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   24.03.2020 – A AUDIOGEST, entidade de gestão de direitos de produtores fonográficos, e a AFP 

– Associação Fonográfica Portuguesa, anunciam hoje a criação e o início de funcionamento de um 

Gabinete de Crise que pretende dar apoio técnico e jurídico a agentes do sector cultural que se 

encontrem afetados pela situação de crise que paralisou já a esmagadora maioria das atividades 

do sector.  

   A estrutura que hoje entra em funcionamento terá por missão apoiar empresas e empresários, 

prestando informação, aconselhamento e apoio técnico, em relação às medidas que estejam ou 

venham a ser anunciadas pelo Governo, aplicáveis à generalidade dos sectores e, assim se espera, 

em medidas especificas para o sector cultural, cuja regulamentação não se encontra ainda publicada 

e divulgada.  

   Poderão recorrer ao Gabinete de Crise, todos os produtores musicais, promotores de 

espetáculos, agentes e outros profissionais do sector, independentemente de serem ou não 

associados da AUDIOGEST ou da AFP.  

   Esta medida é tomada em articulação com a GDA (entidade de gestão de direitos dos artistas), a 

quem os artistas se deverão dirigir para esclarecimentos e respostas relacionados com esta temática.  

   João Teixeira, Presidente da Direção da AUDIOGEST, afirmou “A constituição deste Gabinete ocorre 

num momento que é também particularmente difícil para toda a Indústria Fonográfica e é tomada no 

mesmo dia em que a PassMúsica (licenciamento conjunto da AUDIOGEST e GDA) anunciou medidas de 

suspensão generalizada de contratos de licenciamento. No entanto, esta foi a forma que encontrámos de 

apoiar, de forma generalizada e tendo em conta a limitação dos nossos recursos, todo este «ecossistema» 

da economia cultural, já de si relativamente frágil e descapitalizado.” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIOGEST E AFP CRIAM GABINETE DE CRISE 
PARA APOIO TÉCNICO E JURÍDICO A EMPRESAS 

E PROFISSIONAIS DO SECTOR CULTURAL 
 

O Gabinete de Crise funcionará por meios de comunicação à distância e terá os seguintes 

contactos, aos quais os beneficiários poderão desde já recorrer: 

Email: gabinetedecrise@passmusica.pt 

Contactos Telefónicos: 932 004 273 | 932 004 271 

Página na internet: https://gabinetedecrise.passmusica.pt 

Mais detalhes sobre a constituição e missão do Gabinete, poderão ser encontrados na 

referida página ou em  

www.audiogest.pt e https://www.audiogest.pt/noticias/gabinete-de-crise- 

 

Mais detalhes sobre a constituição e missão do Gabinete, poderão ser encontrados na referida 

página ou em www.audiogest.pt e https://www.audiogest.pt/noticias/gabinete-de-crise- 
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