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I - APRESENTAÇÃO 

 

O presente Programa de Ação da Candidatura “VAMOS FAZER BRILHAR O CCD” às 

eleições para os órgãos sociais do Centro de Cultura e Desporto dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, para o quadriénio 

2020-2024, visa dar sequência às pretensões que justificaram a apresentação 

de uma lista por um conjunto de sócios. 

 

 

Estamos conscientes que o atual contexto financeiro, económico e social do 

país e da comunidade autárquica, em particular, dificulta a ação. Mas é 

precisamente por estarmos a enfrentar uma situação difícil que queremos 

atuar e inovar, na procura de novas soluções e diferentes iniciativas, 

congregando esforços e potenciando a imagem do CCD, em prol dos 

interesses dos associados. 

 

Por isso, procuraremos, por todos os meios, manter e potenciar as atuais fontes 

de financiamento, mas exploraremos com grande empenho todas as outras 

que se apresentem oportunas, com uma particular atenção para o 

desenvolvimento de parcerias estratégicas com diversas entidades de âmbito 

público ou privado, nomeadamente, com  interlocutores utilizadores/gestores 

dos fundos comunitários. 

 

Esta é uma candidatura de alternativa e união de forças, em prol de uma 

Associação que vale a pena preservar e melhorar. 

 

E contámos com todos vós. Porque queremos ir mais longe… 

 

 

 

 

  



 

  

II - PROJETAR E AFIRMAR O CCD 

OBJETIVOS 

➢ Manter e potenciar as atuais fontes de financiamento 

➢ Sensibilizar o executivo municipal para a necessidade de ser 

cedido um imóvel que permita a instalação da Sede do CCD  

➢ Desenvolver parcerias estratégicas com diversas entidades de 

âmbito público ou privado, nomeadamente, com interlocutores 

utilizadores/gestores dos fundos comunitário 

➢ Utilizar as novas tecnologias para promoção e divulgação da 

Associação e das suas atividades bem como para aproximar a 

Associação dos Associados 

➢ Criação de um boletim cultural, em formato físico e eletrónico, 

de periodicidade a definir, onde se dá conta das atividades do 

Centro, com contributos dos sócios 

➢ Criação de uma campanha de angariação de novos sócios 

➢ Publicação de um livro sobre a História do CCD e do seu 

importante papel nos campos cultural, desportivo e de inclusão 

social, entre os colaboradores do município 

 

 

III - DEVOLVER O CCD AOS ASSOCIADOS 

OBJETIVOS 

➢ Rever os Estatutos e criar o Regulamento Eleitoral e o 

Regulamento de Benefícios  

➢ Criar o Gabinete de Apoio ao Associado dotando-o com 

recursos humanos e materiais de forma a permitir ao Associado 

um aconselhamento ao nível das questões nos âmbitos financeiro 

e familiar 

➢ Criar o CCD Solidário 

➢ Desenvolver e recuperar o conceito do encontro anual da 

grande família autárquica 

➢ Promover a participação ativa dos Associados na vida do CCD 

➢ Implementar a criação de espaços para atividades formativas e 

recreativas dos sócios no ativo e aposentados  



 

 

 

IV – DESPORTO, CULTURA E TEMPOS LIVRES 

 

OBJETIVOS 

➢ Sensibilizar os associados para a prática do desporto, em diversas 

áreas, com organização de equipas por modalidades  

➢ Organização de um inquérito para conhecer os hobbies dos 

associados (arte, escrita, colecionismo, etc.) e promover, através 

de concursos ou exposições, as suas obras 

➢ Promover um encontro anual de sócios 

➢ Visitas eco-culturais a sítios com história do nosso concelho, com 

preferência para a área urbana, na dupla perspetiva de 

caminhar e visitar monumentos, locais com histórica, casas 

tradicionais, etc 

➢ Visitas externas a outros concelhos (quando a situação sanitária o 

permitir) para conhecer o seu património, designadamente 

património que tenha a ver com Gaia (ex. obras de arte ou 

arquitetura de artistas gaienses). 

➢ Estabelecer Acordos de Colaboração com o Município de forma 

a assegurar o acesso gratuito dos associados a equipamentos 

municipais. 

 

 

 

 

 

 

Porque queremos ir mais longe…. Contamos com todos vós. 

 

Dia 20 de novembro de 2020 

 

VAMOS FAZER BRILHAR O CCD 

 


