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Vila Nova de Gaia, 7 de Novembro de 2013 

 

PROTOCOLO DE PARCERIA  

 

O presente documento pretende servir como ponto de referência, orientador de toda a 

actividade da parceria entre o centro Trilhos de Mudança e o CCD Gaia – Centro de Cultura e 

Desporto dos Trabalhadores da Câmara de Gaia. 

 

A Trilhos de Mudança – Centro de Apoio Psicológico e Terapêutico, considera que a 

responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável são pilares fundamentais da sua 

actuação em todos os locais onde desenvolve as suas operações, e assim pretende estabelecer 

um Protocolo de cooperação com o CCD Gaia, com a perspectiva de desenvolver um conjunto 

de acções que sustentam estes valores. 

 

O protocolo a elaborar deve estruturar-se em cooperação com o CCD Gaia, para que 

este possa facultar serviços psicoterapêuticos aos seus associados e familiares, minimizando o 

encargo financeiro dos mesmos, estando o centro Trilhos de Mudança ciente de que esta 

relação deverá assentar os seus moldes numa parceria simbiótica, dispondo-se para tal a 

oferecer benefícios a todos os sócios do CCD Gaia.  

 

À luz desta ideologia, honraremos este compromisso reduzindo os valores referentes 

aos serviços prestados nas consultas de Terapia da Fala, Psicologia e Terapia Ocupacional a 

todos os associados e familiares, bem como aos trabalhadores da Câmara de Gaia. Pretende-se 

que, desta forma, o CCD Gaia possa oferecer recursos à comunidade de acordo com as 

necessidades da mesma.  

 

O centro Trilhos de Mudança oferecerá a todos os beneficiários deste protocolo um 

desconto de 20% em todos os serviços prestados pelo mesmo, tendo por base os valores da 

tabela de preços que seguidamente apresentamos.  
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Descrição do serviço Valor ao público geral 
Rastreioi Gratuito 

Avaliação  40€ 

Consulta de terapia da fala 
/psicologia /terapia ocupacional 

30€ ii 

Estimulação de linguagem 10€ 

Tratamento de motricidade oro-
facial 

10€ 

Tratamento de articulação dos 
sons da fala / disartria / apraxia 

10€ 

Terapêutica para 
desenvolvimento de 
comunicação básica 

10€ 

Estimulação da aprendizagem 
académica 

10€ 

Estimulação cognitiva 10€ 

Terapia comportamental 
/emocional 

10€ 

Terapêutica para 
desenvolvimento de 
competências motoras globais 

10€ 

Terapêutica para 
desenvolvimento de 
competências motoras finas 

10€ 

Tratamento para integração 
sensorial 

10€ 

Treino de competências socias 10€ 

Estimulação de competências 
parentais 

10€ 

Treino de autonomia nas 
actividades de vida diária 

10€ 

 

                                                
i Este rastreio consiste num despiste rápido e objectivo das dificuldades apresentadas, para apuramento do tipo de 
apoio necessário.  

 

iiii Este corresponde ao valor máximo independentemente dos tratamentos efectuados na consulta. 
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Para a implementação deste protocolo, o centro Trilhos de Mudança sugere que seja 

feito o contacto directo entre as partes envolvidas, comprometendo-se a Trilhos de Mudança a 

comunicar ao CCD Gaia qualquer actividade que seja realizada à luz desta parceria, para que 

desta forma haja a percepção real no número de beneficiários da mesma.  

 

O pagamento dos valores referentes aos serviços prestados poderá ser efectuado pelos 

beneficiários directamente ao centro Trilhos de Mudança ou, nas situações assinaladas pelo 

CCD Gaia, poderá ser saldado entre as duas instituições.  

 

 

Para mais, o centro Trilhos de Mudança informa que o exposto corresponde apenas a 

uma proposta inicial, na qual poderão ser alterados todos os pontos que se acharem necessários 

à sua melhoria.  

 

Sem mais de momento, mas disponíveis para qualquer esclarecimento que considere 

oportuno, apresentamos,  

 

Os nossos melhores cumprimentos,  

 

A Gerência, 

 

Alexandra Lopes 

Alexandrina Martins 


