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1. Introdução 

Depois de dois anos de profunda transformação da estrutura e organização do  CCD PM 

Cascais, em 2014, ano do seu 60º aniversário,  consolidámos a mudança de paradigma e 

afirmámos a sua importância através do reforço dos eixos de intervenção estratégicos: 

desportivo, social, cultural, lúdico e artístico, a manutenção e melhoria da qualidade de 

serviço na gestão do jardim-de-infância, pela gestão administrativa do seguro de saúde, e 

restantes serviços prestados aos seus associados.  

Para além disso 2014 fica marcado por 3 acontecimentos que irão marcar no futuro a vida 

do CCD: a mudança, em abril, das instalações administrativas e sociais, para o 2º piso do 

Edifício Social do Complexo Multiserviços da Adroana, resultando numa melhoria 

significativa ao nível da funcionalidade, qualidade e proximidade dos seus associados; a 

organização, em maio, da Festa do 60º aniversário, homenageando todos os presidentes 

do CCD desde a sua fundação; e finalmente a assunção de responsabilidades na gestão 

dos refeitórios municipais, face à importância que tem no apoio social aos trabalhadores e 

associados do universo das organizações municipais.  

Por outro lado, foi um ano de continuidade na prossecução da qualidade de serviço e 

acréscimo de valor que se quer e deseja prestar a todos os associados do CCD, razão da 

nossa existência e Missão do nosso CCD. 

Mais uma vez, todo o trabalho desenvolvido só foi possível através do capital de 

confiança que a Câmara Municipal de Cascais, tem depositado nesta Direção, através da 

disponibilização dos meios financeiros e logísticos.  

Uma palavra de agradecimento é igualmente dirigida à empresa Adc-Águas de Cascais, 

que com o respetivo apoio, tem contribuído para a melhoria da qualidade de serviço 

prestado pelo nosso jardim-de-infância, e para as empresas municipais, com as quais 

iniciámos uma nova era de colaboração, por via dos apoios sociais no âmbito dos 

refeitórios e seguros de saúde. 
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A todos os associados e, em muito particular, a todos os trabalhadores e colaboradores 

do CCD PM Cascais, pretende, igualmente, esta Direção, reconhecer e agradecer o 

empenho que têm depositado na operacionalização dos objetivos da nossa Associação, 

que muito valor têm aportado na prossecução da Missão do CCD PM Cascais.  

Bem Hajam!  

2. Associados 

O Ano de 2014 registou um acréscimo de associados do CCD PM Cascais face ao 

período homólogo, num total de 1493 associados, o que representa mais 141 associados 

relativamente a 20123, provenientes do universo das organizações do Municipio de 

Cascais, desde a Câmara até às empresas municipais, conforme se pode constatar pela 

tabela a seguir apresentada: 

ASSOCIADOS CCD PM Cascais 
Data  Nº de Sócios 

Dezembro 2012  1395 
Dezembro 2013  1352 
Dezembro 2014  1493 

 

 

3. Projetos e Atividades Desenvolvidas 

3.1. Eixo de Intervenção Social 

3.1.1. Jardim de Infância do CCD 

Depois de em 2013 o CCD ter investido consideravelmente na melhoria das instalações e 

equipamentos, em 2014 a prioridade foi dada à formação das pessoas que ali trabalham, 

desde as educadoras às auxiliares de educação. Nesse sentido, com o apoio da Divisão 

de Intervenção Educativa da CMC, foi concebido um plano de formação, com atividades 

em sala, em contexto de trabalho e com visitas a outros equipamentos educativos do 

concelho. Este processo formativo decorrerá até final do ano letivo de 2014-2015. Foi 

também apoiada a participação das educadoras em várias ações de formação ou 

seminários externos.     
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Houve ainda mudança da Direção Pedagógica a partir de setembro de 2014. A Educadora 

Rita Santos pediu por motivos pessoais a demissão do cargo, que foi aceite face aos 

motivos expostos, tendo sido nomeada Diretora a Educadora Catarina Neves. 

 A Comissão de Pais continuou a colaborar na gestão do equipamento educativo em 

estreita proximidade com a Direção do CCD e com a equipa pedagógica do Jardim-de-

infância. Das atividades realizadas merece especial destaque, a organização da festa de 

final de ano e a festa de natal do jardim-de-infância, pela mobilização e envolvimento de 

todos os membros da comunidade educativa e pelo sucesso alcançado. 

Relativamente ao preenchimento das vagas do Jardim de Infância, a tabela seguinte, 

ilustra a evolução do número de crianças nos últimos três anos letivos:  

 

Jardim-de-Infância do CCD PM Cascais 
Ano Letivo                         Número de Crianças 
2011 / 2012                                        59 
2012 / 2013                                        62 
2013 / 2014                                        70 
2014 / 2015                                        64 

 

3.1.2. Seguro de Saúde 

A gestão administrativa do seguro de saúde dos colaboradores da Câmara Municipal de 

Cascais, continuou a constituir um dos projetos chave do CCD em 2014, tendo sido 

renovada em 1 de dezembro a apólice com a Companhia de Seguros Açoreana / 

Advancecare. Apesar de o índice de sinistralidade ter atingido os 116%, foi possível 

manter os mesmos prémios de seguro, embora tenha sido introduzida uma franquia no 

Ambulatório.  

Em 2014, houve um aumento significativo de aderentes, 219, face a 2013. Este aumento  

é justificado por um lado com a estabilização do seguro e por outro com a transferência 

de aderentes das empresas municipais Cascais Próxima e Cascais Dinâmica.  

Data Entidade Nº de Segurados 
dezembro 2012 Açoreana / Advancecare 1759 
dezembro 2013 Açoreana / Advancecare 1589 
dezembro 2014 Açoreana / Advancecare 1808 
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3.1.3. Refeitórios Municipais 

No seguimento de um desafio lançado pela Câmara Municipal de Cascais, e de forma a 

manter uma comparticipação no preço das refeições fornecidas nos refeitórios municipais, 

o CCD estabeleceu um protocolo de cedência de refeitórios municipais com o Município, 

assumindo a gestão dos refeitórios, com efeitos a partir de 1 de novembro. Para garantir o 

fornecimento de refeições, foi celebrado um contrato de prestação de serviços com a 

empresa ICA, assumindo a continuidade do fornecimento. 

Contudo, dado que a Câmara não podia continuar a despender os mesmos montantes 

neste apoio social, o CCD foi obrigado a introduzir algumas alterações, como sejam o 

agravamento do preço de refeição completa para os associados, €2,80 em vez de €1,80, 

embora tenha sido criado o prato simples a €1,80, e eliminada a comparticipação para 

familiares de associados e para as refeições “take-away”. 

 

 

3.2. Eixo de Intervenção Desportivo 

3.2.1. Atletismo 

O atletismo, foi, uma vez mais, a modalidade desportiva com mais expressão ao longo do 

ano de 2014, tendo o CCD PM Cascais contado com a participação de 41 atletas em 35 

provas a nível concelhio e nacional, num total de 557 participações. Em relação às provas 

concelhias, destaque para a participação de 37 atletas nas 7 provas do Troféu de 

Atletismo de Cascais, que permitiu alcançar o 4º lugar na Classificação Coletiva. Em 

termos individuais, destacaram-se com lugares de pódio, David Pucariço e Daniel 

Pucariço, vencedores nos escalões Infantil e Juvenil, Ana Isabel Brás e Paula Machado, 

2ªs classificadas nos escalões Sénior e F-60; e Diogo Henriques, 3º classificado no 

escalão Juvenil.  
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Decorreu em 2 de março, a 31ª edição da Corrida  20Km de Cascais e a 17ª edição da 

corrida 5 Km Cascais - Rapidinha, organizado pelo CCD, com o apoio da Câmara 

Municipal de Cascais e, pela primeira vez,  com  a organização técnica da HMS Sports.  

Apesar do percalço na contagem da quilometragem,   

A prova principal (20 km) bateu o recorde de atletas a cruzarem a linha de meta: 2.334 

participantes. A estes juntaram-se os mil participantes da corrida/caminhada 5 km - 

Rapidinha. No total, cerca de 3.500 atletas contribuíram para o novo registo que 

engrandece ainda mais a prova rainha do atletismo em Cascais e com fortes tradições no 

panorama desportivo nacional. 

 

 

 

http://www.ccdcascais.pt/wp-content/uploads/2013/03/Atletismo-CCD1.jpg
http://www.ccdcascais.pt/wp-content/uploads/2013/03/Atletismo-CCD-12.jpg
javascript:full_res_close()
javascript:full_res_close()
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Apesar da melhoria sentida na organização, a nível global, desde a comunicação à 

logística, o engano na marcação da quilometragem, aumentando em 1 Km a distância da 

prova e a falta de água num dos abastecimentos, foram aspetos menos positivos que 

marcaram também esta edição, e que por certo não se repetirão na edição de 2015. De 

qualquer modo, estas falhas foram desde logo assumidas pela HMS Sports. 

 

 

 

 

3.2.2. Pesca  

Relativamente à modalidade pesca desportiva, o CCD PM Cascais, contou em 2014 com 

a participação de 11 atletas em sete provas interautarquias, entre as quais o XXIV 

Concurso Pesca Desportiva de Mar – Cascais 2014, organizado pelo CCD no dia 7 de 

junho, que contou com 70 participantes de autarquias de todo o país.  

O  INATEL interrompeu em 2014 a organização de provas, razão pela qual o CCD não 

participou no habitual campeonato. 

 

https://www.facebook.com/20kmcascais/photos/a.204863729706518.1073741827.204852866374271/230109830515241/?type=1
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3.2.3. Golfe 

O Clube de Golfe do CCDPM Cascais, na época desportiva de 2014, contou com 20 

participantes inscritos, tendo participado em 10 torneios, dos quais realizou 4 torneios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ccdcascais.pt/?attachment_id=9620
http://www.ccdcascais.pt/wp-content/uploads/2013/03/Golfe-CCD-4.png
http://www.ccdcascais.pt/wp-content/uploads/2014/03/Golfe-Capuchos-2014-16.jpg
http://www.ccdcascais.pt/?attachment_id=9621


 
 

10 
 

 

3.2.4. Cicloturismo 

Em 2013, o cicloturismo contou com a participação de 10 associados em 15 provas, das 

quais 9 do circuito Audace.  

 

 

 

3.2.5. BTT 

A mais recente modalidade desportiva do CCD PM Cascais, o BTT, que se iniciou em 

2013, contou com a participou de 22 associados, tendo participado em 3 provas e 3 

passeios. 

 

 

 

http://www.ccdcascais.pt/wp-content/uploads/2013/03/Cicloturismo-CCD.jpg
http://www.ccdcascais.pt/btt/btt-ccd-8/
http://www.ccdcascais.pt/btt/btt-ccd-10/
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3.3. Eixo de Intervenção Cultural / Lazer 

3.3.1. Aniversário CCD 

A celebração do 60º aniversário do CCD, constituiu um dos momentos altos da atividade 

desenvolvida em 2014. 

No âmbito do aniversário, foram inauguradas as novas instalações administrativas do 

CCD, que passaram a estar instaladas no 2º Piso do Edifício Social da Complexo 

Municipal da Adroana.  

A Festa do 60º Aniversário, realizada em 10 de maio, incluiu uma Tertúlia, designada “A  

CMC e o CCD em 1954 | 1964 | 1974”, a Homenagem aos anteriores presidentes do CCD 

e aos associados mais antigos, seguido de um Convívio dos associados, animada por 

sessão de musica ao vivo proporcionada por dois associados 

 

 

 

Paralelamente decorreu o 2º Torneio de Futsal CCD que juntou 8 equipas. Disputado com 

grande entusiasmo ao longo das diversas jornadas, teve como vencedor a equipa da 

Policia Municipal e em 2º lugar a equipa da Cascais Ambiente. 
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3.3.2. Passeios / Eventos CCD PM Cascais 

Ao nível das atividades culturais e de lazer, 2014 foi um ano marcado pela visita turística 

a Merida, nos dias 25 e 26 de abril, na qual participaram 51 associados.  

  

 

3.3.3.  Marchas 

Pelo 2º ano consecutivo o CCD acedeu ao convite da Câmara Municipal de Cascais para 

participar nas Marchas Populares por ocasião dos festejos de Santo António e do Dia do 

Município. A Marcha do CCD, composta por cerca de 30 colegas, desfilou no dia 13 de 

junho, juntamente com outras 6 coletividades do concelho. Para além disso, a Marcha do 

CCD participou ainda nas Festas de Tires e Talaíde, durante o mês de junho. 

http://www.ccdcascais.pt/torneio-de-futsal-ccd-cascais/t-futsal-ccd-final-19-2/
http://www.ccdcascais.pt/torneio-de-futsal-ccd-cascais/t-futsal-ccd-final-15-2/
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Para além do sucesso do dia do desfile, importa salientar o clima de boa disposição e 

empenho de todos os colegas marchantes que aderiram a esta iniciativa, cujos ensaios se 

iniciaram em Abril. Importa ainda salientar a ajuda e apoio recebidos de diversos colegas 

e serviços municipais, desde a conceção e produção do vestuário, à conceção e 

realização de adereços, ao acompanhamento do desfile, e organização e produção geral 

da nossa Marcha, envolvendo nestas tarefas mais de 20 colegas. 

  

 

3.4. Eixo de Intervenção Artístico 

Durante o ano de 2014 manteve-se em atividade o grupo de Danças Latinas, no qual 

estiveram inscritas 15 participantes.  

 

O CCD colaborou ainda com a Câmara Municipal de Cascais na organização da Festa de 

Natal, apoiando a produção da peça de teatro e nas diversas atividades paralelas que se 

desenrolaram no Casino do Estoril. 
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Em 2014, numa parceria com a Cascais Ambiente, colocámos à disposição dos 

associados um Cabaz de Produtos de Agricultura Biológica da Quinta do Pisão, com a 

periodicidade quinzenal e a preços bastante acessíveis, face às características e 

qualidade dos mesmos produtos, 

Demos continuidade à manutenção e celebração de protocolos comerciais com diversas 

entidades, que permitiram aportar valor aos associados, através da concessão de 

descontos na contratação de serviços ou aquisição de produtos.  
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4. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS 2014 

 

Introdução 

O Centro Cultura e Desporto do Pessoal do Município de Cascais desenvolveu a sua 

atividade, durante o ano de 2014, prosseguindo os fins estatutários. 

As demonstrações financeiras foram preparadas sob os princípios contabilísticos 

geralmente aceites. 

A análise do balanço e demonstração de resultados releva que foi possível consolidar a 

gestão criteriosa dos últimos anos ao mesmo tempo que a adaptação da mesma à 

redução significativa dos apoios financeiros obtidos foi uma obrigatoriedade com 

resultados alcançados. 

 

Análise das Demonstrações Financeiras 

Em termos globais o rendimento do ano atingiu o valor de € 362.444,40, o qual 

comparado com os € 578.864,01, do período anterior, representa uma realização de 

62,6%. 

Em termos individuais, o rendimento com maior relevância na estrutura de rendimentos 

continua a ser os subsídios à exploração concedidos pelas entidades municipais. No 

período, estes sofreram uma redução de € 202.369,51, ou seja, 47,1%. 

Os gastos totais atingiram por sua vez o valor de € 360.687,51, valor que comparado com 

os € 516.293,37, do ano de 2013 , representa uma redução de 30,1%. 

A rubrica “Outros Gastos e Perdas” é a que mais contribuiu para a referida redução, mas 

atendendo a que os valores de 2013 resultam de situações extraordinárias em virtude das 

correções apontadas pela auditoria, a redução com maior importância no equilíbrio das 

demonstrações é dos “Gastos com Pessoal”. Nesta rubrica verificou-se uma redução de € 

65.481,64, ou seja, 23,5%,  quando comparada com o período anterior, reflexo da 

redução de 3 postos de trabalho. 

O nº de funcionários no final do ano era de 14. 
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Da análise do balanço, e tendo como referência o ano de 2013, conclui-se que do ponto 

de vista do valor patrimonial houve um ligeiro incremento no Ativo liquido de € 2.781,72, 

ou seja, 3%. 

Quer do lado do Ativo, quer do lado do Passivo, não existem rubricas que mereçam 

grande destaque, quer em termos comparativos com o período anterior, quer em termos 

de preponderância no global. 

 

Informações Relevantes 

Não existem dividas de impostos ou taxas nem ao Estado nem à Segurança Social. 

Desde a data do termo do ano, e até ao momento, não ocorreram quaisquer factos 

relevantes que, de qualquer forma, influam na situação apresentada. 

 

Proposta de Aplicação dos Resultados 

A Direção do Centro Cultura e Desporto do Pessoal do Município de Cascais propõe à 

Assembleia Geral que o resultado liquido do período no montante de € 1.043,90 (mil e 

quarenta e três euros e noventa cêntimos) transite para Resultados Transitados. 
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 
Ano 2014 

    

  
Montantes em EURO 

RUBRICAS   
PERÍODOS 

2014 2013 

        

RENDIMENTOS E GASTOS       

        

Vendas e serviços prestados.............................................................................................. 107.087,21 101.858,36 

Subsídios à exploração....................................................................................................... 228.338,27 430.708,20 

Variação nos inventários da produção...............................................................................     

Trabalhos para a própria entidade.......................................................................................     

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas........................................... (21.693,19) (26.256,00) 

Fornecimentos e serviços externos...................................................................................... (89.073,21) (62.473,26) 

Gastos com o pessoal......................................................................................................... (213.532,03) (279.013,67) 

Imparidade de inventários (perdas/reversões)....................................................................     

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).........................................................     

Provisões (aumentos/reduções).........................................................................................     

Outras imparidades (perdas/reversões).............................................................................     

Aumentos/reduções de justo valor......................................................................................     

Outros rendimentos e ganhos............................................................................................. 27.018,92 46.297,45 

Outros gastos e perdas....................................................................................................... (29.663,57) (139.086,76) 

        

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos   8.482,40 72.034,32 

        

Gastos/reversões de depreciação e de amortização.......................................................... (6.725,51) (9.643,68) 

        

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   1.756,89 62.390,64 

        

Juros e rendimentos similares obtidos.................................................................................     

Juros e gastos similares suportados..................................................................................   15,57 

        

Resultado antes de impostos   1.756,89 61.919,27 

        

Imposto sobre o rendimento do período.............................................................................. (712,99)   

        

Resultado líquido do período   1.043,90 61.919,27 
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BALANÇO 

Ano 2014 

  
Montantes em Euro 

RUBRICAS   
PERÍODOS 

2014 2013 

ACTIVO       

        

Activo não corrente:       

Activos fixos tangíveis........................................................................   21.036,72 30.982,32 

Propriedades de investimento.............................................................       

Activos intangíveis..............................................................................       

Investimentos financeiros...................................................................       

Accionistas/sócios.............................................................................       

    21.036,72 30.982,32 

        

Activo corrente:       

Inventários..........................................................................................   316,50   

Clientes...............................................................................................   3.509,05 8.147,41 

Adiantamentos a fornecedores..........................................................       

Estado e outros entes públicos..........................................................   7.830,67 1.698,68 

Accionistas/sócios.............................................................................       

Outras contas a receber....................................................................   49,50 61,30 

Diferimentos........................................................................................   22.922,95   

Outros activos financeiros.................................................................       

Caixa e depósitos bancários..............................................................   38.796,15 50.790,11 

    73.424,82 60.697,50 

        

        

Total do Activo   94.461,54 91.679,82 
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BALANÇO 
Ano 2014 

  
Montantes em Euro 

RUBRICAS   
PERÍODOS 

2014 2013 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO       

        

Capital próprio:       

Capital realizado..................................................................................       

Acções (quotas) próprias...................................................................       

Outros instrumentos de capital próprio...............................................       

Prémios de emissão............................................................................       

Reservas legais..................................................................................   1.251,20 1.251,20 

Outras reservas..................................................................................   74.067,31 74.067,31 

Resultados transitados.......................................................................   (55.524,46) (117.443,73) 

Excedentes de revalorização..............................................................     

Outras variações no capital próprio....................................................   9.432,54 9.432,54 

    29.226,59 (32.692,68) 

Resultado líquido do período...............................................................   1.043,90 61.919,27 

        

Total do capital próprio   30.270,49 29.226,59 

        

Passivo:       

        

Passivo não corrente       

Provisões.............................................................................................       

Financiamentos obtidos.......................................................................       

Outras contas a pagar........................................................................       

        

        

Passivo corrente       

Fornecedores......................................................................................   22.487,04 11.086,83 

Adiantamentos de clientes..................................................................       

Estado e outros entes públicos...........................................................   10.608,31 9.492,01 

Accionistas/sócios..............................................................................       

Financiamentos obtidos.......................................................................       

Diferimentos......................................................................................... 28.739,63 32.667,34 

Outras contas a pagar........................................................................   2.356,07 9.207,05 

Outros passivos financeiros...............................................................       

    64.191,05 62.453,23 

        

        

Total do passivo   64.191,05 62.453,23 

        

        

Total do Capital Próprio e do Passivo   94.461,54 91.679,82 

        

 


