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Desde a eleição dos atuais corpos sociais, em No-

vembro de 2008, a SOCA programou um conjunto 

de ações e estratégias de implementação das princi-

pais atribuições e competências que lhe cabem, tendo 

envidado esforços no sentido de ter uma sede própria 

e de desenvolver várias atividades.

Entretanto, deu-se prioridade à questão da co-

brança dos direitos autorais, realizando uma mesa-

-redonda, de onde saiu uma proposta de portaria, 

que pudesse garantir legitimidade à SOCA, enquan-

to entidade de gestão dos direitos autorais em Cabo 

Verde, o qual foi enviada ao Ministério da Cultura 

para o devido seguimento, através das instâncias 

competentes do Governo, e posterior publicação, o 

que nos tem permitido exercer, de forma legítima, o 

nosso papel.

Após a publicação desta portaria, a SOCA  co-

meçou o processo de cobrança fi xando uma Ta-

bela de Execução Mínima, baseada em tabelas 

internacionais, adaptadas à nossa realidade; enviando 

propostas de contrato às rádios e televisões públicas 

e privadas, cartas de cobrança às discotecas, pubs, e 

casas noturnas, que utilizam a música como atração 

principal da sua atividade, bem como a alguns hotéis 

que utilizam a música como acessório importante 

para a valorização da sua atividade.

Neste momento, a SOCA já enviou cartas de 

cobrança a mais de 100 locais que utilizam a música 

nas suas atividades, com reiteração a todas elas, por 

não ter  tido respostas satisfatórias.

A título de exemplo, destaca-se a dita maior em-

presa de comunicação social do país, a RTC, à qual 

enviamos uma carta, em Janeiro de 2010, outras em 

Abril e Junho, e uma outra em Novembro, através 

de um advogado que contactámos para o efeito. Em 

Dezembro de 2010, a SOCA enviou uma carta à 

IGAE solicitando a sua colaboração no processo de 

cobrança às discotecas e casas noturnas, a qual fi cou, 

até hoje, sem resposta.

Enviou-se, ainda, uma carta à Câmara Municipal 

da Praia, em 28 de julho de 2010, com uma propos-

ta de parceria que desse à SOCA possibilidade de 

passar a cobrar a esses locais de execução pública, no 

momento de obterem a licença para o exercício das 

suas atividades, isto é, que a Câmara só passaria a li-

cença mediante a apresentação de uma autorização/

licenciamento da SOCA para a utilização da música, 

ou do pagamento à Câmara dos direitos autorais, no 

momento de passar a licença. Mas, esta estratégia, 

também, não avançou, porque a Câmara Municipal 

nem respondeu.

Em 2015, a SOCA criou uma Comissão de Co-

brança e Distribuição de Direitos, que retomou todo 

o processo de Cobrança iniciado em 2010, reenvian-

do as propostas de contrato e cartas de cobranças aos 

lugares contatados anteriormente e que não paga-

ram. Sob a proposta do Presidente do CA, os mem-

bros da comissão deslocaram-se às ilhas da Boavista 

e do Sal, tendo conseguido, então, um contrato com 

o Hotel Morabeza que foi assinado em 2017, depois 

de algumas concertações.

Em 2018, criou-se uma outra Comissão que foi 

devidamente credenciada, tendo todos os seus mem-

bros recebido Credenciais e Crachás de identifi cação, 

proporcionando-lhes todas as condições necessárias 

para o seu desempenho, nomeadamente: espaços de 

trabalho na sede, com secretárias e computadores, e 

acesso incondicional, bem como abertura para pro-

postas de trabalho que tivessem como estratégia de 

cobrança.

Tendo retomado os processos de 2010/15, atua-

lizando-os, a comissão retomou a cobrança efetua-

da na Praia e deslocou-se, depois, às ilhas do Sal e 

da Boa Vista, sob proposta do Presidente do PC da 

SOCA, para reiterarem as cobranças feitas anterior-

mente.

É claro que, nessa démarche, depararem-se com 

algumas barreiras, nomeadamente: as atitudes peren-
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Lista de Contratos Celebrados com 
Entidades Representativas de Utilizadores

Lista dos acordos celebrados com utilizadores 
para pagamentos de Direitos de Autor

Entidade Usuários Data

SOCA Aparthotel Holanda 22-06-2010

SOCA Praia FM 26-07-2010

SOCA Rádio Comercial 26-07-2010

SOCA Record Cabo Verde 10-01-2011

SOCA Rádio Crioula 10-01-2011

SOCA Quintal da Música 14-05-2011

SOCA T+Comunicações 11-01-2012

SOCA Binter CV 04-03-2017

SOCA Hotel Morabeza 23-05-2018

39 Silvestre Alberto Soares Mascarenhas Bob Mascarenhas Música 80.000,00
40 Zé Rui de Pina Zé Rui de Pina Música 80.000,00
41 Edson Silva Batchart Música 28.600,00
42 Carlos Pereira Lopes Bino Ferro Gaita Música 84.000,00
43 Estêvão Moreno Tavares Iduino Música 143.000,00
44 Hélio Batalha Gomes da Rosa Hélio Batalha Música 171.628,00
45 Carlos Alberto Barbosa Kaka Barbosa Música 28.600,00
46 Mayra Curado Andrade Mayra Andrade Música 85.800,00
47 Carlos Manuel Lopes Monteiro Rapaz 100 juiz Música 42.900,00
48 Aristides Paris Tito Paris Música 143.000,00
49 Emanuel Maria Dias Fernandes Zeca Nha Reinalda Música 28.600,00
50 Rui Afonseca Sousa Cruz Rui Cruz Música 150.000,00
51 Fernando Jorge Tavares Silva George Tavares Música 150.000,00
52 Ecio Eduardo Borges Cardoso Élzio Tchada Música 28.000,00
53 Manuela Brazão Barbosa Nela Barboza Artes Plásticas 150.000,00
54 Paulo José Tavares Rosa Paulo Rosa Artes Plásticas 150.000,00

55 Domingos Luísa Silva Domingos Luísa Artes Plásticas 80.000,00
56 Albino Eurico Miranda Baptista Albino Baptista Fotografi a 40.000,00
57 António Gomes Tó Gomes Fotografi a 40.000,00
58 Heleno Barbosa Heleno Barbosa Artes Plásticas 100.000,00
59 António Carlos dos Reis Barbosa (Kaya) Kaya Artes Plásticas 80.000,00
60 Leontina Marise Ribeiro Leomar Artes Plásticas 150.000,00
61 António Silva Roque António Silva Roque Literatura 100.000,00
62 Serge Guy Pinto Serge Pinto Artes Plásticas 120.000,00
63 Mário Barbosa Mário Barbosa Artes Plásticas 70.000,00
64 Tairine Vieira Tai Vieira Artes Plásticas 30.000,00

Total 5.994.128,00
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LISTA DE AUTORES E ARTISTAS QUE 
RECEBERAM DIREITOS AUTORAIS DA SOCA

S O C I E D A D E   C A B O V E R D I A N A   D E   A U T O R E S

  Autores/Artistas Nome Artístico Domínio 
Autoral

Quantia

1 Abrão Correia Sena Abraão Sena Literatura 100.000,00
2 Bernardina de Oliveira Salústio Dina Salústio Literatura 100.000,00
3 Carlos Alberto Barbosa Kaka Barboza Literatura 100.000,00
4 Carlos Jorge Rodrigues Spínola Carlos Spínola Literatura 100.000,00
5 Daniel do Rosário Medina Daniel Medina Literatura 100.000,00
6 Daniel Ramos Mendes Daniel Mendes Literatura 100.000,00
7 Daniel Euricles Spencer Rodrigues Spínola Daniel Spínola Literatura 100.000,00
8 Editora ACL Editora ACL Literatura 100.000,00
9 Hirondina de Fátima Bettencourt Santos Lima Fátima Bettencourt Literatura 100.000,00

10 Hermínia Curado Ferreira Hermínia Curado Literatura 100.000,00
11 Iko Paulo Evora Ceuninck Iko Ceuninck Literatura 100.000,00
12 Jorge Tolentino Araújo Jorge Tolentino Literatura 100.000,00
13 Manuel Veiga Manuel Veiga Literatura 100.000,00
14 Maria Augusta Évora Teixeira Mana Guta Literatura 100.000,00
15 António Carlos dos Reis Barbosa (Kaya) Kaya Artes Plásticas 100.000,00
16 Domingos Luísa Silva Domingos Luísa Artes Plásticas 100.000,00
17 Manuela Brazão Barbosa Nela Barbosa Artes Plásticas 100.000,00
18 Paulo José Tavares Rosa Paulo Rosa Artes Plásticas 100.000,00
19 Rodrigo Correia Fernandes Lu di Pala Artes Plásticas 100.000,00
20 Joaquim Freire Semedo Joaquim Semedo Artes Plásticas 100.000,00
21 Severo Pedro Delgado Severo Delgado Artes Plásticas 100.000,00
22 Albino Eurico Miranda Baptista Albino Baptista Fotografi a 100.000,00
23 António Gomes Tó Gomes Fotografi a 100.000,00
24 José António Gonçalves Brazão Kassanaya Escultura 120.000,00

25 António Joaquim Santos Toy Jack Música 80.000,00
26 António Sanches Tonito Sanches Música 80.000,00
27 Ariana Maria Ramos Vaz Nany Vaz Música 80.000,00
28 Armilinda Cabral Semedo “Grupo Tradição di terra” Música 80.000,00
29 Carlos Alberto Sousa Mendes Princezito Música 80.000,00
30 Carlos Manuel Tavares Lopes Romeu di Lurdis Música 80.000,00
31 Emanuel Maria Dias Fernandes Zeca di Nha Reinalda Música 130.000,00
32 Eliseu Alves Moreira “Grupo Vibrason” Música 80.000,00
33 Frederico Hopff er Almada Nhonho Hopff er Música 80.000,00
34 Gerson António Martins Spencer Gerson Spencer Música 80.000,00
35 Gracindo Évora Grace Évora Música 80.000,00
36 José Bernardo Dias Fernandes Zézé di Nha Reinalda Música 130.000,00
37 Hélio Batalha Gomes da Rosa Hélio Batalha Música 80.000,00
38 Mário Mendes Mário Mendes Música 80.000,00
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tórias dos produtores José da Silva (do Festjazz) e 

Augusto Veiga (do AME) que não quiseram pagar 

os direitos, tendo, este último dito, mesmo, que a 

SOCA não tinha legitimidade (quando na verdade a 

SOCA era, na altura, a única com legitimidade para 

tal, conferida pela portaria nº 50/2009, de 28 de de-

zembro de 2009), levando o Presidente da SOCA a 

contatar, nas duas vezes, dois escritórios de advocacia 

para tratar do assunto, não resultando, infelizmente, 

em nada.

De se destacar a diligência feita, ainda nesse 

quadro, junto à IGAE, solicitando o seu apoio nessa 

demanda junto às discotecas e às Casas noturnas e 

de espetáculo, não tendo logrado atingir o objetivo 

proposto, não obstante a boa atenção dispensada por 

essa entidade que, entretanto, mais tarde comuni-

cou a disponibilidade em apoiar as sociedades nes-

sas lides, sem ter, contudo, enviado nenhuma nota à 

SOCA sobre o assunto, a qual acabou por saber por 

ter sido informada que estavam no terreno a apoiar 

outra organização.

Concluindo, deve-se dizer que a SOCA, já em 

2010, estava completamente apta para desempenhar 

a sua função, enquanto entidade de gestão cole-

tiva, tendo mesmo feito, na altura, um processo de 

cobrança abrangendo cerca de 80 lugares (lista em 

anexo) com alguns resultados positivos, traduzidos 

nos contratos celebrados com 10 usuários (lista ane-

xo) o que demonstra que se tivéssemos o apoio das 

autoridades competentes e afi ns (IGAE, Câmara 

Municipal da Praia, Ministério da Cultura e Enti-

dades Públicas), teríamos, de fato, conseguido atingir 

o nosso objetivo, na sua maioria. Por isso, não tinha 

sentido nenhum (a não ser o de má vontade) todo o 

arrazoado do Ministério da Cultura, de então, que a 

SOCA não estava a fazer nada, quanto mais ainda 

para organizar um Fórum de Cultura com o intuito 

apenas de denegrir a imagem da SOCA, como forma 

de encontrar razão para a criação do seu grupo de 

cobrança, com os “seus pares”.

Aliás, esta fi gura controversa da nossa cultura, 

que se tem revelado como um “Lesa-cultura”, foi 

sempre incongruente nas suas ações, aconselhando 

a SOCA, através de notas ofi ciais, para não avançar 

com a cobrança (porque era preciso criar regulamen-

tos primeiro), para, logo de seguida, dizer, na comu-

nicação social que a SOCA não estava fazendo nada; 

ora elogiando a SOCA, através de nota ofi cial, para 

depois ir à Comunicação Social dizer que a SOCA 

era uma pedra no seu sapato (sendo a SOCA uma 

entidade privada). Isto tudo, de entre várias outras 

incongruências e gaff es.

Ainda, no âmbito da sua dinâmica de cobrança e 

distribuição dos direitos de autor e conexos, a SOCA 

fez, de julho a agosto, uma digressão por quase todos 

os municípios do país para estabelecer diálogo com 

os Autores e Artistas sobre questões autorais, e para 

apresentar às edilidades cabo-verdianas propostas de 

protocolo e de parceria nos domínios autorais e cul-

turais. Tarrafal e Santa Catarina da Ilha de Santiago, 

Mosteiros no Fogo, município da Brava, do Sal, do 

Maio, da Boa Vista e de São Vicente, bem como os 

de Tarrafal e Ribeira Brava, de São Nicolau, de Porto 

Novo, Ribeira Grande e Paúl, de Santo Antão, foram 

visitados por uma delegação da SOCA, encabeçada 

pelo seu Presidente, Daniel Spínola, e integrada por 

membros da Comissão de Cobrança, e de Autores 

e Artistas. Tendo valorizado sempre a cultura e a 

literatura, como importantes pilares do desenvolvi-

mento de um país, a SOCA levou, em todas estas 

deslocações, um acervo de livros e revistas, editados 

pela SOCA e pela Academia Cabo-verdiana de Le-

tras para ofertas às Bibliotecas Municipais.

Nesse périplo, a SOCA teve a oportunidade de 

esmiuçar questões importantes relacionadas com a 

cobrança e distribuição dos Direitos de Autor e tam-

bém de mostrar o percurso feito, desde a sua criação 

em 2005, onde consta um trabalho sistemático de 

promoção e divulgação dos Autores e Artistas, tan-

to através da revista SOCA Magazine e do seu site, 

assim como a partir de homenagens e destaques dos 

homens e das mulheres da cultura cabo-verdiana.

Esses encontros com os autores e artistas foram 

memoráveis por terem permitido um diálogo direto 

com os mesmos, que foram bastante participativos 

e pertinentes nas suas questões, permitindo, assim, 

os devidos esclarecimentos, importantíssimos nessa 

demanda de remunerar os criadores e intérpretes da 

Arte em Cabo Verde. 

Outrossim, ainda, os encontros com as edilidades 

foram satisfatórios e gratifi cantes por abrirem pers-

petivas favoráveis à questão da cobrança dos Direitos 

Autorais, que assentará em bases sólidas e efi cientes, 

mas, também, por constituírem possibilidade de in-

tercâmbio e parcerias nos domínios artísticos e cul-

turais que se levantarão como pontes de ligação dos 

Autores e Artistas a nível nacional.

Relativamente à Distribuição dos Direitos Au-

torais e Conexos, razão da existência da SOCA, é de 

se ter em devida conta, o seguinte:

A SOCA fez, em 3 de março de 2018, na Grande 

Gala de Homenagem a Titina Rodrigues, a primei-

ra distribuição, inédita e histórica em Cabo Verde, 
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de direitos arrecadados, a cerca de 28 autores e artistas 

musicais, a partir do montante recebido da BINTER, 

no valor de 1.100.000$00, em 2017.

Tendo disponibilizado 20% desse direito arrecada-

do para o seu funcionamento, fi cou 80%, no valor de 

880.000$00 (Oitocentos e oitenta mil escudos), dos 

quais disponibilizou 800.000$00 para distribuir aos res-

petivos detentores de direitos, tendo fi cado 80.000$00 

para distribuir a alguns detentores de direitos, utiliza-

dos pontualmente.

Em 2019, para além da homenagem aos músicos 

e intérpretes Zeca e Zezé di Nha Reinalda, fez, tam-

bém, a distribuição dos Direitos da Cópia Privada a 

cerca de 22 músicos e artistas. Ao todo, foram cerca de 

2.000.000$00 de escudos distribuídos, cabendo a cada 

um cerca de 80.000$00. 

Em 2019, ainda, a SOCA fez a distribuição dos 

Direitos Autorais arrecadados na BINTER, pelo uso 

de música nos seus voos em 2018, onde foram contem-

plados outros músicos e intérpretes, num montante à 

volta de 800.000$00. 

Depois foi a vez dos escritores, à semelhança do ano 

anterior, em que foram distribuídos 1.700.000$00 a 17 

escritores, cabendo a cada um a quantia de 100.000$00, 

e 1.3000.000$00, a 13 pintores, cabendo, também, a 

cada um, a quantia de 100.000$00.

Este ano de 2020, a SOCA já distribuiu cerca de 

500.000$00 a 8 autores/Artistas, estando em carteira, 

ainda, cerca de 500.000$00 para serem distribuídos, a 

mais de 8 autores e artistas, proveniente da arrecadação 

na BINTER e da Cópia Privada

Até este momento, a SOCA já distribuiu cerca de 

9.000.000$00 a mais de 100 autores e artistas, de forma 

direta, tendo, de forma indireta, através de organização 

de atividades várias, abrangido mais de 60 artistas, com 

um montante de mais de 2.000.000$00 (desde a Gala 

em Homenagem a Titina Rodrigues até à mais recente 

em Homenagem a Kaká Barboza e Princesito)

Recentemente, com a situação da COVID 19, a 

SOCA já apoiou mais de dez artistas em situação pre-

cária.

O Presidente do CA da SOCA 

Daniel Spínola

Rua da Capela nº 14, 1º, C.P. 290-A 
Praia – Cabo Verde
Telefone/Fax (238) 262 21 72

O Presidentet do CA da SOCA 

Daniiellllelellllelellllelelelellllelllelellllleellllleeleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee SSpínola
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