
 
 

Centro de Cultura e Desporto do Pessoal do Município de Cascais 

Rua António Andrade Júnior, Torre D1, 2750-645 Cascais 

NIPC: 510 084 770 

 

 

 

PLANO DE ATIVIDADES 

E 

ORÇAMENTO 

2014 

 

 

CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DO 

MUNICIPIO DE CASCAIS 

 

 

 

 

Aprovado em Assembleia Geral, realizada no dia 25 de outubro de 2013 

 

 

 



 
 

Centro de Cultura e Desporto do Pessoal do Município de Cascais 

Rua António Andrade Júnior, Torre D1, 2750-645 Cascais 

NIPC: 510 084 770 

Índice 

 
1. Introdução……………………………………………………………………… 
 

 
2 
 
 

2. Eixos Estratégicos…………..…………………………………………………. 
 

3 

 
3. Objetivos Estratégicos…………………………………………………………. 
 

 
4 

 
4. Notas Finais………….…………………………………………………………. 
 

 
9 

 
5. Orçamento 2014……………………………………………………………….. 
 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Centro de Cultura e Desporto do Pessoal do Município de Cascais 

Rua António Andrade Júnior, Torre D1, 2750-645 Cascais 

NIPC: 510 084 770 

1.Introdução 

O Plano de Atividades que a seguir se apresenta, constitui um instrumento de gestão, no 

qual está definido a estratégia e os objetivos a atingir em 2014, tendo em consideração o 

orçamento e os recursos disponíveis para a prossecução da Missão do CCD PM Cascais. 

 

Na senda da mudança de paradigma ocorrida em 2013, pretende esta Direção continuar a 

reforçar os eixos de intervenção estratégicos, nos domínios: desportivo, social, cultural, 

lúdico e artístico, mantendo e melhorando a qualidade de serviço na gestão do jardim-de-

infância, gestão administrativa do seguro de saúde, e restantes serviços prestados aos 

seus associados. 

 

Desta forma, o presente plano constitui a linha orientadora e catalisadora dos projetos e 

atividades previstas desenvolver, algumas delas já corporizadas como objetivos para o 

ano em curso, mas que pela sua pertinência transitam para 2014. 

  

Para a concretização dos projetos inerentes a cada eixo estratégico, para além de um 

maior envolvimento e participação de todos os sócios do CCD, será necessário, na 

medida do possível, introduzir uma dinâmica de comparticipação por parte do beneficiário 

a par de um eventual reforço da dotação orçamental do CCD, que lhe permita fazer face 

ao crescente número de atletas e participantes que integram as suas atividades.  

 

Pretende-se igualmente em 2014, reforçar a dinâmica de captação e angariação de novos 

associados, suportados na qualidade e atratividade dos serviços prestados e atividades 

desenvolvidas, bem como, através da celebração de protocolos comerciais e institucionais 

que diferenciem positivamente a qualidade de associado do CCD. 

Uma palavra de apreço e agradecimento é, por último, dirigida a todos aqueles que têm 

contribuído para a concretização dos objetivos da nossa Associação, com natural 

destaque para os seus associados e entidades que o apoiam incondicionalmente, pois 

enquanto partes interessadas e integradas numa grande equipa, estamos certos que 

juntos iremos acrescentar valor e contribuir para o bem-estar de todos os Associados do 

CCD PM Cascais. 
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2.Eixos Estratégicos  

Para 2014, o CCD PM CASCAIS irá dar continuidade aos Eixos estratégicos definidos em 

2013, operacionalizados através dos seguintes objetivos estratégicos: 

 Eixo Desportivo 
 
- Atletismo, 
      - 20 Km de Cascais; 
- Golfe; 
- Pesca; 
- Cicloturismo; 
- Futsal; 
- BTT. 
  
 Eixo Social 
 
- Funcionamento do Jardim de Infância; 
- Site CCD PM Cascais (Banco do Tempo, Classificados); 
- Seguro de saúde de grupo;  
- Projeto Ação Social. 
 
 Eixo Cultural 
 
- Tertúlias; 
- Festa anual do CCD PM CASCAIS – 60º Aniversário; 

- Viagem a Mérida; 
- Challenge. 

- Marcha CCD PM Cascais 
 
 Eixo Artístico 
 
- Workshops de Teatro  
- Workshops de Danças 
 
 Eixo Lazer 
 
- Realização de Passeios (Pedestres, histórico-culturais, visitas guiadas dentro e fora do 
Concelho); 
 
 Outros 
 
- Estabelecimento de protocolos e parcerias comerciais. 

 

3. Objetivos Estratégicos 
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Eixo de Intervenção 
 

Finalidade Objetivo Geral Nº do Objetivo 
Específico 

Metas Indicadores Fontes de 
Verificação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Social 
 
 
 
 
 
 

Contribuir para o 
bem-estar 
psicossocial dos 
colaboradores da 
CMC. 

Despiste e 
intervenção social 
junto de 
colaboradores em 
situação de 
vulnerabilidade 
socioeconómica. 
 

1 

Até dezembro de 
2014 apoiar os 
colaboradores da 
CMC que recorram 
ao apoio do CCD.  

*Nº de apoios 
atribuídos; 
*Nª de processos 
acompanhados. 

*Fichas de 
Candidatura; 
*Regulamento de 
apoio social. 

Promover a 
solidariedade e 
facilitar o mercado 
de trocas sociais. 

Dinamizar a 
plataforma eletrónica 
do CCD. 

2 

Até Abril de 2014 
implementar o 
sistema de 
classificados, trocas 
sociais e banco do 
tempo. 

*Nº de anúncios 
inseridos; 
*Nº de associados 
aderentes. 

*Fichas de inscrição. 

Reforço da 
implantação do 
CCD. 

Aumento de 
associados da CMC, 
empresas municipais 
e concessionários. 
 

3 

Até Dezembro de 
2014, angariar mais 
10% do número de 
associados efetivos. 

*Nº de associados. 
 

*Fichas de inscrição; 
* Valor da 
quotização. 

Contribuir para o 
bem-estar e saúde 
dos associados. 

Manter e reforçar o 
seguro de saúde de 
grupo. 
 
 

4 

Até Dezembro de 
2014 alargar o nº 
aderentes ao seguro 
de saúde. 

*Nº de associados 
aderentes. 
 

*Fichas de inscrição. 

Otimizar o 
funcionamento e o 
serviço do JI. 

Garantir o 
preenchimento da 
totalidade de vagas 
do JI. 
 
 
 
 
 

5 

Em Setembro de 
2014, preencher as 
75 vagas existentes. 
 
 
 

*Nº de crianças 
inscritas. 

* Fichas de 
inscrição.   
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Eixo de Intervenção 
 

Finalidade 
Objetivo Geral 

 

Nº do Objetivo 
Específico 

 

Descritivo do 
Objetivo Específico 

Indicadores 
Fontes de 

Verificação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desportivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otimizar a qualidade 
e alargar as 
modalidades 
desportivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reforço da 
participação dos 
sócios nas diversas 
modalidades 
desportivas, 
contribuindo para o 
seu bem-estar. 

 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 

Até Dezembro de 
2014, fomentar o 
envolvimento de 25 
atletas em, pelo 
menos, 80% das 
corridas do troféu de 
Atletismo, 
comparticipando nos 
custos de 10 provas 
fora do Concelho. 

*Nº de atletas 
inscritos; 
*N.º de participações 
em provas do troféu; 
*Nº de provas fora 
do Concelho. 
 
   

*Fichas de inscrição 
na modalidade;                  
 
* Fichas de inscrição 
nas provas de 
atletismo. 

7 

Até 2 de Março, 
participar na 
organização da 
prova de estrada 
20km de Cascais. 

*Operacionalização 
da prova; 
 
*Nº de atletas 
inscritos. 
 

*Fichas de Inscrição 
na prova; 
*Regulamento de 
Funcionamento da 
prova. 

 
 
8 
 
 

Até Dezembro de 
2014, patrocinar a 
participação de 20 
atletas em 4 provas 
de golfe. 

*Nº de atletas 
inscritos; 
*Nº de provas 
realizadas. 

*Fichas de Inscrição 
nas provas; 
* Fichas de inscrição 
na FPG. 

 
 
9 
 
 

Até Setembro de 
2014, constituir a 
equipa de Futsal do 
CCD, envolvendo 12 
atletas. 

*Constituição da 
equipa; 
*Nº de atletas 
inscritos. 

*Regulamento de 
funcionamento da 
Modalidade; 
*Fichas de inscrição. 
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Eixo de Intervenção Finalidade Objetivo Geral 
Nº de Objetivo 

Específico 
Descritivo do 

Objetivo Específico 
Indicadores 

Fontes de 
Verificação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desportivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otimizar a qualidade 
e alargar as 
modalidades 
desportivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reforço da 
participação dos 
sócios nas diversas 
modalidades 
desportivas, 
contribuindo para o 
seu bem-estar. 

10 

Até Dezembro de 
2014, fomentar e 
apoiar a participação 
de 11 atletas no 
campeonato de 
pesca 
interautarquias. 

*Nº de atletas 
inscritos; 
*Nº de provas 
realizadas. 

*Fichas de inscrição 
nas provas; 
*Fichas de inscrição 
na modalidade. 

11 

Até Dezembro de 
2014, fomentar a 
prática de 
cicloturismo, através 
do envolvimento de 
10 atletas e do 
recrutamento de 
mais 5 novos atletas. 

*Nº de atletas 
inscritos; 
*Nº de participações 
em provas. 

*Fichas de inscrição 
na modalidade; 
*Regulamento de 
funcionamento da 
modalidade. 

12 

Até Dezembro de 
2014, fomentar a 
prática de BTT, 
através do 
envolvimento de 10 
atletas em, pelo 
menos, 9 provas e 
alargamento a mais 
5 novos atletas. 

*Nº de provas 
realizadas; 
* Nº de atletas 
inscritos. 

*Fichas de Inscrição; 
*Listagem das 
classificações 
obtidas; 

 
 
 
 

Lazer 
 
 
 

Promover o convívio 
intersócios. 

Realização de 
Passeios (Pedestres, 
histórico-culturais, 
visitas guiadas 
dentro e fora do 
Concelho). 

13 

Até Dezembro de 
2014, realizar 6 
passeios. 

*Nº de passeios 
realizados; 
* Nº de participantes 
inscritos. 

*Fichas de Inscrição; 
*Conteúdos 
temáticos dos 
passeios. 
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Eixo de Intervenção 

 
Finalidade Objetivo Geral 

Nº do Objetivo 
Específico 

Descritivo do 
Objetivo específico 

Indicadores 
Fontes de 

Verificação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cultural 
 
 

Promover a tradição 
e o reforço cultural 
do Concelho de 
Cascais. 

Organizar a Marcha 
do CCD. 
 

14 

Até Junho de 2014, 
participar nas 
marchas populares 
de Cascais, 
envolvendo, pelo 
menos 20 
marchantes; 

*- Constituição da 
marcha; 
*- Nº de marchantes 
inscritos; 

*- Participação nas 
Marchas; 

Promover o acesso à 
cultura e ao 
conhecimento. 

Realização de ações 
de formação não 
formal. 

15 

Até Dezembro de 
2014, realizar 6 
tertúlias temáticas. 

*Nº de tertúlias 
realizadas; 
* Nº de participantes 
inscritos. 

*Fichas de Inscrição. 
*Conteúdos 
temáticos das 
tertúlias. 

Celebrar o 
aniversário de 
constituição da 
Associação. 

Organizar a festa 
anual do CCD. 

16 
 

Celebrar o 60º 
Aniversário do CCD, 
durante o mês de 
Abril de 2014. 

*Operacionalização 
da Festa; 
* Nº de Modalidades 
envolvidas; 
*Nº de participantes 
inscritos. 

*Fichas de inscrição. 

Contribuir para o 
reforço da cultura 
organizacional do 
universo municipal. 

Promover torneios 
internos de 
atividades individuais 
e coletivas. 

17 

Até Abril de 2014, 
organizar um 
Challenge (Corrida 
de Aventura em 
equipa), com um 
mínimo de 10 
equipas de 5 atletas 
cada. 

*Nº de atletas 
inscritos; 
Nº de equipas 
participantes; 

* Propostas dos 
associados; 
 
*Fichas de inscrição 
nos torneios. 

Promover o acesso à 
cultura e ao 
conhecimento 

Realização de 
viagens culturais 
enriquecedoras. 

18 
 

Até julho de 2014 
realizar uma viagem 
a Mérida, 
envolvendo 50 
associados 

*Operacionalização 
da viagem; 
 
*Nº de participantes 
inscritos. 

*Fichas de inscrição. 
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Eixo de Intervenção 

 
Finalidade Objetivo Geral 

Nº do Objetivo 
Específico 

Descritivo do 
Objetivo específico 

Indicadores 
Fontes de 

Verificação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artístico 

 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolver 
competências 
artísticas através da 
ocupação de tempos 
livres. 

Promover e 
potenciar as 
competências de 
representação teatral 
dos associados do 
CCD. 
 

19 

Até Dezembro de 
2014, organizar um 
Workshop de teatro, 
envolvendo, pelo 
menos, 15 
associados. 

*Nº de membros 
inscritos; 
*Nº de ensaios 
realizados 

*Planificação da 
formação; 
 
*Fichas de inscrição 

Promover a 
ocupação de tempos 
livres e contribuir 
para o bem-estar 
psicológico, através 
do desenvolvimento 
da arte corporal dos 
associados do CCD. 
 
 

20 

Até Dezembro de 
2014, envolver um 
grupo de 40 
associados em 
workshops de 
diversos estilos de 
danças; 

  

 
 

Outros 

Acesso a um 
conjunto de 
benefícios e 
vantagens 
comerciais inerentes 
à qualidade de 
Associado do CCD.  

Estabelecer 
protocolos 
comerciais e 
institucionais com 
diversas entidades. 

21 

Até Dezembro de 
2014, estabelecer 
protocolos com, pelo 
menos, 12 
entidades.  

*Nº de protocolos 
assinados. 
 

*Nº de contratos 
assinados. 
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4. Notas Finais 

Acreditamos que 2014 será o ano da consolidação da mudança de paradigma e de 

afirmação da importância do CCD PM Cascais junto dos seus associados e entidades 

financiadoras, iniciada em 2013. 

Para a concretização dos objetivos a que nos propomos, procuraremos ter por base os 

princípios da prudência e sustentabilidade da associação, pois se por um lado a gestão do 

CCD é hoje mais rigorosa e profissional, também é certo que os novos desafios sociais e 

económicos que hoje vivemos poderão traduzir ameaças externas à concretização dos 

mesmos. 

No mesmo sentido e considerando a grande dependência dos apoios municipais, só com 

a concretização destes será possível executar o presente plano de atividades.  

Por último, pretendemos recuperar o dossier de mudança de instalações para outro 

edifício municipal e dar especial destaque à celebração do 60º aniversário do CCD PM 

Cascais. 
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5. Orçamento 2014 

 

     ORÇAMENTO 2014 

PROVEITOS 
 

  
DESCRIÇÃO Valores (euros) 

  
Prestação de Serviços 111.741 

Subsídios à Exploração 305.957 

Subsídios ao Investimento 19.000 

Outros Proveitos 22.008 

Proveitos Extraordinários 7.200 

TOTAL PROVEITOS 465.906 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUSTOS 
 

  
DESCRIÇÃO Valores (euros) 

  
Custos c/ Pessoal 277.920 

Serviços Especializados 7.130 

Custo das Mercadorias 26.880 

FSE 42.220 

Eixos Estratégicos 79.289 

Impostos 2.000 

Custos Financeiros 1.000 

Investimento / Equipamento 19.000 

Amortizações 10.000 

TOTAL CUSTOS 465.438 
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ORÇAMENTO 2014 
 
 

RESULTADO LÍQUIDO   
    

DESCRIÇÃO Valores (euros) 
    

Proveitos 465.906 

Custos  465.438 

RESULTADO LÍQUIDO 468 

INVESTIMENTOS PROPOSTOS   
    

DESCRIÇÃO Valores (euros) 
    

Vedação do Recinto Exterior 4.000 

Climatização 15.000 

RESULTADO LÍQUIDO 19.000 


