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RELATÓRIO 2016 
 

 

 

 

TEMPOS LIVRES VS BENEFÍCIOS SOCIAIS 
 

O Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores de Vila Nova de Gaia (CCD GAIA) apresenta como 

vocação primeira o “fomento e o apoio de atividades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e de 

solidariedade”, tendo como destinatários os “associados e familiares”, artigo 2.º, al. a) dos Estatutos. 

O n.º 3 do artigo 2.º e o artigo 3.º dos Estatutos da Associação preveem, concretamente, a “realização de 

espetáculos, festas e outras atividades culturais, desportivas e recreativas”, bem assim a cooperação com 

organismos públicos e privados “que possam contribuir para o cumprimento dos seus objetivos”, 

designadamente através da celebração de protocolos.  

O relatório e contas de gerência de 2016 espelha a atividade do CCD GAIA e é demonstrativo do esforço, 

conjunto, com Executivo Municipal, em progredir na atividade desportiva, cultural e recreativa inclusiva, 

tanto para os seus associados, como para colaboradores e trabalhadores da Câmara de Vila Nova de Gaia. 

No ano de 2016 concretizou-se o plano de atividades de 2016, aprovado em assembleia geral de sócios, tendo 

a direção prosseguido com as regalias e benefícios sociais e deu satisfação a compromissos anteriores, dos 

que se releva a Peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima  e a Festa de Natal. 

Foi possível, ainda, em 2016, fomentar as atividades de recreio e lazer, tanto para sócios como para os 

trabalhadores do Município. 

Todavia, no ano em apreço, as verbas disponíveis revelaram-se insuficientes para o completo desiderato da 

associação, sobretudo, em matéria de apoio social para muitos agregados familiares de trabalhadores 

aposentados, e mesmo no ativo, e aquém do pretendido para aqueles que no sistema de saúde e na segurança 

social procuram, mas não encontram, os meios necessários que constitucionalmente têm direito.  
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No interesse dos trabalhadores da Autarquia de Vila Nova de Gaia a associação tem almejado promover, a par 

da atividade desportiva, cultural e recreativa, um conjunto de benefícios sociais consistentes. Todavia, esses 

benefícios não podem e não devem ser preenchidos através da doação própria dos sócios do CCD, mesmo que 

a quotização bastasse, subsistia sempre a razão de solicitar apoio financeiro ao Município, por que tais 

benefícios induzem resultados positivos diretos no seio dos agregados familiares dos trabalhadores da Câmara 

Municipal, sejam estes sócios ou não. 

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, ciente desta problemática, tem assumido a maior fatia dos 

encargos, viabilizando algumas daquelas regalias e benefícios sociais em prol do conjunto dos trabalhadores 

da Autarquia, com exceção do âmbito da saúde, o qual permanece vedado por lei. 

CULTURA, DESPORTO E RECREIO 

No ano de 2016 as áreas da cultura, do desporto e do recreio previstas no plano de atividades da associação 

foram realizadas, criteriosamente, e incentivou-se o lado da procura em atividades de aproveitamento de 

tempos livres nos equipamentos municipais, para trabalhadores sócios e seus familiares diretos. 

Os sócios do CCD Gaia e seus familiares tiveram direito a desconto nos espetáculos e realizados nos 

equipamentos municipais, sendo para tal suficiente apresentar o cartão de associado. Para a utilização de 

outros equipamentos do Município, desportivos e ou culturais (incluindo o Parque Biológico de Gaia), os 

associados beneficiam de uma redução de 50% no preço de entrada normal ou no aluguer do equipamento. 

No desporto duas modalidades sobressaem, ambas esculpidas no INATEL, o campeonato de futsal masculino 

e a competição da pesca desportiva, modalidades que a associação há vários anos ininterruptamente tem 

apoiado e que privilegiam os sócios e os trabalhadores do Município.  

De referir, ainda, a modalidade do futebol de onze, pelo Natal, encontro disputado com os colegas da Câmara 

Municipal, associados do CCD ou não, e a iniciativa de 5 de junho, 5.ª Edição da “Caminhada Unidos pelo 

Bem-Estar”, organizada pelo Corgas Club e pela Farmácia da Liga de Gaia. 

A 25 de maio, com partida em frente ao edifício dos Paços do Concelho dois autocarros, com associados 

aposentados da Câmara Municipal, rumaram ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, onde chegaram, um 

pouco antes das 11 horas, para a cerimónia da Santa Eucaristia. Pelas 13h30, o porfiado almoço-convívio no 

Hotel Aleluia, Avenida de Dom José Alves. 
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No dia 25 de novembro, pelas 19 horas, no Auditório do Arquivo Municipal (edifício do antigo Tribunal de 

Gaia), realizou-se a Sessão de Lançamento do livro «A Jóia Esquecida» de Fátima Fonseca, nossa colega da 

Câmara Municipal, iniciativa apoiada pelo o CCD e, parcialmente, comparticipada na edição do mesmo. 

No dia 17 de dezembro, a Festa de Natal de 2016, para as crianças até aos 10 anos, descendentes dos 

trabalhadores da Câmara e das Empresas do Universo Municipal, realizada no Pavilhão Desportivo Municipal 

do Parque da Lavandeira com a habitual distribuição de brinquedos. 

Não incluindo remunerações e despesas de pessoal, no âmbito da cultura, do desporto e do recreio verificou-

se um acréscimo na despesa em cerca de 71%, ascendendo o total da despesa, do ano de 2016, em € 40.372,80 

(quarenta mil e trezentos e setenta e dois euros e oitenta cêntimos), sendo, na cultura € 6.407,55; no desporto 

€ 2.025.41; e, nas festividades natalícias € 31.939,84.    

 

SAÚDE E BENEFÍCIOS SOCIAIS 

Na área da saúde, em 2016, foi prestado gratuitamente serviço médico de clínica geral e de psicologia, tanto 

para os seus associados, como para outros trabalhadores e colaboradores do município. 

Funcionou o protocolo assinado com o Hospital Privado de Gaia (HPG) para os trabalhadores da Câmara 

Municipal e das Juntas de Freguesia, incluindo os Autarcas de Vila Nova de Gaia sócios da associação, que 

apoia sobretudo associados não beneficiários da ADSE, com a finalidade de acederem a serviços de saúde 

como se fossem beneficiários da ADSE, e as mesmas condições para seus familiares diretos (ascendentes e 

descendentes, em primeiro grau, e cônjuges), propondo um preço reduzido nos serviços especializados – com 

pagamento na íntegra. Este protocolo foi derrogado pelo Grupo Trofa Saúde, a partir de 01 janeiro de 2017. 

Os sócios têm um outro protocolo na área da saúde, o protocolo de saúde Fidelidade/ Multicare, com preços 

especiais para o sócio e seu agregado familiar. Nos reembolsos das despesas de saúde, os associados 

aderentes individuais ao seguro de saúde beneficiam, também, da mediação do CCD e da receção e respetivo 

envio da documentação à Companhia Seguradora. 

Durante 2016, foi possível prestar gratuitamente apoio jurídico aos sócios através de escritório de Advogado. 

Quanto aos benefícios sociais, a despesa registou, globalmente, um acréscimo 29,74%, sendo de 14,64% no 

apoio mensal, não reembolsável (na quantia de 40€), no caso de agregados dos associados em que existam 

filhos com grau comprovado de incapacidade igual ou superior a 60%. 
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Os sócios em situação de insuficiência económica (sócios no ativo com um valor bruto do rendimento médio 

mensal do trabalho dependente igual ou inferior a 628,83€ e sócios aposentados cuja pensão seja de igual 

valor ou inferior) recebem mensalmente na farmácia um apoio até 10€, mediante a apresentação de receituário 

médico (comparticipado, ou não, pela ADSE). 

Os sócios aposentados beneficiaram, também, de um complemento mensal de reforma, até 40€, nos casos em 

que a sua pensão era inferior ao salário mínimo nacional. 

Manteve-se o apoio em numerário para as despesas de funeral, na quantia de 150€ euros, em caso de 

falecimento do sócio, desde que este tenha sido associado, sem qualquer interrupção, pelo menos 5 anos, a 

quem comprove ter pago as respetivas despesas fúnebres. 

Por conta do apoio à habitação (água e luz), em 2016, o valor da despesa aumentou cerca de 50%, tendo 

recebido, cada sócio, mensalmente 8€.  

Em setembro de 2016, os sócios com descendentes entre os 6 e os 21 anos, receberam 40€ como apoio escolar 

em início de aulas, e, relativamente ao ano anterior, o total desta despesa aumentou 12,10%. 

No âmbito da saúde e benefícios sociais, foi gasto um total de € 101.836,54 (cento e um mil e oitocentos e 

trinta e seis euros e cinquenta e quatro cêntimos), sendo, no apoio clínico € 25.200,00; no apoio social e 

escolar e no complemento de reforma € 21.560,00; e, no apoio à habitação € 55.032,00.  

  

SERVIÇOS, CONTABILIDADE E TESOURARIA 

Estes serviços são de grande valia, a todos os trabalhadores e sócios, no atendimento diário e no 

processamento atempadamente de todos os benefícios sociais, no funcionamento de equipamentos, assim 

como de outras solicitações. 

Em 2016, realizaram-se mais de dois mil atendimentos diretos, não incluindo a logística relativa às 

Festividades Natalícias, nem informações avulsas e ou marcações de consultas; nem as entregas de 

documentos ADSE na loja do cidadão de Gaia, além do processamento de vencimentos, seguros, farmácias, 

empréstimos e outros. 

Como síntese final, para o período de 01 janeiro a 31 dezembro de 2016, o total de vencimentos e outros 

encargos com pessoal e prestação de serviços ascendeu a cerca de 71,68%. Tendo o total da despesa se fixado 

em € 555.531,48 (quinhentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e trinta e um euros e quarenta e oito 

cêntimos) e a receita em € 545.516,03 (quinhentos e quarenta e cinco mil quinhentos e dezasseis euros e três 

cêntimos) constata-se um salto negativo de € 10.015,45 (dez mil e quinze euros e quarenta e cinco cêntimos). 
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CONTAS DE GERÊNCIA DE 2016 
 

CCD CONTAS DE 2016 

 RECEITA 2016 545.516,03   

Transitado de anos anteriores 
 

6.905,10 

Apoio Financeiro CMG 
 

425.356,00 

Quotas 
 

71.946,00 

Serviços 
 

0,00 

Reembolsos Diversos 11.000,12 

Saldo positivo (inicial)  30.308,81 

   

DESPESA 2016 555.531,48   

Assistência médica e medicamentosa 
 

9.326,16  
Seguro de Grupo de Saúde 

 
0,00  

Apoio Clínico 
 

25.200,00  
Apoio Social 

 
9.240,00  

Complemento de reforma  3.520,00  
Apoio escolar  8.800,00  
Apoio Habitação  55.032,00  
Reposição CCD a Sócios 

 
44,54 

Cultura 
 

6.407,55  
Desporto 

 
2.025,41  

Festa de Natal 
 

31.939,84  
Vencimentos e Subsídio de Alimentação 

 
253.970,83  

\Horas extras 
 

660,35  
Fundo de Compensação  1.122,53  
Prestação Serviços/Limpeza/Manutenção  50.242,50  
Segurança Social 

 
56.634,58  

Seguros e Sindicatos 
 

5.943,90  
Manutenção da Secretaria, Equipamento Informático e Outros 

 
15.408,59  

Transportes 
 

6.063,29 

Matérias-primas 
 

8.192,90 

Empréstimos a sócios  5.756,51 

   

Empréstimos em mora 41.637,74 
 

  41.637,74 

   

SALDO (10.015,45)   
A transitar para 2017 

 
(10.015,45) 
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Vila Nova de Gaia,    de outubro de 2017 
 
 
 
 

Presidente, 
 
 
 

(Jorge Luís Filipe, Dr.) 
 
 
 
 

Tesoureiro, 
 
 
 

(Fernanda Gomes, Dr.ª) 
 
 


