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1. Introdução 

O Plano de Atividades para 2016 que a seguir se apresenta, constitui um instrumento de gestão, prosseguindo as áreas 

estratégicas definidas nos últimos anos, tendo em consideração o orçamento e os recursos disponíveis para a 

prossecução da Missão do CCD PM Cascais. 

 

Concluindo-se no final de 2015 o mandato dos atuais órgãos sociais, considerou a atual Direção necessário elaborar um 

Plano de Atividades e Orçamento para 2016, e submetê-lo à decisão da Assembleia Geral Ordinária, que de acordo com 

os estatutos do CD PM de Cascais, tem que se realizar até 25 de novembro. 

 

O Plano de Atividades para 2016, pelas razões acima referidas, é um documento de continuidade em relação aos últimos 

anos, não acrescentando quaisquer acções ou atividades.  

Estado a situação financeira do CCD estabilizada, fruto do trabalho desenvolvido pelos atuais órgãos sociais desde 2 de 

janeiro de 2012, o Orçamento para 2016 prevê dotações financeiras que permitem a manutenção das atividades nos 4 

eixos estratégicos: 

 Eixo social; 

 Eixo Desportivo; 

 Eixo Cultural/artístico; 

 Eixo Lazer: 

 

 

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. 
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2. Eixos Estratégicos  

Para 2016, 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; 
- Marchas/Teatro  
- 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 

 
Descritivo do Objetivo especifico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Social 
 

 
 

Contribuir para o bem-estar 
psicossocial dos associados do 
CCD. 

Despiste e intervenção social junto de 
colaboradores em situação de 
vulnerabilidade socioeconómica. 1 

Apoiar os associados do CCD que 
necessitem de apoio.  

Otimizar o funcionamento dos 
refeitórios municipais 

Manter a comparticipação nas refeições 
dos associados. 2 

Manter o mesmo nível de comparticipação e 
manter e se possível melhorar a nível de 
qualidade das 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 

Manter o programa de atribuição de bolsas 
de desenvolvimento pessoal. 

Reforço da implantação do CCD. Alargamento da condição de associado 
às Freguesias do concelho 

4 
Angariar mais 10% do número de 
associados efetivos. 

Contribuir para o bem-estar e saúde 
dos associados. 

Manter e reforçar o seguro de saúde de 
grupo. 

5 
Aumentar as opções de coberturas e alargar 
o nº aderentes ao seguro de saúde. 

Otimizar o funcionamento e o 
serviço do JI. 

Assegurar a oferta deste serviço 
educativo a todos os associados que 
dele necessitem. 

6 

Oferecer uma resposta educativa aos filhos 
dos associados. 

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 

Manter o programa de atribuição de bolsas 
aos filhos dos associados.  
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Eixo de 
Intervenção 

 
Finalidade 

Objetivo Geral 
 

Nº do Objetivo 
Específico 

 
Descritivo do Objetivo Específico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Fomentar o envolvimento dos atletas em, 
pelo menos, 80% das corridas do troféu de 
Atletismo, comparticipando nos custos de 
provas fora do Concelho. 

9 

Participar na organização da prova de 
estrada 20km de Cascais, assegurando 
condições especiais para os associados. 
 

 
 

10 
 

Manter o apoio ao “Clube de Golfe do CCD”, 
na organização de torneios internos. 

 
 

11 
 
 

Fomentar a prática do Futsal junto dos 
associados, disponibilizando uma instalação 
desportiva. 

12 
Fomentar e apoiar a participação  atletas no 
campeonato de pesca inter-autarquias. 
 

13 

Fomentar a prática de cicloturismo, através 
do apoio aos atletas, comparticipando nos 
custos de participação em provas.. 
 

14 

Fomentar a prática de BTT, através do apoio 
aos atletas, comparticipando nos custos de 
participação em provas. 
. 
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Eixo de 

Intervenção 
 

Finalidade Objetivo Geral 
Nº do Objetivo 

Específico 
Descritivo do Objetivo específico 

Cultural/Artístico 

Promover o acesso à cultura e ao 
conhecimento. 

Realização de ações de formação não 
formal. 15 

Realizar  tertúlias temáticas e outras sessões 
de encontros informais. 
 

Celebrar o aniversário de 
constituição da Associação. 

Organizar a festa anual do CCD. 
16 

 

Celebrar o 62º Aniversário do CCD, durante o 
mês de abril de 2016. 
 

Promover o acesso à cultura e ao 
conhecimento 

Realização de viagens culturais 
enriquecedoras. 

17 
 

Realizar viagens turísticas-culturais para os  
50 associados 
 

 
 
 
Desenvolver competências 
artísticas através da ocupação de 
tempos livres. 

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

18 

Organizar grupo  de teatro, envolvendo, 
associados, na apresentação de peças 
teatrais nas festas do Município e de Natal. 

 
Associar o CCD às Marchas Populares 
de Cascais, através da participação de 
um grupo de Marcha, composto por 
associados  
 

19 

Participar nas Marchas de Cascais, com um 
Grupo de Marchantes composto por 
associados. 

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

20 

Fomentar a prática de dança, de diversos 
estilos, pelos associados, proporcionando 
local para essas práticas; 
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Eixo de 

Intervenção 
 

Finalidade Objetivo Geral 
Nº do Objetivo 

Específico 
Descritivo do Objetivo específico 

 
 

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). 

21 
Organizar  passeios para os associados.. 

Promover torneios internos de atividades 
individuais e coletivas. 

22 

Organizar um Challenge (Corrida de 
Aventura em equipa), com um mínimo de 10 
equipas de 5 atletas cada.  
 

 
 

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 23 

Promover todos os meses cabazes de 
produtos.  
 

Estabelecer protocolos comerciais e 
institucionais com diversas entidades. 

24 

Estabelecer protocolos com entidades.  

Manter os serviços de máquinas de 
venda de produtos alimentares nas 
instalações municipais 

25 

Manter as máquinas de vendas dde produtos, 
assegurando os descontos para associados e 
alargar sempre que se justifique o serviço a 
outras instalações municipais. 
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4. Notas Finais 

Em 2015, último ano do mandato dos atuais órgãos sociais, foi possível consolidar a confiança e o 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 2016, inicia-se um novo ciclo de 4 anos de mandato para os órgãos sociais a eleger pelos associados em data 

a agendar pela Mesa da Assembleia Geral. 

Esperamos que os novos órgãos sociais que resultem dessas eleições, mantenham os mesmos princípios que nortearam 

os atuais órgãos sociais, designadamente o respeito pela Missão do CD PM Cascais, a prudência aa ação 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. 

 

Cascais, 4 de novembro de 2015, 

 

João Bento Vitorino 

Presidente da Direção do CCD 
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ANEXO – ORÇAMENTO 2016 

 

 

TOTAL

Prestação de Serviços 50,175.00

Comissões 15,000.00

Mensalidades - JI 35,175.00

Vendas 8,400.00

CMC 4,800.00

AdC 3,600.00

Subsídios à Exploração 480,055.28

Subs. CMC - JI 189,727.44

Subs CMC - Social 216,000.00

Subs Empresas Municipais 51,000.00

Subs. Eixos Estratégicos 5,000.00

Subs. Águas de Cascais 18,327.84

Subsídios ao Investimento 0.00

Subs. CMC / Emp. Públicas 0.00

Outros Proveitos 31,920.00

Proveitos Diversos 24,000.00

Seguro Saude - Donativos 7,920.00

Rendimentos Financeiros 0.00

Rendimentos Extraordinários 0.00

TOTAL RENDIMENTOS 570,550.28

Custos c/ Pessoal 223,304.64

Remunerações 183,097.16

Encargos Sociais 37,228.76

Seguros Acid. Trab. Doenças Prof. 1,440.00

Medicina do Trabalho 1,038.72

Formação Profissional 500.00

0.00

Custo das Mercadorias e Consumos 24,180.00

Custo Mercadoria 6,180.00

Custo dos Consumos 18,000.00

Forn. Serviços Externos 257,237.20

Subcontratos 198,000.00

Serviços Especializados 40,620.20

Materiais 7,869.00

Energia e Fluidos 3,270.00

Deslocações e Estadas 0.00

Serviços Diversos 7,478.00

Eixos Estratégicos 53,598.00

Desportivo 13,108.00

Social 25,000.00

Cultural / Artístico 12,990.00

Lazer 2,500.00

Impostos 1,352.97

Gastos Financeiros 0.00

Investimento/ Equipamento 1,537.50

Depreciações 6,854.51

TOTAL GASTOS 568,064.82

RESULTADO LÍQUIDO 2,485.46


