / con-
trato disponível online em portal.gda.pt.  
A inscrição como cooperador da GDA en-
volve ainda o pagamento único de €25, que 
corresponde à entrada de capital a subscre-
ver por cada cooperador.

 
www.gda.pt



Fundação GDA
Av. Defensores de Chaves, n.º46 A/B   

1000-120 Lisboa — Portugal 
(+351) 218 411 650 
geral@fundacaogda.pt

Horário de atendimento
Seg – Sex, 9h30 – 13h00 / 14h30– 17h30

www.fundacaogda.pt




