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RELATÓRIO 2018 
 

 

TEMPOS LIVRES E BENEFÍCIOS SOCIAIS 
 

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

primeira vocação 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 2018 espelha a atividade do CCD GAIA e é demonstrativo do esforço 

conjunto, em prosseguir a atividade desportiva, cultural e recreativa inclusiva, tanto para os seus associados, 

como para colaboradores e trabalhadores da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. 

Concretizaram-se as atividades de 2018, e, no limite do possível, as regalias, benefícios sociais e alguns dos 

habituais compromissos, designadamente, a realização da Festa de Natal. 

Foi possível, ainda, realizar algumas atividades de recreio e lazer, tanto para sócios como para os 

trabalhadores do Município, durante o ano em apreço. 

Todavia, durante 2018, o desiderato da associação foi ferido, por mais um ano de insuficiência de verbas, 

tendo sido suspensos alguns benefícios e apoios sociais, por evidente penúria na tesouraria, afetando 

agregados familiares dos trabalhadores no ativo, e também aposentados, sócios e não sócios.  

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. Mas, tais 

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

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

induzem resultados positivos diretos nos agregados familiares dos trabalhadores da Câmara Municipal, sejam 

estes sócios ou não. 
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Ciente desta problemática, houve tempo em que a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia assumia a maior 

parte dos encargos, plasmando assim a responsabilidade social que àquela lhe cabe, viabilizando regalias e 

benefícios sociais em prol do universo dos trabalhadores da Autarquia, com exceção do círculo da saúde. 

CULTURA, DESPORTO E RECREIO 

No ano de 2018, foram realizadas diversas iniciativas as áreas da cultura, do desporto, recreio e 

aproveitamento dos tempos livres, e, utilizados alguns equipamentos municipais cedidos pela Câmara. 

A exemplo de anos anteriores, os sócios do CCD Gaia e seus familiares tiveram direito a desconto nos 

espetáculos realizados nos equipamentos municipais, sendo para tal suficiente apresentar o cartão de 

associado. Na utilização dos equipamentos do município, desportivos e ou culturais (incluindo o Parque 

Biológico), os associados beneficiam de uma redução de 50% no preço de entrada normal ou no seu aluguer. 

No desporto, no âmbito do INATEL, os sócios, familiares e trabalhadores da Câmara Municipal participaram 

nos campeonatos do Futsal e Pesca Desportiva, modalidades que a associação, ininterruptamente, tem 

fomentado.  

De referir, ainda, entre colegas da Câmara Municipal, o futebol de onze; o apoio e a participação na 7.ª Edição 

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

Tendo falhado o apoio para a realização do almoço-convívio e peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de 

Fátima, estas atividades não se efetivaram no ano em referência. 

A Festa de Natal de 2018, foi no dia 15 de dezembro, para as crianças até aos 10 anos, descendentes dos 

trabalhadores da Câmara e das Empresas do Universo Municipal, e se efectuou no Circo Mundial, este ano 

sediado em Gaia na Avenida Eng. Edgar Cardoso, tendo havido a habitual distribuição de brinquedos. 

Não incluindo remunerações e despesas de pessoal (este em regime de cedência à Câmara Municipal), no 

âmbito da cultura, do desporto e do recreio verificou-se uma quebra na despesa total em cerca de 23,5%, 

ascendendo a despesa do ano de 2018, em € 32.934,89 (trinta e dois mil e novecentos e trinta e quatro euros e 

oitenta e nove cêntimos), sendo a maior quantia dispendida nas festividades natalícias € 30.674,05.   

 

SAÚDE E BENEFÍCIOS SOCIAIS 

Na área da saúde, em 2018, foi prestado gratuitamente serviço anual do médico de clínica geral, e, a partir do 

mês de julho, foi suspendido o serviço de psicologia, tanto para os seus associados, como para todos os 

trabalhadores e colaboradores do Município. 
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Os sócios beneficiam de um protocolo na área da saúde, com a Fidelidade/ Multicare, havendo preços 

especiais para sócio e seu agregado familiar. Nos reembolsos das despesas, 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. 

A partir do mês de julho de 2018, por insuficiência de verbas, foi suspendido o apoio jurídico gratuito aos 

sócios, através de escritório de Advogado. 

Quanto aos benefícios sociais, a despesa registou, globalmente, um decréscimo de 9,9%, contribuindo na 

descida, a assistência médica e medicamentosa em mais de 30%. Foi nulo o apoio mensal, no caso de 

agregados dos associados em que existam filhos com grau comprovado de incapacidade e, também, nulo o 

apoio escolar e o complemento de reforma, tal como tinha acontecido em 2017, pela razão já apontada. 

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) receberam mensalmente na farmácia um apoio até 10€, mediante a apresentação de 

receituário médico (comparticipado, ou não, pela ADSE). 

No apoio à habitação (água e luz), em 2018, a despesa embora tendo reduzido 2,4%, manteve-se acima dos 

sessenta mil euros anual (€ 61.452,62). 

No âmbito da saúde e benefícios sociais, foi desembolsado um total de € 86.552,56 (oitenta e seis mil 

quinhentos e cinquenta e dois euros e cinquenta e seis cêntimos).  

  

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 2018, aconteceram os atendimentos diretos, designadamente, foram dadas 

informações avulsas, efetuadas marcações de consultas e processados diversos pagamentos. 

Como síntese final, no período de 01 janeiro a 31 dezembro de 2018, o total da despesa foi em € 147.584,76 

(cento e quarenta e sete mil quinhentos e oitenta e quatro euros e setenta e seis cêntimos) e a receita em € 

114.131,53 (cento catorze mil cento e trinta e um euros e cinquenta e três cêntimos), registando-se saldo 

negativo, ou seja, menos cerca de 22,67% da receita do ano. 
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CONTAS DE GERÊNCIA DE 2018 
 

   

RECEITA 2018 114.131,53   
Transitado de anos anteriores                 - - - 

Apoio Financeiro CMG  33.725,65 

Quotas  76.420,00 

Serviços  1.107,40 

Reembolsos Diversos  2.878,48 

Saldo positivo (inicial)                - - -   

   

DESPESA 2018 147.584,76   
Assistência médica e medicamentosa  7.199,94 

Seguro de Grupo de Saúde  0,00 
Apoio Clínico  17.850,00 

Apoio Social  0,00 
Complemento de reforma  0,00 
Apoio escolar  0,00 
Apoio Habitação  61.452,62 

Reposição CCD a Sócios  50,00

Cultura  0

Desporto  2.260,84

Festa de Natal  30.674,05

Vencimentos e Subsídio de Alimentação (indemnizações)  9.383,03

Horas extras     0,00

Fundo de Compensação  0,00

Prestação Serviços/Limpeza/Manutenção  0,00

Segurança Social  0,00

Seguros e Sindicatos  00,00

Manutenção da Secretaria, Equipamento Informático e Outros  9.501,55

Amortizações Viatura  2.460,94

Transportes  1,489.53

Matérias-primas  5,262.26

Empréstimos a sócios  0.00

  

Empréstimos em mora 32.266,90 
  32.266,90

  

SALDO -33,453.23   

A transitar para 2018 
 
 -33,453.23
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Vila Nova de Gaia,  10  de julho de 2019 
 
 
 
 

Presidente, 
 
 
 
 

(Jorge Luís Filipe) 
 
 
 
 

Tesoureiro, 
 
 
 
 

(Manuel Silva Pedrosa) 
 
 


