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CCD GAIA, UMA ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES 
 
I - O Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores de Vila Nova de Gaia é uma pessoa coletiva com personalidade 
jurídica própria que goza de autonomia administrativa e financeira. 
 
Esta associação, Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores de Vila Nova de Gaia, reporta diretamente aos 
associados e aos seus órgãos sociais, nomeadamente, pelo menos uma vez por ano, até 31 de março, em reunião geral de 
sócios. 
 
II - Tem a atividade programada para 2016, sob proposta da direção, aprovada em reunião geral de sócios no dia 31 de 
março corrente ano, e nela consta no seguinte: 
 
2.1 SAÚDE 
 

Conforme disponibilidade financeira suportar o protocolo com o seguro de saúde, garantir a assistência medicamentosa 
(através da opção “quota na farmácia”) aos sócios com insuficiência económica, renovar os protocolos com as clínicas e 
hospitais, e manter apoio médico e psicológico gratuito (aos seus associados e aos trabalhadores da Autarquia). 
 
2.2 SOCIAL E DE SOLIDARIEDADE 
 

Manter apoio à habitação (dito, subsídio de água e luz) na quantia de 8 € mensais. 
 
Manter o apoio aos agregados que tenham dependentes com grau de incapacidade comprovada (60% ou mais) e o auxílio 
aos aposentados através de um complemento de aposentação, casos de rendimento médio anual bruto inferior ao salário 
mínimo nacional. 
 
Manter o auxílio, em numerário, para as despesas de funeral, no caso de falecimento do sócio. 
 
Manter a contratação do advogado, em regime de prestação de serviços, para atender situações de natureza jurídica ou 
judicial e prestar apoio adequado aos sócios que careçam de assistência em tais serviços. 
 
Conservar, caso seja financeiramente possível, o apoio escolar em início de aulas, aos sócios com descendentes entre os 6 
e os 21 anos. 
 
2.3 CULTURA 
 

Levar a efeito iniciativas como realizar a Peregrinação ao Santuário de Fátima, organizar um convívio anual para todos os 
trabalhadores da Autarquia, em moldes a acordar com a Câmara Municipal, efetuar a cerimónia de entrega de medalhas 
para os trabalhadores com 20 anos de serviço e aposentados em 2015, assim como, organizar a festa de Natal das crianças 
com distribuição de brinquedos (até aos 10 anos).  
 
Criar um grupo coral ou de teatro visando a ocupação dos tempos livres e a representação da associação de trabalhadores. 
 
Assegurar o acesso, aos sócios e seus familiares diretos, em condições mais vantajosas, aos equipamentos culturais 
municipais. 
 
2.4 DESPORTO 
 

Assegurar a prática de diversas modalidades recreativas e desportivas para todos os seus associados, no âmbito do lazer e 
tempos livres. 
 
Manter a modalidade de Futsal masculino e fomentar desenvolvimento da equipa feminina, e participar nos campeonatos 
do INATEL, bem como na modalidade da Pesca desportiva. 
 
Assegurar o acesso, aos sócios e seus familiares diretos, em condições mais vantajosas, aos equipamentos desportivos 
municipais. 
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III – Decorridos os três primeiros trimestres de 2016, realizou-se o seguinte: 
 
3.1 SAÚDE 
 

A percentagem de sócios aderentes ao seguro de saúde cresceu 5,4%; a assistência medicamentosa (o valor da quota do 
sócio na farmácia) abrange 30% do total dos associados; o número de sócios e familiares beneficiários protocolados com o 
Hospital Privado de Gaia (HPG) cresceu cerca de 56%; o apoio médico gratuito (para os sócios e trabalhadores da 
Autarquia), na especialidade de cínica geral, atingiu 3186 consultas; e o número de consultas de psicologia clínica é de 577 
(sócios, familiares e trabalhadores da Autarquia). 
 
3.2 SOCIAL E DE SOLIDARIEDADE 
 

O apoio à habitação, concedido aos sócios, ronda os 50 mil euros; o apoio aos sócios com dependentes de grau de 
incapacidade comprovada, igual ou superior a 60%, ascende a mais de 5 mil euros (5.400€); e o auxílio aos aposentados, 
complemento de aposentação, é cerca de 3 mil euros. 
 
O apoio escolar em início de aulas, na quantia de 40 euros por sócio, sócios com descendentes entre os 6 e os 21 anos, 
ascendeu a mais de 10 mil euros.  
 
O número de consultas de advocacia cresceu 14%. 
 
3.3 CULTURA 
 

Realizou-se a Peregrinação ao Santuário de Fátima e estuda-se a viabilidade de organizar o convívio anual para todos os 
trabalhadores da Autarquia, de efetuar a cerimónia de entrega de medalhas para os trabalhadores com 20 anos de serviço e 
aposentados até outubro de 2016, e ainda, de organizar a festa de Natal das Crianças (até aos 10 anos) e a distribuição de 
brinquedos, dia 17 de dezembro.  
 
Assegurado o acesso, aos sócios e seus familiares diretos, em condições mais vantajosas, aos equipamentos culturais 
municipais. 
 
3.4 DESPORTO 
 

Assegurada a prática de diversas modalidades recreativas e desportivas para todos os seus associados, no âmbito do lazer e 
tempos livres, nas quais também participam trabalhadores municipais não sócios. 
 
A equipa de Futsal masculino participou no campeonato distrital do INATEL, a equipa feminina efetuou treinos regulares 
com vista a próxima competição, a equipa da Pesca desportiva participou no campeonato do INATEL, o CCD GAIA 
apoiou e participou no convívio inter departamental e empresas, prova desportiva de Karting, no Cabo do Mundo. 
 
Assegurado o acesso, aos sócios e seus familiares diretos, em condições mais vantajosas, aos equipamentos desportivos 
municipais. 
 
 
IV – Conclusão. Nos primeiros três trimestres de 2016, de janeiro a setembro, a associação desenvolveu o conjunto da sua 
atividade programada em prol dos associados e seus familiares, bem como de uma parte muito significativa de 
trabalhadores municipais não sócios, mas que direta e ativamente beneficiam dos serviços prestados pelo CCD GAIA ao 
universo municipal. 
 

Vila Nova de Gaia, 05 de Novembro de 2016 
 

A Direção do CCD GAIA, 
 

 

 

Jorge Luís Filipe 


