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1. Introdução 

Em 2017 demos continuidade ao trabalho na prossecução da qualidade de serviço e 

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

existência e Missão do nosso CCD, reforçando igualmente a confiança e o reconhecimento 

junto dos seus nossos associados e entidades parceiras. 

Neste pressuposto, destacam-se a atividade desenvolvida pelo Jardim de Infância, as 

atividades desportivas, culturais e artísticas, os apoios sociais e os serviços prestados 

através do seguro de saúde e de fornecimento de refeições nos refeitórios municipais.  

No que respeita aos apoios sociais, estes foram traduzidos na atribuição de Bolsas de 

Desenvolvimento Pessoal para apoio à educação e formação de associados e 

descendentes, bem como concedidos na concessão de outros apoios a associados que 

revelaram situações de carência socioeconómica, designadamente através da 

disponibilização de refeições, apoios materiais e financeiros.  

Colaborámos com o Município de Cascais e outras entidades do universo municipal na 

distribuição de cabazes de Natal aos seus trabalhadores e aposentados, e na oferta de 

presentes de natal aos filhos, menores de 12 anos, dos mesmos trabalhadores.  

Para além disso proporcionámos o espetáculo de Natal com o nosso Grupo de Teatro, 

apresentando em 3 sessões consecutivas uma peça para toda a família. 

Colaborámos ainda com a organização de Campos de Férias para os filhos de associados-

trabalhadores da Câmara Municipal de Cascais.  

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 de meios financeiros e logísticos.  

Uma palavra de agradecimento é, igualmente, dirigida às Empresas Municipais, Cascais 

Próxima, Cascais Ambiente, Cascais Dinâmica e Cascais Envolvente e à Agencia DNA 

Cascais, com as quais iniciámos uma nova era de colaboração, por via dos apoios sociais 

no âmbito dos refeitórios e seguros de saúde, bem como à empresa AdC-Águas de 

Cascais, pelo apoio prestado ao funcionamento do Jardim de Infância. 
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Finalmente importa agradecer e relevar o empenho e profissionalismo de todos os 

trabalhadores dos Serviços Administrativos e do Jardim de Infância, bem como demais 

colaboradores, que asseguraram as tarefas e atividades necessárias à concretização do 

plano de ação aprovado para o presente ano. Lamentamos ainda o falecimento da nossa 

colega e trabalhadora Sara Domingos, que nos deixou de forma repentina e inesperada, 

constituindo uma perda irreparável para a sua família e colegas de trabalho. 

 

2. Associados 

Continua em franco crescimento o número de associados, totalizando no final de 2017,  

2.439 associados, o que face ao período homólogo, no final de 2016 registavam-se 2.169 

associados, o que representa um acréscimo de 270 associados, provenientes do universo 

das organizações do Município de Cascais, desde a Câmara Municipal às Empresas 

Municipais, Águas de Cascais e, ainda das Juntas de freguesia, fruto da alteração aos 

estatutos aprovada na Assembleia Geral de março de 2015. 

 

ASSOCIADOS POR ENTIDADE 

Entidade Nº Sócios 

Camara Municipal de Cascais 1.488 

Águas de Cascais 56 

CCD 10 

Aposentados  89 

Cascais Ambiente 236 

Sócios Auxiliares 207 

Cascais Dinâmica 39 

DNA Cascais 15 

Cascais Próxima 257 

Cascais Envolvente 34 

Freguesias 8 

Total 2.439 
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Como meios de comunicação com os Associados, têm sido desenvolvidos e alimentados 

os seguintes canais: 

• Site CCD Cascais; 

• Newsletter mensal;  

• Página de Facebook; 

• Folheto para divulgação das atividades do CCD.  

  

 

3. Projetos e Atividades Desenvolvidas  

3.1. Eixo de Intervenção Social 

3.1.1. Jardim de Infância do CCD  

Em 2017, o Jardim de Infância continuou a desenvolver a sua atividade como equipamento 

de grande importância na ação social do CCD, em particular para as crianças e respetivas 

familias que aqui encontraram uma resposta educativa e social de qualidade. 

O Jardim de Infância desenvolveu o seu Projeto educativo iniciado em 2015 implementando 

sempre estratégias técnico pedagógicas de renovada resposta face a necessidades 

educativas que vão surgindo. 

A realização de feiras e eventos que contribuíram para a angariação de verba para passeios 

e visitas de estudo, resultou na mais-valia de uma vez mais, não ter sido necessário solicitar 

qualquer pagamento adicional aos Encarregados de Educação para a realização das 

mesmas. Também a continuidade de participação em diversos projetos de âmbito nacional 

que promovem valores ligados à educação pela saúde, ambiente ou solidariedade foram 

vividos de forma muito participada. Exemplos como Os heróis da Fruta, O Pilhão vem à 
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Escola ou O dia do Pijama, projetaram o Jardim de Infância no envolvimento de estratégias 

e visão pedagógica atualizada. 

O jardim-de-infância tem recebido e integrado jovens em parceria com o Programa de 

Ocupação de Jovens (POJ) promovido pela Câmara Municipal de Cascais, através da 

Divisão de Promoção de Emprego (DPRE),  que se destina a jovens residentes no Concelho 

de Cascais, contribuindo para a  oportunidade de experimentação em contexto real de 

trabalho para o desenvolvimento de competências essenciais à vida ativa destes jovens 

com necessidades educativas especiais. 

Na mesma visão e envolvimento comunitário, tem colaborado com o Programa Cultura 

Social, no período do verão, ajudando a fomentar o desenvolvimento pessoal de jovens que 

se encontram em férias escolares, pela aproximação com as realidades locais, o contato 

com o mundo do trabalho, do espírito comunitário, de entreajuda e de solidariedade. 

Entre vários passeios e visitas de estudo que levaram as crianças a conhecer e a explorar 

o meio, destacamos o sucesso que foi a visita das crianças do jardim-de-infância, às 

instalações municipais da Adroana, onde aprveitaram para fazer uma visita guiada às 

instalações do CCD, ao Gabinete Médico, à Cascais Próxima, à Cascais Ambiente e 

oficinas municipais, para conhecerem o local de trabalho de alguns dos pais, terminando a 

visita com o almoço no refeitório da Adroana. 

A equipa frequentou formações ao longo do ano sob a forma de participação em congressos 

e encontros relacionados com a área da educação. A destacar a participação de algumas 

funcionárias nos Encontros Regionais - Apresentação das Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar e o contributo que deram para atualização de ferramentas técnico 

pedagógicas bem como o enquadramento com as práticas em vigor e momentos de 

Autoformação no próprio contexto do JI, de extrema importância para o enriquecimento de 

toda a equipa. 

Infelizmente continua a verificar-se a diminuição da procura deste serviço educativo por 

parte dos encarregados de educação,  a que não será alheia a diminuição da natalidade e 

o aumento da oferta educativa pública,  o que contribuiu para a  descida do número de 

crianças inscritas e a frequentar, totalizando atualmente 22, menos 13 que o ano letivo 

anterior.  
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A Direção do CCD continua empenhada em proceder ao alargamento da oferta social e 

educativa à componente de Creche – dos 0 aos 3 anos, mas cuja concretização se encontra 

dependente de procedimentos de natureza administrativa e técnica e de assegurar a 

sustentabilidade financeira de todo o equipamento. 
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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 2017. 

Procedemos a uma vasta consulta do mercado para procurar eventuais produtos mais 

vantajosos, o que não se veio a verificar. Concluindo assim que a apólice existente, é a que 

oferece melhores condições, no binómio preço versus coberturas, procedemos à renovação 

da mesma em 1 de dezembro, embora por razões que ultrapassam o CCD, seja a 

Companhia de Seguros Tranquilidade, em substituição da Açoreana, a entidade detentora 

dos direitos da apólice, mantendo-se os serviços Advancecare.  

Ainda assim, mantendo-se a taxa de sinistralidade superior a 100%, à semelhança dos 

anos anteriores, calculada em 2017 no valor 129,96%, a mensalidade (Prémio de Seguro) 

sofreu um aumento de 9,70% em relação ao ano anterior, embora tenha visto alargada 

algumas coberturas. 

Por iniciativa da empresa mediadora MDS, foi descontinuada a apólice com características 

especiais iniciada em 2016, e à qual tinham aderido 23 segurados. No entanto a MDS 

garantiu uma nova apólice para estes aderentes com capitais e coberturas idênticas.  

No final de 2017, registou-se um ligeiro recuo de número de segurados, 1.870 face aos 

1.891 em 2016, como se pode verificar no quadro abaixo. 

 

 

SEGURO DE SAUDE 

Data Entidade Nº segurados 

Dez.2015 Açoreana/Advancare 1.816 

Dez.2016 Açoreana/Advancare 1.891 

  Açoreana/Advancare/MDS 23 

Dez.2017 Açoreana/Advancare 1.870 

  Açoreana/Advancare/MDS 23 
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3.1.3. Refeitórios Municipais 

Em outubro de 2017 terminava o prazo do contrato do serviço de refeições, que celebrámos 

com a empresa ICA em setembro de 2014. Por este motivo procedemos igualmente a uma 

consulta alargada do mercado, através do convite a 9 empresas do ramo, tendo respondido 

apenas 3 ao Caderno de Encargos apresentado.  

Apos análise dessas propostas, foi decidido celebrar um novo contrato com a empresa ICA, 

uma vez que apresentou as condições mais vantajosas, considerando os critérios qualidade 

de serviços, preço e diversidade.  

De resto foi dada continuidade ao serviço prestado, junto do polo de confeção e refeitório 

municipal da Adroana, do refeitório do Cascais Center, bem como o fornecimento de 

refeições previamente embaladas diariamente a associados que se encontram a trabalhar 

nas instalações municipais da Rua José Joaquim de Freitas e de alguns Parques, 

mantendo-se os mesmos valores de custo da refeição do ano anterior. No total foram 

fornecidas 89.653, valor ligeiramente inferior a 2016 - 91.416 refeições. 

 

REFEIÇÕES SERVIDAS EM 2017 

Refeitório Quantidade 

Adroana 56.086 

Cascais Center 32.998 

Sociais 569 

Total 89.653 
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3.1.4. Bolsas de Desenvolvimento Pessoal 

Em 2017 foram atribuídas 139 bolsas pecuniárias para apoio à educação e formação de 

associados e descendentes, divididas em 2 períodos, 62  em junho e 77 em novembro,  

num total de 13.900,00€, de acordo com o regulamento aprovado pela Direção.  

 

3.1.5. Campos de Férias 

Colaborámos ainda na organização de Campos de Férias para os filhos de associados-

trabalhadores da Câmara Municipal de Cascais, que permitiu a 134 crianças e jovens 

gozarem um período de férias no Campo Aventura e 89 participantes no Campo Sioux da 

Pedra Amarela. 

 

3.1.6. Cabazes e Presentes de Natal 

Colaborámos com a Câmara Municipal de Cascais e demais entidades do universo 

municipal na aquisição e distribuição de 4.310 Cabazes de Natal e Bolos Reis a todos os 

trabalhadores, ativos e aposentados, destas entidades. 

CABAZES DE NATAL 

Entidade Quantidade 

Camara Municipal de Cascais 3.087 

Cascais Ambiente 700 

Cascais Próxima 426 

DNA 47 

Assoc. São Francisco de Assis 28 

Fundação D. Luis 22 

Total 4.310 

 

Do mesmo modo colaborámos, na aquisição e distribuição de 1.163 presentes de Natal a 

todas as crianças menores de 12 anos filhos dos trabalhadores de aquelas entidades. 
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3.1.7. Aconselhamento de Saúde e Consultas de Bem-estar 

Foram proporcionados serviços de Osteopatia, através da contratação de 2 osteopatas, 

que realizaram 711 consultas.  De forma a dar resposta aos pedidos dos sócios, alargamos 

o horário das consultas (em pós-laboral) a partir de setembro. 

Iniciou-se ainda o serviço de apoio em Nutrição, através de uma Nutricionista, tendo 

realizado 69 consultas. 

 

3.1.8. Outros apoios sociais 

Foram concedidos apoios a associados que revelaram situações de carência 

socioeconómica, designadamente através da disponibilização de refeições e outros apoios 

materiais e financeiros, num total de 32 sócios apoiados. 

Em colaboração com a ONG HELPO, foram enviadas peças de vestuário desportivo para 

Moçambique.  
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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 2017, tendo o CCD PM Cascais contado com a participação de 110 atletas em 

provas a nível concelhio e nacional.  

Em relação às provas concelhias, no 25º Troféu de Atletismo de Cascais - 2017, o CCD 

Cascais alcançou pelo segundo ano consecutivo o 3ºlugar entre 14 equipas.  

Em termos individuais, destacaram-se os seguintes atletas:  

Iniciados masculinos, 2º lugar - David Pucariço e 4º lugar - Gonçalo Carvalho; 

Juvenis masculinos, 5º lugar – Diogo Alexandre; 

Juniores femininos, 4º lugar – Carolina Albuquerque; 

Juniores masculinos, 3º lugar – Diogo Henriques; 

Seniores femininos, 1º lugar – Ana Brás; 

Escalão F35; 1º lugar – Alexandra Machado, 3º lugar – Cláudia Bico e 4º Lugar – Tânia 

Valentim; 

Escalão F40, 1º lugar – Maria Policarpo; 

Escalão F45, 3º lugar – Maria Vieira; 

Escalão M55, 5º lugar – António Pucariço; 

Escalão F60, 1º lugar – Paula Machado e 2º lugar – Maria Adelina; 

Escalão M65, 4º lugar – Júlio Meireles. 
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3.2.2. BTT 

O BTT contou com a participação de 15 associados, tendo participado no BTTábua, 

Passeio terras da Guarda, da Serra da Estrela e de Santa Comba, Terras do Vimeiro e na 

Taça Joaquim Agostinho em Torres Vedras que incluiu 5 provas. Participou ainda no Troia-

Sagres e ainda em 3 passeios organizados pela equipa do CCD. 

De  4 a 18 julho, três dos nossos atletas percorreram as Highlands escocesas de 

bicicleta, levando o CCD além-fronteiras. Percorreram 1000 km em autonomia que 

começou em Inverness, passando por Skye, ao longo do lago Ness e novamente até 

Inverness. 

 

 

 

 

3.2.3. Cicloturismo 

 Em 2017, o cicloturismo contou com a participação de 7 atletas/associados, tendo 

participado em 7 Granfondos (Évora, Douro, S. Mamede, Serra da Estrela, Aldeias do Xisto, 

Tejo e Serras) e na clássica Troia/Sagres. 

 

3.2.4. Futsal 

A secção de Futsal continuou em 2017 a sua atividade, embora com um caracter recreativo, 

decorrendo a sua atividade no Pavilhão da Escola Secundária de Alvide, 1 vez por semana, 

e com a adesão de 12 associados.  
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3.2.5. Golfe 

O Clube de Golfe do CCD PM Cascais, na época desportiva de 2017, contou com 16 

participantes inscritos, tendo participado em 8 torneios, com uma média de 12 atletas por 

torneio. 

Dada a fraca adesão de associados efetivos a esta modalidade, o responsável da secção 

propôs, e a Direção Do CCD aprovou, a suspensão da atividade de Golfe em 2018.  

 

3.2.6. Pesca  

Relativamente à modalidade pesca desportiva, o CCD PM Cascais, contou em 2017 com a 

participação de 8 atletas no campeonato nacional de pesca interautarquias, tendo obtido 

14º lugar entre 23 autarquias participantes. 
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3.3. Eixo de Intervenção Cultural / Artístico 

Vários foram os eventos em que o Grupo de Animação do CCD Cascais participou e 

organizou, sendo de especial destaque os seguintes: 

3.3.1. Carnaval 

O CCD Cascais participou em fevereiro de 2017 pela primeira vez no Corso de Carnaval 

da Malveira da Serra. Sob o tema “A Selva”, o Grupo de Animação levou ao desfile, 

selvagens e piratas, e desfilou com a alegria e boa disposição que já lhe é reconhecida. 

 

 

3.3.2. Flash Mob 

O CCD Cascais, mais uma vez a convite para participar em eventos da Câmara Municipal 

de Cascais, desta feita em colaboração com a DIPS – Divisão de Promoção da Saúde, o 

Grupo de Animação do CCD preparou, ensaiou e realizou um Flash Mob, no dia 18 de 

março, no Mercado da Vila, integrado na Campanha “A Felicidade começa em mim”. 

Em resultado do êxito da iniciativa o grupo foi convidado a conceber outro flash mob 

aquando da iniciativa “Laço Azul 2017” do DHS / CPCJ, que teve lugar no dia 27 de abril 

na Baía de Cascais. 
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3.3.3. Projeto “Sing The World” 

No mesmo dia 27 de abril em colaboração com o Agrupamento de Escolas de Cascais, o 

grupo de Animação participou no projeto “Sing The World” que teve como mote “Cantar 

canções, de caráter popular, de modo a conhecer, divulgar e preservar esse património, 

quer a nível Nacional quer a nível Mundial”. Este projeto está ligado à produtora Clave de 

Soft que já desenvolve este tipo de trabalho com as escolas há vários anos. 

Para além do CCD Cascais, este evento teve a participação, das escolas, dos Bombeiros 

Voluntários de Cascais (AHBVC), da Polícia de Segurança Pública de Cascais (PSP), da 

Junta de Freguesia de Cascais e Estoril (JFCE), do Centro de Dia do Bairro do Rosário e 

do Colégio “Pirilampo”. 

O coro criado para o efeito participou na gravação de um DVD, no Auditório da Casa das 

Histórias Paula Rego, tendo o projeto culminado com um espetáculo que contou com a 

presença de todos os grupos intervenientes, e que foi realizado no dia 3 de julho no auditório 

do Parque Palmela. 
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3.3.4. Abertura da Época Balnear 

No dia 1 de maio de 2017 aquando da abertura da época Balnear em Cascais, 

iniciativa promovida pela DQAM, o grupo de Animação levou a História de Cascais 

ao areal da Praia da Conceição com o desfile da Família Real, de pescadores e 

varinas, sob o tema “A Família Real vai a banhos na Praia da Conceição". O evento, 

para além dos ilustres convidados da Autarquia, teve a presença do Senhor 

Presidente da República. 
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Mais uma vez com grande empenho, alegria e profissionalismo! O evento valeu ao CCD 

Cascais a menção através de notícia em jornais de tiragem nacional, tendo inclusivamente 

sido motivo de reportagem exibida na RTP no Jornal das 8h. 
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3.3.5. Festa dos Maios - “Burricada” e Inauguração do Forno da Cal 

Nos dias 6 e 13 de maio de 2017, integrando as comemorações do Festival da Primavera 

promovido pela Cascais Ambiente na Quinta do Pisão, o Grupo de Animação do CCD 

Cascais foi convidado a recriar uma burricada pelas ruas da baixa de Cascais intitulada “Os 

Saloios vão à Vila de Cascais”, que consistiu em fazer um desfile com animais da Quinta 

do Pisão (burros e cabra), distribuindo folhetos a convidar turistas e locais a visitar o Festival 

da Primavera. A animação realizada na Quinta do Pisão foi a recriação de um piquenique 

saloio e desfile dos saloios. 

Fica o testemunho dos colegas João Melo e Bruno Ribeiro da Cascais Ambiente, para os 

“melhores saloios do mundo”, a propósito da nossa intervenção na Festa dos Maios: 

“Um grande obrigado por terem aceite este desafio, os meus parabéns e agradecimento a todos e para o 
ano temos mais.” (João Melo) 

 
“Por favor faz chegar este e-mail a todos os saloios, com ou sem bigode, de calças ou de saias... que 
estiveram connosco na Festa dos Maios. 

Estou orgulhoso de poder dizer que tenho colegas que conseguem encarnar uma personagem do princípio 
ao fim, com um sorriso, com boa disposição, com vontade de estar. Senti-me contagiado desde o primeiro 
minuto, desde o nosso passeio em que Cascais reviveu a Burricada e o voltar dos Saloios a Cascais.  
Nos dias em que estiveram na Festa dos Maios, o espaço alegrou, ficou com mais cor, mais movimento, 

foram o "meu" coração da festa!  
Quero agradecer a todos, pela entrega nesta personagem, com a certeza que amanhã vai haver outro 
evento, em que os saloios são esquecidos, mas outras personagens serão assumidas com o mesmo espírito, 
que é vosso! Obrigado colegas... foi um prazer!” (Bruno Ribeiro) 

 

No dia 13 de maio, o Senhor Presidente da Câmara inaugurou o Forno da Cal, e obviamente 

os Saloios ajudaram a descerrar a placa! 
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3.3.6. Marchas  

Em 2017 realizou-se a 5ª edição das Marchas Populares, e mais uma vez o CCD acedeu 

ao convite da Câmara Municipal de Cascais para participar. A Marcha do CCD, composta 

por cerca de 50 colegas, desfilou no dia 10 de junho em Cascais, juntamente com outras 9 

coletividades do concelho, a saber: (8, ao todo): Sociedade Musical e Sportiva Alvidense; 

Grupo Cénico dos Bombeiros de Cascais; Sociedade Recreativa e Musical de Carcavelos; 

Grupo Livramento Estoril Clube; Sociedade Musical de Cascais; Grupo de Solidariedade 

Musical e Desportivo de Talaíde; Grupo Recreativo e Dramático 1º de Maio de Tires e a 

APPACDM de Lisboa| Bloco de Alapraia a quem tivemos o prazer de ceder a nossa Banda 

para a sua atuação. 

Para além do sucesso do dia do desfile, importa salientar o já habitual clima de boa 

disposição e empenho de todos os colegas marchantes. Importa ainda salientar a ajuda e 

apoio recebidos de diversos colegas e serviços municipais, no acompanhamento do desfile, 

e organização e produção geral da nossa Marcha, envolvendo nestas tarefas mais de 20 

colegas.  

A Marcha do CCD participou ainda durante o mês de junho nas Festas de Tires, Carcavelos 

e Talaíde. E a convite da Junta de Freguesia da Praia da Luz, Algarve, o grupo deslocou-

se nos dias 1 e 2 de julho à Praia da Luz juntamente com o grupo da Sociedade Musical de 

Cascais, onde participou no desfile organizado para o efeito, sendo um enorme sucesso e 

motivo de confraternização e boa disposição como é já seu apanágio. 
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3.3.7.  Teatro 

Em dezembro de 2017 repete-se a experiência da Festa de Natal da CMC, o Grupo de 

Teatro do CCD mais uma vez colaborou com a Câmara Municipal de Cascais na 

organização da Festa de Natal, no apoio à produção da peça de teatro, ao guarda-roupa, 

aos adereços e às refeições, nos mesmos moldes da festa de Natal de 2016.  

Foi apresentada a peça “Chapéus Há Muitos!”, uma adaptação da obra de Carlos Manuel 

Rodrigues, com encenação da nossa colega Ana Gil, no dia 20 de dezembro de 2017 no 

Salão Preto e Prata do Casino do Estoril. 

É de referir que para o bom sucesso desta peça contámos com a excelente ajuda dos 

alunos do Curso Técnico de Multimédia do Agrupamento de Escolas da Cidadela, na 

conceção dos programas, convites e do maravilhoso cenário virtual que nos fascinou a 

todos! 

Contámos com a participação de cerca de 50 colegas, divididos entre atores, músicos, 

ajudantes de palco e bastidores.  

Mais um Sucesso no “Reino da Boa Disposição”!!!! 
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3.4. Eixo Lazer 

3.4.1. Meia Maratona de Cascais 

A primeira edição da Montepio Meia Maratona de Cascais, realizou-se no fim-de-semana 

de Carnaval, 25 e 26 de fevereiro, e o palco principal foi a Baía de Cascais. 

O evento englobou três provas: a Montepio Meia Maratona, a Montepio 5 km de Cascais e 

a Corrida das Crianças, reunindo cerca de 4.000 inscritos. O evento contou com 

organização da HMS Sports, com o apoio da Câmara Municipal de Cascais e do Centro de 

Cultura e Desporto do Pessoal do Município de Cascais, em parceria com a Associação 

Mutualista Montepio e o Montepio Geral. 

A Meia Maratona de Cascais surgiu na sequência dos 20 km Cascais, prova com grande 

tradição no panorama desportivo, passando esta prova de 20 km para a distância de meia 

maratona.  

Além da meia maratona, o evento integrou a Montepio 5 km de Cascais, prova aberta a 

pessoas de todas as idades, a qual contou com muita animação e muitos mascarados que 

entraram já na folia carnavalesca. 

Na véspera, 25 de fevereiro, a animação esteve a cargo dos mais jovens, que participaram 

na Corrida das Crianças (dos 5 aos 13 anos) e que completaram distâncias entre os 300 e 

os 1.000 metros na Baía de Cascais. Os diplomas de participação estão disponíveis no sítio 

oficial do evento. 
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3.5. Eixo de Intervenção Serviços 

3.5.1. Cabazes de produtos biológicos Quinta do Pisão 

Manteve-se a parceria com a Cascais Ambiente, para a venda e distribuição nos edifícios 

municipais de cabazes com produtos de agricultura biológica da Quinta do Pisão. Em 

2017 foram entregues 365 cabazes. No período natalício, este serviço foi reforçado com a 

venda de couves portuguesas (91) para a consoada. 

  

3.5.2. Máquinas de vending  

Manteve-se o serviço de máquinas de vending em todos os edifícios municipais, através de 

uma parceria com a empresa Cafécop, Lda, estando nesta altura instaladas 21 máquinas, 

com serviço de bebidas quentes e em alguns casos de snacks.  

 

3.5.3. Protocolos  

Demos continuidade à manutenção e celebração de novos protocolos com diversas 

entidades, permitindo o acesso dos associados a serviços ou produtos em condições mais 

favoráveis. 

Protocolos celebrados este ano: 

• Cinema Cascais Villa (novo protocolo) 

• WeTalk 

• Crossfit Black Edition 

• Rident 

• Santander  

Os protocolos em vigor podem ser visualizados em www.ccdcascais.pt/protocolos-de-

colaboracao  
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4. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS 2017 

 

Cumprindo as disposições legais aplicáveis, vem a Direção do CENTRO CULTURA E 

DESPORTO DO PESSOAL DO MUNICIPIO DE CASCAIS apresentar aos sócios o 

presente relatório, que expressa de forma apropriada a situação da atividade no exercício 

económico findo em 31 de dezembro de 2017. 

Análise das Demonstrações Financeiras 

Em termos globais o rendimento do período atinge um valor de € 816.384,82, o qual 

comparado com os € 660.180,16, do período anterior, representa um acréscimo de 23,60%. 

Em termos individuais os rendimentos com maior relevância, e que justificam a totalidade 

do incremento, são os subsídios à exploração concedidos pelas entidades municipais. 

Origem dos Subsídios 

  

Câmara Municipal de Cascais                   (1) (2) 616.445,07 

Cascais Próxima 42.000,00 

Cascais Ambiente                                        (3) 47.546,06 

Cascais Envolvente 10.000,00 

DNA Cascais                                               (4) 2.191,05 

    
(1) - Incluí € 57.037,92, recebido em 2016, mas reconhecido no ano de 2017. (2) – Incluí       
€ 171.877,30, imputável ao ano de 2017, mas que só irá ser recebido em 2018. 

(3) -  Incluí € 36.717,90, imputável ao ano de 2017, mas que só irá ser recebido em 2018. 

(4) -  Incluí € 1.944,66, imputável ao ano de 2017, mas que só irá ser recebido em 2018. 
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DNA Cascais
(4)



 
 

28 
 

  
 

Durante o ano de 2017 houve um acréscimo de 12,50% no nº de sócios, e 

subsequentemente na receita proveniente das quotas pagas. 

 

Sócios por Entidade Municipal e Quotas Pagas 

   

Entidade Nº Sócios Quotas 

Câmara Municipal de Cascais 1488 15.888,00 

Cascais Próxima 257 2.773,00 

Cascais Ambiente 236 2.425,00 

Cascais Dinâmica 39 481,00 

Cascais Envolvente 34 396,00 

DNA Cascais 15 143,00 

Águas de Cascais 56 641,00 

CCD PM Cascais 10 114,00 

Aposentados 89 955,00 

Auxiliares 207 1.723,00 

Juntas de Freguesia 8 58,00 

Total 2.439 25.597,00 
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Quando comparados com os € 636.286,98 do período anterior, os gastos totais, que 

atingem o valor de € 785.719,08, tiveram um acréscimo de 23,40%, praticamente o mesmo, 

em termos percentuais, do que se verificou nos rendimentos. 

    

Área de Intervenção Restantes 
Jardim de 
Infância 

Ativ.Desportivas, 
Culturais e 

Apoio Social 

        

Total de Gastos 47.870,02 201.972,08 535.876,98 

  

A análise individual permite-nos concluir que é a rubrica associada aos gastos com o apoio 

social, onde se incluí, entre outros, a comparticipação nas refeições, os campos de férias e 

as bolsas de desenvolvimento, aquela que é mais relevante e, por conseguinte, mais 

subsídios utiliza. Os gastos com o Jardim de Infância também apresentam uma importância 

significativa. 

Utilização dos Subsídios  

  

Jardim de Infância                               (1) (2) 202.113,78 

Ativ. Culturais e Desportivas 6.900,00 

Apoio Social                                           (3) 509.168,40 

(1) - Incluí € 57.037,92, recebido em 2016, mas reconhecido no ano de 2017. (2) - Incluí € 31.000,00, imputável ao ano 
de 2017, mas que só irá ser recebido em 2018. 

(3) -  Incluí € 183.539,86, imputável ao ano de 2017, mas que só irá ser recebido em 2018. 
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Gastos com as Atividades 
 

     

Atividades Desportivas    

  Atletismo   6.539,03  

  Futsal   690,00  

  Pesca   881,81  

  Golfe   314,00  

  Cicloturismo   1.045,88  

  BTT   1.979,18  

Atividades Culturais    

  Teatro   850,87  

  
Danças 
Latinas 

  1.960,00  

  Marchas Populares 7.114,75  

  Desfile de Carnaval 564,35  

  Conversas e Palestras 400,00  

Saúde e Bem Estar    

  Osteopatia   16.931,88  

  Nutrição   206,79  

       

Total 39.478,54  
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Bolsas de Desenvolvimento 

  
      

 Junho 62 6.200,00   

 Dezembro 77 7.700,00   

         

 Total 13.900,00   

      

      
 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

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 

€ 30.042,54 (trinta mil e quarenta e dois euros e cinquenta e quatro cêntimos) transite para 

a conta de Resultados Transitados. 

 

Aprovado em reunião da Direção do dia 8 de março de 2018, 

 

O Presidente da Direção 

 

João Bento Vitorino 
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2017 2016

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços prestados (10) 55.812,44 51.614,78

Subsídios à exploração (12) 729.205,38 476.588,67

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (9) (24.368,27) (26.297,82)

Fornecimentos e serviços externos (253.822,61) (251.454,68)

Gastos com o pessoal (16) (197.830,58) (228.071,93)

Imparidade de inventários (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

Outros rendimentos 31.367,00 36.491,05

Outros gastos (302.972,11) (123.329,91)

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 37.391,25 31.025,82

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (6.725,51) (7.132,64)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 30.665,74 23.893,18

Gastos de f inanciamento (líquidos)

Resultado antes de impostos 30.665,74 23.893,18

Imposto sobre o rendimento do período (14) (623,20) (113,65)

Resultado líquido do período 30.042,54 23.779,53

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 

Dezembro 2017

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS NOTAS
PERÍODOS
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2017 2016

ATIVO

Ativo não corrente:

Ativos f ixos tangíveis (5) 860,19 7.585,70

Ativos intangíveis

Outros investimentos f inanceiros 235,01 101,21

Créditos e outros ativos não correntes

1.095,20 7.686,91

Ativo corrente:

Inventários (9) 361,01 581,82

Clientes 2.849,73 1.162,06

Estado e outros entes públicos 6.358,86 6.731,63

Capital subscrito e não realizado

Diferimentos

Outros ativos correntes 215.212,94 27.273,09

Caixa e depósitos bancários 50.534,56 162.090,69

275.317,10 197.839,29

Total do Ativo 276.412,30 205.526,20

BALANÇO INDIVIDUAL

Dezembro 2017

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS NOTAS
PERÍODOS
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2017 2016

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio:

Capital subscrito

Outros instrumentos de capital próprio

Reservas 75.318,51 75.318,51

Resultados transitados 19.086,41 (4.693,12)

Outras variações no capital próprio 9.432,54 9.432,54

103.837,46 80.057,93

Resultado líquido do período 30.042,54 23.779,53

133.880,00 103.837,46

Total do capital próprio 133.880,00 103.837,46

Passivo

Passivo não corrente:

Provisões

Financiamentos obtidos

Outras dívidas a pagar

Passivo corrente:

Fornecedores 96.729,03 406,91

Estado e outros entes públicos 10.780,61 15.400,97

Financiamentos obtidos

Diferimentos 57.037,92

Outros passivos correntes 35.022,66 28.842,94

142.532,30 101.688,74

Total do passivo 142.532,30 101.688,74

Total do Capital Próprio e do Passivo 276.412,30 205.526,20

BALANÇO INDIVIDUAL

Dezembro 2017

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS NOTAS
PERÍODOS
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Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados 

Nota Prévia - As Notas omissas não são aplicáveis ou significativas para a compreensão 

das demonstrações financeiras. 

Nota 1 – O CENTRO CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DO MUNICIPIO DE 

CASCAIS é uma Associação sem fins lucrativos, constituída em 14/04/1954, e tem por fim 

proporcionar aos seus associados e familiares a satisfação de interesses relacionados com 

o seu bem-estar promovendo ações de caráter desportivo, cultural, recreativo, económico 

e de solidariedade social. 

A sede da Associação é na Adroana, na Estrada de Manique, nº 1830 – Complexo 

Multiserviços da Câmara Municipal de Cascais, Edifício Social, 2º piso, freguesia de 

Alcabideche, concelho de Cascais. 

Possui o número de identificação fiscal 501 084 770 

 

Nota 2 – As demonstrações financeiras do período foram preparadas em todos os aspetos 

materiais, em conformidade com as disposições do regime de normalização contabilística 

para as entidades do setor não lucrativo, tendo em vista a necessidade de estas darem 

uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da Associação. 

O conteúdo das contas das demonstrações financeiras é comparável com o ano anterior. 

 

Nota 3 – As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade 

e do acréscimo. 

Nota 5 – Os ativos fixos tangíveis estão registados ao preço de custo ou produção e são 

apresentados pelo respetivo valor liquido de depreciações acumuladas. 

Os preços de custo ou produção incluem o IVA sempre que o mesmo não seja passível de 

dedução. 

As depreciações são calculadas segundo o método das quotas constantes, utilizando para 

o efeito as taxas em vigor em conformidade com o período de vida útil estimado. 

 

Resumo das várias classes de ativos fixos tangíveis: 
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Classe de ativos \ Valores apurados 
Edifícios e 

outras 
construções 

Equip. 
básico 

Equip. de 
transporte 

Equip. 
administrativo 

Outros 
ativos fixos 
tangíveis 

Início do 
período 

Valor bruto escriturado  43.355,13   11.950,00 1.482,53   

Amortização acumulada 38.159,43   9.560,00 1.482,53   

Período 

Aquisições            

Alienações           

Ativos classificados como 
detidos p/ venda 

          

Depreciações do período  4.335,51   2.390,00    

Revalorizações           

Outras alterações       1.075,40   

Fim do 
período 

Valor bruto escriturado  43.355,13   11.950,00 407,13   

Depreciações Acumuladas 42.494,94   11.950,00 407,13   

 

 

Nota 9 – Os Inventários estão registados ao custo de aquisição e o método de custeio 

utilizado é o FIFO. 

Descrição 
Inventário 

Inicial 
Compras Regularizações Inventário Final 

Mercadorias 0,00 10.471,29 0,00 0,00 

Matérias-primas, subsidiárias e de 
consumo 

581,82 13.676,17 0,00 361,01 

Produtos acabados e intermédios         

Subprodutos, desperdícios, resíduos 
e refugos 

        

Produtos e trabalhos em curso         

Ativos biológicos         

Total 581,82 24.147,46 0,00 361,01 

     

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 24.368,27 
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Nota 10 – Rédito 

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber decorrente da 

atividade fora do âmbito dos fins estatutários: 

Durante o período o rédito proveio de:                    

  
Descrição Rédito 

Vendas     

  
Mercadorias 11.264,69 

  
Cabazes Biológicos 2.627,20 

Total 13.891,89 

Prestação 
Serviços 

    

  
Mensalidades Jardim 
Infância 

33.004,15 

  
Comissões Serv.Vending 6.341,40 

  
Outros Serviços  2.575,00 

Total 41.920,55 

   

Total do Rédito 55.812,44 

 

 

Nota 12 – Subsídios e outros apoios: 

  

2017 

Contabilização 

Acréscimos de 
Rendimentos 

Subs. à 
Exploração 

Rendimentos a 
reconhecer 

Subsídios e Outros Apoios 214.539,86 514.665,52   
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Durante o período a Associação beneficiou de um subsidio de apoio à criação de emprego, 

no valor de 3.740,06, cuja entidade gestora é o IEFP. 

Os apoios transferidos pelas entidades municipais, durante o período, atingiram o montante 

de 503.642,32. 

Os donativos recebidos foram de 7.283,14. 

 

Nota 14 – Impostos sobre o Rendimento 

Apesar da isenção de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), por 

enquadramento no nº 1 do artº 10º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Coletivas (CIRC), existe a sujeição ao Imposto dos rendimentos empresariais derivados do 

exercício das atividades comerciais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, tal 

como prevê o nº 3 do referido artigo. 

O imposto sobre o rendimento do período corresponde à soma do imposto corrente é 

registado em resultados. 

O imposto corrente a pagar é baseado no lucro tributável do período e inclui as tributações 

autónomas. O lucro tributável pode diferir do resultado contabilístico, uma vez que podem 

existir gastos e/ou rendimentos não dedutíveis ou tributáveis. 

 

Nota 16 – Benefícios dos empregados 

Durante o período o número médio de trabalhadores foi de 12.  

Não se verificaram alterações na composição do órgão diretivo, mantendo-se assim a 

composição inicial de 7 membros efetivos e 2 suplentes. 

Não existem membros do órgão diretivo remunerados. 

 

Nota 18 – Outras Informações 

Não existem dívidas de impostos ou taxas 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 da Associação. 


