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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 2015, 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 anos anteriores, 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. 

 

Contudo 2015 irá ser marcado pela responsabilidade na gestão dos refeitórios municipais, que o CCD assumiu desde 3 

de novembro em resposta a uma solicitação da Câmara Municipal, já que constitui uma área com grande impacto social, 

na medida em que o preço da refeição ao trabalhador tem uma comparticipação significativa das entidades 

empregadoras. O valor da comparticipação será sempre calculado em função das verbas que forem disponibilizadas 

para apoios sociais, pela Câmara, pelas empresas e outras entidades municipais, que acordaram ou venham a acordar 

com o CCD a transferência destes apoios sociais para os seus trabalhadores, nossos associados. 

 

Desta forma, o presente plano para além de constituir 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 2015, é particularmente influenciado por esta nova atividade, com influência significativa a 

nível orçamental. 

  

No entanto, mantemos a convicção que 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, sempre que 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 2015, reforçar a dinâmica de captação e angariação de novos associados, que teve já um 

impacto significativo em 2014, em consequência das novas responsabilidades nos refeitórios municipais, pelo eventual 

alargamento aos trabalhadores das quatro Freguesias do município da possibilidade de se associarem, como sócios 

efetivos, ao CCD, tendo como pressuposto a qualidade e atratividade dos serviços prestados e atividades 

desenvolvidas, bem como, a continuação da celebração de protocolos comerciais e institucionais que diferenciem 

positivamente a qualidade de associado do CCD. 

Contudo este forte crescimento de número de associados, quer o já verificado em 2014, que atingiu um valor superior a 

1700, quer o que ainda pode vir a verificar-se em 2015, e a introdução de novos serviços e atividades, representa um 

aumento de responsabilidade na gestão administrativa e financeira do CCD, que importa não descurar face às legítimas 

expetativas entretanto criadas juntos de todos os associados. 
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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 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. 

Um agradecimento ainda a todos os trabalhadores e prestadores de serviços que têm materializado os projetos em 

ações junto dos nossos associados, e também aos nossos fornecedores pela confiança e respeito demonstrados no 

CCD. 

 

2. Eixos Estratégicos  

Para 2015, o CCD PM CASCAIS irá dar continuidade aos Eixos estratégicos definidos anteriormente, operacionalizados 

através dos seguintes objetivos estratégicos: 

 
 Eixo Social 

 

- Projeto Ação Social. 
- Refeitórios Municipais; 
- Bolsas de desenvolvimento pessoal; 
- Alargamento da atividade do CCD a mais associados 
- Seguro de saúde de grupo  
- Funcionamento do Jardim de Infância; 
- Bolsas de estudo para familiares; 
 
 Eixo Desportivo 

- Atletismo, 
      - 20 Km de Cascais; 
- Golfe; 
- Pesca; 
- Cicloturismo; 
- Futsal; 
- BTT. 
  
 Eixo Cultural / Artístico 

- Tertúlias temáticas 
- Festa anual do CCD PM CASCAIS; 
- Viagens culturais; 
- Workshops Teatro  
- Workshops de Danças 
 
 Eixo Lazer 

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

- Promoção e venda de produtos naturais e de agricultura bio 
- Estabelecimento de protocolos e parcerias comerciais. 
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3. Objetivos Estratégicos  

 

 

 

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 2015 
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. 

Otimizar o funcionamento 
dos refeitórios municipais 

Manter a comparticipação 
nas refeições dos 
associados. 

2 
Até dezembro de 2015, 
manter o mesmo nível 
de comparticipação. 

*N.º de refeições 
fornecidas. 

* Relatórios de 
refeições 
fornecidas.   

Contribuir para o 
desenvolvimento de 
competências dos 
associados do CCD. 

Apoio na frequência do 
ensino superior e obtenção 
de diversos graus 
académicos. 

3 

Até junho de 2015, criar 
um programa de 
atribuição de bolsas de 
desenvolvimento 
pessoal. 

*Nº de candidaturas 
rececionadas; 
*Nº de bolsas 
atribuídas. 

*Fichas de 
candidatura. 

Reforço da implantação 
do CCD. 

Alargamento da condição de 
associado às Freguesias do 
concelho 

4 

Até dezembro de 2015, 
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. 5 

Até dezembro de 2015 
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. 6 

Em setembro de 2015, 
preencher as 75 vagas 
existentes. 

*Nº de crianças 
inscritas. 

* Fichas de 
inscrição.   

Promover o apoio a 
familiares dos associados, 
em particular a estudantes 
do ensino profissional, 
artístico e superior. 

Apoio na frequência de 
estabelecimentos de ensino 
profissional, artístico e 
superior 

7 

Até abril de 2015 
implementar criar um 
programa de atribuição 
de bolsas estudante  
 

*Nº de candidaturas 
rececionadas; 
*Nº de bolsas 
atribuídas. 
 

*Fichas de 
candidatura. 
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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. 

 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 

Até Dezembro de 2015, 
fomentar o envolvimento 
de 25 atletas em, pelo 
menos, 80% das corridas 
do troféu de Atletismo, 
comparticipando nos 
custos de provas fora do 
Concelho, até ao máximo 
de 80€/atleta. 

*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. 

9 

Até 15 de fevereiro 2015, 
participar na organização 
da prova de estrada 
20km de Cascais, 
assegurando condições 
especiais para os 
associados. 

*Operacionalização 
da prova; 
*Nº de associados 
inscritos. 
 

*Fichas de Inscrição 
na prova para os 
associados; 
 

 
 

10 
 
 

Até dezembro de 2015 
manter o apoio ao “Clube 
de Golfe do CCD”, na 
organização de torneios 
internos. 

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

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

 
 

11 
 
 

Até dezembro de 2015 
fomentar a prática do 
Futsal junto dos 
associados, 
disponibilizando uma 
instalação desportiva. 

*Nº de sócios 
inscritos. 

*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. 
 
 
 
 
 

12 

Até dezembro de 2015, 
fomentar e apoiar a 
participação de 11 
atletas no campeonato 
de pesca inter-
autarquias. 

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

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

13 

Até dezembro de 2015, 
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. 

14 

Até dezembro de 2015, 
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; 
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Eixo de Intervenção 

 
Finalidade Objetivo Geral 

Nº do Objetivo 
Específico 

Descritivo do 
Objetivo específico 

Indicadores Fontes de Verificação 

Cultural/Artístico 

Promover o acesso à 
cultura e ao 
conhecimento. 

Realização de ações 
de formação não 
formal. 

15 

Até dezembro de 2015, 
realizar 3 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 61º 
Aniversário do CCD, 
durante o mês de abril 
de 2015. 

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

*Fichas de inscrição. 

Promover o acesso à 
cultura e ao 
conhecimento 

Realização de viagens 
culturais 
enriquecedoras. 

17 
 

Até julho de 2015 
realizar uma viagem 
cultural, envolvendo 50 
associados 

*Operacionalização da 
viagem; 
 
*Nº de participantes 
inscritos. 

*Fichas de inscrição. 

 
 
 
 
 
 
Desenvolver 
competências artísticas 
através da ocupação 
de tempos livres. 

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

18 

Até dezembro de 2015 
organizar um 
Workshop de teatro, 
envolvendo, pelo 
menos, 15 associados, 
para apresentação em 
festa de natal 

*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. 
 

19 

Até dezembro de 2015, 
envolver um grupo de 
40 associados em 
workshops de diversos 
estilos de danças; 

*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 

 
 

Lazer 

 
 

Promover o convívio 
intersócios. 
Contribuir para o 
reforço da cultura 
organizacional do 
universo municipal. 

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

20 

Até dezembro de 2015, 
realizar 3 passeios. 

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

*Fichas de Inscrição; 
*Conteúdos temáticos 
dos passeios. 

Promover torneios 
internos de atividades 
individuais e coletivas. 

21 

Até setembro de 2015, 
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. 

 
 

Outros 
 
 
 

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

Promoção e venda de 
produtos naturais e de 
agricultura bio 

22 

Até dezembro de 2015, 
promover todos os 
meses cabazes de 
produtos.  

*Nº de cabazes 
vendidos. 
 

*Relatórios de venda. 

Estabelecer protocolos 
comerciais e 
institucionais com 
diversas entidades. 23 

Até dezembro de 2015, 
estabelecer protocolos 
com, pelo menos 12 
entidades.  

*Nº de protocolos 
assinados. 
 

*Nº de contratos 
assinados. 
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4. Notas Finais 

Em 2015, último ano do mandato dos atuais órgãos sociais, acreditamos que será o ano da consolidação da confiança e 

do reconhecimento da importância do CCD PM Cascais junto dos seus associados e entidades parceiras, que teve o 

seu início em janeiro de 2012. 

No ano de 2014, em simultâneo com a celebração do 60º aniversário do CCD PM de Cascais, concretizámos a 

mudança da sede social e das instalações administrativas para um espaço mais digno, moderno e mais próximo da 

maioria dos seus associados. 

Para a concretização dos objetivos a que nos propomos, continuaremos a 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 se mantém os desafios sociais e económicos que poderão traduzir ameaças externas à concretização dos 

mesmos. 
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ANEXO – ORÇAMENTO 2015 

 

 

 

TOTAL

Prestação de Serviços 61.774

Matrículas 0

Mensalidades 61.774

Vendas 9.500

CMC 5.000

AdC 4.500

Subsídios à Exploração 506.778

Subs. CMC - JI 198.727

Subs CMC - Social 210.000

Subs Empresas Municipais 68.400

Subs. Eixos Estratégicos 3.000

Subs. Águas de Cascais - JI 26.652

Subsídios ao Investimento 0

Subs. CMC / Emp. Públicas 0

Outros Rendimentos 381.000

Rendimentos Diversos 21.000

Seguro Saude - associados 360.000

Rendimentos Financeiros 0

Rendimentos Extraordinários 7.200

TOTAL RENDIMENTOS 966.253

Gastos c / Pessoal 221.116

Remunerações 217.010

Seguros Acid. Trab. Doenças Prof. 2.126

Medicina do Trabalho 980

Formação Profissional 700

Vestuário e calçado 300

Gastos c/ Mercadorias e Mat Primas 23.700

Mercadorias/Fornecedores 6.540

Matérias Primas 17.160

Fornecimentos e Serviços Externos 46.218

Combustíveis 3.900

Água 150

Livros e Doc. Técnica 300

Material Escritório/Desgaste 3.300

Comunicação 3.900

Seguros 390

Deslocações e Estadas 600

Honorários 26.516

Contencioso e notariado 300

Conservação e Reparação 3.900

Publicidade e Propaganda 238

Limpeza, Higiene e Conforto 300

Vigilância e Segurança 900

Material Didático 1.200

Outros (Weduc) 324

Eixos Estratégicos 659.500

Desportivo 15.760

Social 629.400

Cultural / Artístico 9.340

Lazer 5.000

Gastos Financeiros 1.000

Investimento/ Equipamento 10.000

Depreciações 3.000

TOTAL GASTOS 964.534

RESULTADO LÍQUIDO 1.718


