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20.novembro.2012 – 15h30 

RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA 

 

Entidade: GDA - Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas, Intérpretes ou 
Executantes 
Luís Sampaio, Carlos Vieira, Teresa Oliveira. 

 
Recebidos por: Deputados: José Ribeiro e Castro (CDS-PP), que presidiu à reunião, Acácio 

Pinto (PS), Ana Sofia Bettencourt (PSD), Carlos Enes (PS), Inês de 

Medeiros (PS), Jacinto Serrão (PS), João Prata (PSD), Laurentino Dias 

(PS), Margarida Almeida (PSD), Maria Conceição Pereira (PSD), Michael 

Seufert (CDS-PP), Odete João (PS), Pedro Pimpão (PSD), Pedro Delgado 

Alves (PS), Miguel Tiago (PCP), Nilza de Sena (PSD) e Nuno Encarnação 

(PSD).  

 

Assunto:           I.V.A. na gestão coletiva de direitos de propriedade intelectual dos 

produtores fonográficos 

 
 
Exposição: O Sr. Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura apresentou as boas 

vindas aos representantes da Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas, Intérpretes ou 

Executantes (GDA) e fez uma breve síntese da audiência com a Audiogest, que teve lugar 

imediatamente antes desta, visto tratar-se da mesma problemática. 

 

Referiu, em síntese, que existe consenso entre os Deputados da Comissão quanto à 

possibilidade de propor que a Lei do Orçamento do Estado para 2013 refira que não há 

liquidação do IVA anterior a 2012 e ainda no que diz respeito à aprovação de uma Resolução 

da Assembleia da República sobre a matéria, pese embora a mesma não tenha um caráter 

vinculativo para o Governo. 

 

Os representantes da GDA congratularam-se com o consenso político que foi possível alcançar 

na Comissão, referindo que a questão da cobrança retroativa extravasa os produtores 

fonográficos e atinge os autores, artistas e intérpretes. 

 

Intervieram, de seguida, os Srs. Deputados Conceição Pereira (PSD), Carlos Enes (PS) e 

Miguel Tiago (PCP), que reafirmaram o empenho e disponibilidade em relação a esta questão, 

cuja resolução consideram da maior justiça. 

 

 

A documentação da audiência, incluindo a gravação áudio, encontra-se disponível na página 

da Comissão, na Internet. 

 

 

Palácio de São Bento, 20 de novembro de 2012 

 

 

 

A assessora da Comissão,  

Cristina Tavares 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=93967
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