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Nos termos dos Estatutos e para o efeito reúne-se, ordinariamente, a 

Assembleia-Geral do Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores de Vila 

Nova de Gaia para discussão e aprovação do RELATÓRIO E CONTAS DO ANO 

DE 2012. 

 

Nesta reunião, de 28 de Março de 2013, a direção apresenta, também, o 

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO para o ano em curso. 

 

 
  



 
CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES 

DE VILA NOVA DE GAIA 

 
 

CCD DE GAIA - CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA 
 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES 

DE VILA NOVA DE GAIA 

 
 

CCD DE GAIA - CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA 
 4 

 

 
Digníssimos,  

Membros da Mesa da Assembleia-geral, 

Membros do Conselho Fiscal, 

Caros sócios e 

Prezados amigos: 

 

PEQUENOS PASSOS, GRANDES MUDANÇAS 
 

Decorreu mais um ano e cumpre agora, a uma nova direção, apresentar o Relatório e Contas de 

Gerência de 2012.  

Entretanto a atividade associativa do CCD manteve-se basicamente fiel às suas linhas mestras, 

que vêm sendo o amparo a todos os sócios e a materialização de todos os benefícios essenciais à 

dignidade humana, seja para sócios, seja para os trabalhadores e colaboradores do Município.  

Naqueles intentos nos candidatámos em Maio de 2012 com um programa claro, curto e conciso, o 

que sendo aparentemente muito simples nos elevou a um exercício de grande dedicação e muito rigor na 

consecução até ao final da gerência de 2012, por que fomos vencedores, por sufrágio universal, na 

contenda com outra lista há muito gasta e pouco credível. 

Trata-se, afinal, de um relatório e contas recortado por um ano de eleições para os corpos gerentes 

do CCD, processo enriquecedor e também muito desgastante, que reflete aquela realidade mas, ainda 

assim, suficientemente coeso para ser apresentado em documento conjunto sem a clara clivagem do ato 

eleitoral e a subsequente nova atitude nos destinos da associação. 

Por esta senda contratámos uma auditoria externa às contas do CCD, fizemos as correções e os 

ajustamentos necessários ao procedimento futuro e a todos endereçámos, no dia 28 de Fevereiro pp, 

convite aquando a apresentação pública do resultado da mesma. Dever cumprido. 

 E se no ano de 2012 muitas associações congéneres se extinguiram e outras, em aperto de verbas, 

reduziram drasticamente os apoios aos seus sócios, o CCD conseguiu manter o essencial da sua atividade, 
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relançando, mesmo, medidas e apoios entretanto esquecidos, talvez motivados pelas crescentes 

dificuldades que, aliás, ainda hoje se fazem sentir duramente. 

O relatório e as contas de 2012 espelham a nossa atividade, bem como comprometimento da 

Câmara Municipal na partilha de encargos que viabilizem regalias sociais e o bem-estar de todos os 

trabalhadores. Podemos até afirmar que o Município tem sabido interpretar corretamente a 

responsabilidade social que lhe cabe, plasmando as instituições que melhor concretizem aquele 

desiderato, e nesta perspetiva nos sentimos muito honrados e gratos pela confiança e apoio concedido.  

Convém pois reconhecer que o apoio da Câmara Municipal tem o maior dos significados. 

Prosseguir o mais importante e dirimir a conflitualidade tem sido, em grande medida, o trabalho do CCD 

e estar em sintonia com os sócios, as suas necessidades e aspirações, a maior tarefa.  

E é tempo de novas oportunidades. Não podemos olhar para o passado de leite e mel e suspirar 

que um dia tudo de novo regresse. Tal seria puro engano.  

Novas circunstâncias aconselham novas respostas, assim como maiores dificuldades exigem 

sempre mais trabalho, mas são também a garantia de abençoados êxitos.  

Este documento demonstrará o equilíbrio havido em 2012 entre a Receita e a Despesa, o que nos 

deixa optimistas para o futuro e a certeza de que podemos continuar desenvolvendo as atividades 

estatuídas para a nossa associação de Cultura e Desporto dos Trabalhadores de Vila Nova de Gaia. 

Cumpre-nos, finalmente, agradecer aos sócios o apoio e o voto de esperança. 

 

CULTURA, DESPORTO E RECREIO 
 

O ano de 2012 decorreu de forma sustentada face aos compromissos e expetativas suscitadas em 

anos anteriores. Na prática todas as atividades visaram o envolvimento dos associados em atividades 

culturais e recreativas e na representação do CCD junto de diversas associações, todavia, balanceado com 

as outras áreas de atuação verifica-se a cultura, o desporto e o recreio foram atividades constrangidas.  

De facto esta área teve um impacto aquém do esperado, salientando-se porém algumas iniciativas 

de relevo como: a realização, em dezembro, da Festa de Natal e a distribuição de brinquedos para crianças 

até aos 10 anos; a atividade desportiva a nível federado, sob os auspícios do INATEL, a participação nos 

campeonatos de futebol de salão e de pesca desportiva, modalidades em que o CCD se apresenta e leva 
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com muito mérito o nome da Câmara de Gaia; e, o apoio à canoagem e às provas de karting realizadas, 

nas quais participam também um conjunto significativo de trabalhadores do município. 

  Área na qual se despendeu o valor total de 49 mil euros (€ 48.874,83). 

 

SAÚDE E BENEFÍCIOS SOCIAIS 
 

Para além das quotas dos sócios, essenciais para a manutenção e garantia dos benefícios na área 

da saúde, o apoio da Câmara Municipal é de extrema importância, tendo sido até matéria presente no 

Protocolo de Acordo, mas logo excluída, desde 2010, por força da decisão do Tribunal de Contas que veio 

a impedir tal apoio. 

No que toca à assistência medicamentosa, durante o ano de 2012, a verba dispendida se manteve 

próxima do valor de 160 mil euros, isto não incluindo o seguro de saúde de grupo de que o CCD é 

tomador na Allianz (mas, cuja mediadora é a SABSEG), itens que sendo somados perfazem 253.513,84 €. 

Quanto aos benefícios sociais, durante o segundo semestre de 2012, foram atribuídos alguns 

subsídios marcantes, designadamente o apoio aos agregados dos sócios com dependentes de comprovado 

grau de incapacidade. 

Na verdade, sendo uma área de especial interesse e importância para todos os sócios, a saúde e os 

benefícios sociais e não podem ser negligenciados, até porque o CCD executa de forma proficiente estas 

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

 

SERVIÇO DE CAFETARIA 
 

O tempo tem-nos mostrado que não se compadece de procedimentos voluntaristas.  

Esta área é cada vez mais exigente de profissionalismo e organização, motivo que nos levará a 

reconfigurar, futuramente, todo o serviço de cafetaria, nomeadamente o funcionamento de bares nas 

instalações da Câmara Municipal, necessários para o apoio de todos que prestam serviço em diversos 

setores, pois sendo imprescindíveis há que garantir os apertados requisitos da Autoridade de Segurança 

Alimentar e Económica (ASAE) ademais exigências legais e obrigações fiscais. 
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 Terminado, em setembro de 2011, o ciclo da exploração dos bares e cantinas, durante 2012, o 

serviço de cafetaria decresceu fortemente, sendo no presente quase residual. 

Temos na linha do horizonte soluções de continuidade, mas também de inovação, que não é aqui 

apropriado mais distender. 

 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONTABILIDADE E TESOURARIA 
 

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

atempadamente de todos os benefícios sociais, assim como de outras solicitações. 

A remodelação das instalações, trabalhos de limpeza e arranjo efetuado já perto do final de 2012, 

são um sinal claro da convicção, que tem a atual direção, que os serviços administrativos, a contabilidade 

e a tesouraria são para levar muito a sério e fundamentais hoje e no futuro. 

A relevância de tais serviços exige o maior profissionalismo, empenho e a dedicação de todos, e 

muito embora tendo crescido a partir do segundo semestre de 2012 está ainda aquém do necessário e 

adequado, o que sempre justifica a despesa havida com estes serviços e a sua permanência, pelo menos, 

nos anos mais próximos. O total destes encargos, no período considerado, ascendeu a 211.486,27 euros. 

 

CONCLUSÃO 
 

A Conta de Gerência de 2012 espelha o ano em apreço e traduz um equilíbrio entre a Receita e a 

Despesa, resultado da persistência dos órgãos dirigentes deste Centro, e de todos os associados, em 

manter a estrutura em funcionamento, conceder os benefícios sociais e facultar atividades culturais, 

desportivas e recreativas num contexto adverso e menores recursos financeiros. 

Tendo em conta a globalidade das despesas previstas para 2013 e face aos resultados apurados no 

período económico de 2012, no valor de 7014,13 euros, propõe-se que este resultado seja aplicado da 

seguinte forma:  

- Em fundo de reserva de emergência solidária, 30%  

- Em parcela de terreno instalação de sede da associação 30%; 

- Em resultado transitados, 40%. 
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Anexo: Contas de Gerência de 2012 e Parecer do Conselho Fiscal. 

 

Vila Nova de Gaia, 14 de Março de 2013 

A Direcção,  
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CONTAS DE GERÊNCIA DE 2012 

1 RECEITA RESPEITANTE AO ANO ECONÓMICO DE 2012 

1.1 RECEBIDA DA CÂMARA MUNICIPAL 185.100,00 € 

1.1.1 Apoio financeiro de acordo com o Protocolo destinado a 
funcionamento e actividades sociais, culturais e desportivas 

140.000,00 € 

1.1.2 Patrocínio para a Festa de Natal e convívio anual 45.100,00 € 

1.2 RECEITAS PRÓPRIAS 457.817,62 € 

1.2.1 Saldo positivo do ano de 2011 12.617,58 € 

1.2.2 Quotas recebidas de sócios, transferidas pela Câmara e por 
empresas municipais ou outras 

 
312.394,44 € 

1.2.3 Reembolsos diversos (segurança social, empréstimos e outros) 18.121,20 € 

1.2.4 Receita apurada em bares 14.487,40 € 
1.2.5 Receita Virtual de empréstimos dos anos anteriores  100.197,00 € 
  

TOTAL DA RECEITA 642.917,62 € 

 
2 DESPESA RESPEITANTE AO ANO ECONÓMICO DE 2012 

2.1 SAÚDE 253.513,84 € 

2.1.1 Assistência médica e medicamentosa complementar à 
prestada pela ADSE e meios auxiliares de diagnóstico e outros 

 
158.979,03 € 

2.1.2 Seguro de grupo de saúde (Allianz) 94.534,81 € 

2.2 BENEFÍCIOS SOCIAIS 13.831,87 € 

2.2.1 Apoio clínico (médico) 12.600,00 € 

2.2.2 Apoio Social a associados aposentados ou dependentes com 
um grau de incapacidade superior a 60% 

 
1.231,87 € 

2.3 CULTURA, DESPORTO E RECREIO 48.874,83 € 

2.3.1 Cultura 47.064,59 € 

2.3.2 Desporto  1.810,24 € 

2.4 ENCARGOS COM FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA 
ORGANIZATIVA AFECTA À PROSSECUÇÃO DAS ACTIVIDADES  

 
211.486,27 € 

2.4.1 Vencimentos e horas extras  101.407,82 € 

2.4.2 Descontos para Segurança Social 34.587,30 € 

2.4.3 Descontos obrigatórios para IRS 8.503,47 € 

2.4.4 Descontos para seguros e sindicatos 2.324,02 € 

2.4.5 Manutenção da secretaria, equipamento informático e outros 27.851,98 € 

2.4.6 Transportes  9.003,84 € 

2.4.7 Manutenção com equipamentos de bares e serviços prestados 15.376,18 € 
2.4.8 Matérias-primas 12.431,66 € 

2.5 EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS 7.999,68 € 

  

TOTAL DA DESPESA 535.706,49 € 
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3 RESUMO FINAL DE 2012 

 

1. RECEITA ………………………………………………………………………….…………….. 642.917,62 € 
 

2. DESPESA ………………………………………………………….…………………………... 535.706,49 € 
 

DESPESA VIRTUAL A ARRECADAR DE ANOS ANTERIORES …………………… 100.197,00 € 
 
 

RESULTADO FINAL ……………………………………………………………………………...      7.014,13 €  
  

  
 

 
Vila Nova de Gaia, 14 de Março de 2013 

 
 

Presidente da Direcção 
 
 
 

(Jorge Luís Filipe, Dr.) 
 
 
 
 
 

Tesoureiro 
 
 
 

(Fernanda Gomes, Dr.ª) 
 
 



 


