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1.

Introdução

A Direção do CCD Cascais submete à apreciação dos associados o Relatório de Atividades e
Contas do ano 2020, no qual são identificados as principais atividades e os projetos mais relevantes
executados ao longo do ano, bem como as de receitas e despesas de funcionamento desta
associação.
A situação pandémica originada pelo coronavírus COVID-19 no nosso país teve um forte impacto
na vida do CCD como demonstrará detalhadamente e aqui se revelam de forma resumida na:


Suspensão de diversas atividades no eixo de intervenção cultural e artística, lazer e
desportiva, os quais acolhiam habitualmente grande recetividade por parte dos associados;



Necessidade da tomada de um conjunto de medidas de emergência entre outras de apoio
aos sócios afetados pela pandemia, com impacto financeiro.

De qualquer modo, as grandes linhas orientadoras para a gestão do CCD definidas pela atual
direção, que foi eleita pelos associados no dia 30 de janeiro para o mandato de 2020/2024, e nunca
será demais recordá-las:


Em primeiro lugar, garantir a sustentabilidade económica e financeira, através de uma
gestão responsável e rigorosa. Este é um desiderato cujo cumprimento é absolutamente
decisivo para que o CCD possa cumprir os compromissos assumidos junto dos associados,
bem como aqueles que venha a assumir no âmbito do cumprimento da sua missão.



Reforçar os apoios sociais, através de um programa de promoção social, que inclua mais
áreas de intervenção e que possa chegar a mais associados, que deles necessitem.



Estabilização da área dos Recursos Humanos, adequando o mapa de pessoal às efetivas
necessidades. Neste domínio tratou-se de dar continuidade à Cedência Pública na Câmara
Municipal de Cascais dos trabalhadores afetos ao ex Jardim-de-infância, de forma a dar
continuidade à manutenção dos seus contratos de trabalho, bem como atribuição do prémio
a trabalhadores, com responsabilidades acrescidas.

Um agradecimento muito especial a todos os trabalhadores do CCD que, apesar das dificuldades
vividas, mostraram total disponibilidade de adaptação; aos prestadores de serviços que têm
materializado os projetos em ações junto dos nossos associados; e, finalmente, às entidades
parceiras, Câmara Municipal de Cascais e demais entidades do universo do Município, pela
confiança e respeito demonstrados pelo CCD PM Cascais.
A avaliação dos associados na Assembleia Geral do próximo dia 18 de março será, como sempre,
soberana, pelo que propõe-se a aprovação deste Relatório de Atividades e Contas.
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2.

Associados

Dando continuidade à atuação específica para captação de novos associados este objetivo foi um
pouco prejudicado durante o ano de 2020, porque registou-se uma diminuição de número de sócios
por desistência de 32 associados, cuja justificação dada foi a passagem à situação de aposentado.
Passou de 2.774 para 2.742 associados.

Entidade
Câmara Municipal de Cascais

Nº. Sócios
1649

Águas de Cascais

43

Cascais Ambiente

288

Cascais Dinâmica

29

Cascais Envolvente

29

Cascais Próxima

367

DNA Cascais

8

Freguesias

6

CCD

5

Aposentados
Sócios Auxiliares
Total

98
220
2.742

Na área da comunicação com os associados foram privilegiados e desenvolvidos os meios de
comunicação a seguir definidos:
•

Site CCD Cascais;

•

Newsletter mensal;

•

Página de Facebook;

•

Folheto para divulgação das atividades do CCD.
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3.

Projetos e Atividades desenvolvidas

Eixo de Intervenção Social

Mesmo havendo lugar à possibilidade da renovação automática da anuidade da Apólice de Seguro
de Saúde de Grupo, outorgada com a Seguradora Tranquilidade/AdvanceCare efetuou-se uma
consulta ao mercado na tentativa de manter, no mínimo, as condições atuais do seguro e se
possível, melhorá-las, o que foi conseguido. Privilegiou-se também uma solução com um processo
de mudança bastante simples, que passava pela manutenção da rede médica atual – Advancecare
- o que permitia a continuidade dos prestadores de cuidados de saúde, os procedimentos e as
funcionalidades (contactos, portal myAdvanceCare, aplicação para telemóvel, etc.).
Após a análise das propostas apresentadas a concurso - 5 (cinco), foram selecionadas duas
propostas para apresentação e votação dos segurados/subscritores (PS1). Manifestaram-se 448
associados, dos quais 288 optaram pela proposta da Opção B – UNA Seguros (equivalente a 64.1%
dos votos válidos) e 156 votos optaram pela Opção A – Tranquilidade, (equivalente a 35.9% dos
votos válidos).
Neste sentido foi deliberado, em reunião de Direção de 28 de outubro, proceder à denúncia do
contrato de seguros que tínhamos vindo a manter com a Tranquilidade, transferindo-se este para a
UNA Seguros, com efeitos a partir do dia 1 de dezembro de 2020.
No final de 2020 e devido à nova apólice com a mediadora UNA Seguros, registou-se um aumento
de número de segurados para 1.715.
A taxa de sinistralidade reduziu, de 121.26% novembro de 2019, para 99.75%, em novembro de
2020, embora se mantenha a níveis bastante elevados.
A mediadora MDS continua a garantir a apólice anteriormente negociada com os aderentes do CCD.
SEGURO DE GRUPO SAÚDE

Data
Dez.2019

Entidade
Tranquilidade/Advancecare
Açoreana/Advancecare/MDS

Dez.2020
Dez.2021

UNA Seguros
Açoreana/Advancecare/MDS

Nº segurados
1.678
10
1.715
10
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Refeitórios Municipais

Resultado da situação de confinamento em resultado da pandemia provocada pelo Covid 19 houve
um decréscimo acentuado de refeições servidas nos refeitórios municipais. Foram servidas 62.358
refeições, por comparação às 102.182 refeições em 2019. Em articulação com a CMC, as condições
dos refeitórios – lugares disponíveis, circuitos de entrada e saída, linha de serviço e reforço de
limpeza/desinfeção, foram adaptados às condições higiene-sanitárias impostas pela pandemia.
Para além disso, obrigou a empresa fornecedora – ICA a ajustamentos necessários a todo o seu
serviço e a responder ao aumento de solicitações de oferta de refeições em take away, com
transporte para outros locais, como o Centro de Congresso do Estoril, Centro de Testes de Rana,
Centro de Logística Covid, sempre que necessário.
Realce ainda para o aumento de Refeições Sociais, de 978 para 1.440, que corresponderam ao
aumento de solicitações para apoio a colegas associados que passaram por algumas dificuldades
a nível socioeconómico.
Para além disso, os serviços do refeitório – jantares, pequenos-almoços, almoços e reforços
alimentares, foram mais uma vez assegurados para apoio a algumas centenas de bombeiros,
profissionais de saúde, agentes de forças de segurança e da proteção civil, que estiveram
envolvidos no incêndio florestal/urbano em Alvide, que deflagrou na tarde do dia 16 de julho.

REFEIÇÕES SERVIDAS EM 2020
Refeitório

Quantidade

Adroana

44.386

Cascais Center

16.532

Sociais
Total

1.440
62.358

Manteve-se o acompanhamento e monitorização dos serviços de confeção de atendimento, através
da empresa “Senha”, consultora da qualidade alimentar, higiene e segurança alimentar.
Face à excelente prestação do ICA, em todo o tempo de confinamento foi decidido em reunião de
direção de 22 de junho, adiar o Concurso de refeições para o próximo ano.

6
Relatório de Atividades e Contas 2020

Aproveitou-se o tempo de confinamento para proceder melhorias nas instalações dos refeitórios sob
a gestão do CCD:


No Refeitório da Adroana: Pintura das paredes e reparação das janelas; Recuperação do
móvel de inox das panelas da cozinha; Aquisição de equipamentos de cozinha - Fritadeira
basculante, contentores com pedal, cortador de legumes, estantes metálicas e prateleiras
para os frigoríficos.



No Refeitório do Cascais Center: - Aquisição e colocação de um cabide de suporte



Procedemos, ainda, ao embelezamento das paredes dos refeitórios, com frases de
motivação e positivismo.

Foram ainda desenvolvidas atividades alusivas ao Natal nos Refeitórios. Este ano desenvolvemos
um projeto para a decoração de Natal nos refeitórios, com utilização de material reciclável de
garrafas de plástico de água. Contamos com a colaboração e empenho da “Família Municipal”,
nomeadamente colegas da Cascais Próxima e Cascais Ambiente, que disponibilizaram as garrafas
de água e também os colegas do departamento da DMSL da CMC, que construíram a estrutura e
pintaram os anjos.

Desenvolvimento de atividades temáticas nos refeitórios:
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Campos de Férias
Devido ao confinamento este ano os campos de férias foram suspensos.

Cabazes e Presentes de Natal

Mantivemos a nossa colaboração com a Câmara Municipal de Cascais e demais entidades do
universo municipal participando na aquisição e distribuição dos Cabazes de Natal. Este ano e devido
a toda a situação envolvente, a Camara Municipal de Cascais atribuiu o valor correspondente a um
cabaz, em Cartão Sonae, que possibilitou aos trabalhadores ativos e aposentados, o desconto do
mesmo nas lojas do grupo SONAE. Ao todo foram entregues 5.202 Cartões de Natal, com o valor
unitário de 50,00€.
Do mesmo modo colaborámos na aquisição e distribuição de 1.519 cartões-presentes de Natal, da
empresa Science4you, aos filhos dos trabalhadores das entidades, menores de 12 anos, com o
valor unitário de aquisição de 24,60€ , mas com um valor facial de 38,00€.

Entidade
Câmara Municipal de Cascais

Nº Cartões Natal

Nº Cartões Oferta

3.615

790

Cascais Ambiente

842

400

Cascais Próxima

537

238

Cascais Dinâmica

43

32

Cascais Envolvente

90

30

DNA

35

4

Associação São Francisco de Assis

16

8

Fundação D. Luís

24

17

5.202

1.519

Total

Consultas de Bem-estar

Demos continuidade à oferta a preços comparticipados de consultas
de Osteopatia e Nutrição. Tendo em conta este período de
confinamento e a ausência da Osteopata Carolina Kopf, por motivos
de doença as consultas estiveram suspensas de 15 de março a 2 de
junho. Por estes motivos, apenas foram realizadas durante o ano 452
consultas.
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De forma a possibilitar uma melhoria das condições das consultas de osteopatia foi adquirida uma
maca específica para o efeito.

Relativamente às consultas de Nutrição contamos com a
colaboração Nutricionista Margarida Tinoco a partir de junho,
tendo sido realizadas 92 consultas.

Apoio Social

Conscientes das graves dificuldades que alguns associados estavam a atravessar, em
consequência da pressão exercida sobre os seus rendimentos e sobre os orçamentos familiares
implementamos o programa Despensa Social, projeto de apoio a nível alimentar, ou através de
outros bens que se reputem essenciais, no valor mensal de 100,00€, pelo prazo de três meses.
Demos continuidade ao projeto Abono Reembolsável, traduzido num empréstimo destinado a
qualquer necessidade pontual emergente para a qual o associado necessite de um apoio financeiro,
desde que este demonstre capacidade de reembolso. Foram concedidos 27 apoios reembolsáveis
a associados no valor de 13.560 €uros.
Foram, ainda, beneficiados 13 associados com apoio alimentar, com refeições de pequeno-almoço
e almoço gratuito, em situações especiais fundamentadas pela Área Social da entidade
empregadora.

Bolsas de Desenvolvimento Pessoal

Em 2020 foram atribuídas 135 Bolsas de Desenvolvimento
Pessoal de apoio à educação e formação de associados e
descendentes, num total de 13.500,00€, de acordo com o
regulamento aprovado.
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4.

Eixo de Intervenção Desportiva

Atletismo

As atividades de atletismo foram interrompidas em março, devido ao confinamento obrigatório por
motivos da pandemia.
Nos dois primeiros meses, organizamos ainda a prova de corrida no âmbito do 28º Troféu de
Atletismo de Cascais – 3ª Corrida CCD Cascais, em 5 de janeiro, que contou com a presença de
mais de 600 Atletas, com idades entre os 10 e os 70 anos.
Para além desta corrida, a equipa de atletismo, participou ainda nas corridas do Trofeu que se
realizaram até à interrupção pelos motivos acima referidos: 9º Corta Mato do NAZA e 41º Grande
Prémio de Atletismo de Monte Real, com um total de 150 atletas associados do CCD.
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BTT

O BTT organizou e rolou por vários percursos durante
o ano, em julho seguiram 7 desportistas durante 4
dias para cumprir a Rota do Douro,

Em setembro aventuraram-se a fazer a travessia da Serra
da Estrela em dois dias, 6 atletas percorreram 159.3 kms,
acumulado: 3689 mts, altitude max: 1927 mts com o peso
da mochila de 7 kg.

Despediram-se, em dezembro, do ano de 2020 e percorreram Lisboa à noite.
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Ciclismo

A equipa de ciclismo com 13 atletas participaram em
fevereiro nas seguintes provas e passeios.
Dia 02 de Fevereiro os atletas do ciclismo estiveram, pela
1ª vez presente naquela que foi a 4ª edição do Almodôvar
Cycling Challenge, com a participação de 321 ciclistas
repartidos pelas 3 distâncias do evento. Com um
autêntico dia primaveril, Mário Santos (3h42m), Graciano Muchaxo (3h42m), Luís Reis (4h03m),
António Horta (4h06m) e Daniel Silva (4h14m) completaram os 105 km do percurso intermédio.

No passado dia 23 de fevereiro, na paisagem mais verdejante do Algarve, a equipa de ciclismo
marcou presença na 6ª Edição do Algarve Granfondo, com partida e chegada a Lagoa e supervisão
da FPC, a qual foi realizada na manhã da etapa final da 46ª Volta ao Algarve. Com subida aos 900
m do ponto mais alto da região algarvia, a Fóia, Graciano Muchaxo (4h56m), Daniel Silva (5h17m),
Mário Santos (5h20m), Rui Vasques (5h25m) e Luís Reis (5h29m) percorreram os 122 km do
percurso maior. Paulo Gaspar (3h19m) efetuou os 80 km do percurso menor.

Futsal, Pesca e Mototurismo

Foram suspensas as atividades desportivas nas modalidades de Futsal, Pesca e Mototurismo, por
motivo da pandemia.
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5.

Eixo de Intervenção Cultural e Artístico

A identidade cultural e expressão artística, mesmo em período de quarentena constituiu um desígnio
que pretendemos assegurar, ao lançar desafios de atividades artísticas e cultural, na área de
desenho, pintura, escultura e artesanato, fotografia e expressão artística, a partir de casa.
Assim promovemos o “Concurso de Expressão Artística” na área de desenho, pintura, escultura ou
artesanato, sob o tema “Fique em casa “, cujo objetivo é ligar a arte à criatividade, tendo-se
apresentado 7 trabalhos.
Os premiados e participantes da 1.ª edição do Concurso Expressão Artística #FiqueEmCasa foram:

1ºPrémio: Carlos Alberto Rebelo Gomes |Trabalho I –
“ORIGEM"
2ºPrémio: Rui Jorge de Figueiredo Silva | Trabalho II“CONSEQUÊNCIA”
3ºPrémio: Paula Baptista |Trabalho III – “QUEM ME DERA”

A 18 setembro de 2020 foram entregues, pela Direção do CCD os prémios aos vencedores do
Concurso.
Promovemos igualmente a 2ª edição do Concurso de Fotografia sob
o tema #FiqueEmCasa, cujo objetivo é a salutar competição entre os
associados amantes da fotografia, produzindo-se um resultado de
qualidade artística.
Ao todo foram apresentadas 28 fotografias. Os Premiados foram:
1ºPrémio: Ana Cristina Vieira Bataglia
Querido|

200€

|

Foto

I

–

“Observar#Quaresma”
2ºPrémio:

Débora Micaela Soares

Graça | 100€ | Foto II- “Desde sempre
e para sempre”
3ºPrémio:

Miriam

Leal

Gonçalves

Sampaio | 50€ | Foto III – “Jogos de
família”

13
Relatório de Atividades e Contas 2020

Promovemos ainda

um

Concurso

de Expressão

Artística, com o objetivo de incentivar e divulgar novos
talentos na arte da escrita, destinado a premiar trabalhos
inéditos nas modalidades de prosa (conto) e poesia, no
sentido de promover a escrita, incentivar a criatividade
literária e divulgar novos talentos literários e lançar de uma
” Coletânea de Contos e Poesias – De Nós para Nós”,
concurso ainda em curso.

Marchas Populares, Teatro, Carnaval

Carnaval
Nos dias 23 e 25 de fevereiro realizou-se mais uma edição do Carnaval da Malveira da Serra.
Subordinado ao tema “Doces e doçuras”, o Grupo de Animação participou com as suas “Pipocas”,
ficando conhecido como AS PIPOCAS DO CCD, e como já é habitual a animação foi muita!
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Com grande pesar a edição das Marchas Populares 2020 e a habitual Peça de Teatro integrada na
Festa de Natal, não se realizaram.
No entanto e apesar do confinamento o Grupo Artístico, continuou a trabalhar para nos animar,
elaboraram um vídeo da compilação dos vários sketches, que fizeram em casa, e divulgado nas
redes sociais com uma mensagem deixada pelo nosso Presidente João Bento Vitorino:
"Há gente que não pára de gozar com quem teletrabalhe!
Em vez de confinar, há gente a pirar;
Em vez de isolar, há gente a confraternizar;
Em vez de distanciar, há gente a aproximar;
Em vez de parar, há gente a acelerar;
Em vez de cantar, há gente a desafinar;
.... mas também
há gente que nos quer divertir,
há gente que nos faz rir, e
acima de tudo, há aqui muito boa gente!
Bem hajam, minha gente!"

Ainda e alusivo ao Natal o grupo de animação preparou um vídeo alusivo à Época, com uma
mensagem de esperança.
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6.

Eixo Lazer

Meia Maratona de Cascais

A quarta edição, do Montepio Meia Maratona de Cascais, que se realizou a 9 de fevereiro foi
marcada pelo recorde de inscritos: mais de 3.000 atletas na meia maratona, 800 atletas nos 5 km
de Cascais e 250 campeões na Corrida das Crianças. No total, mais de 4.000 atletas aceitaram o
desafio de correr e caminhar. Hermano Ferreira dominou por completo a corrida masculina e teve
no pódio a companhia de João Fernandes (01h09m53s), do GFD Running, e de José Gaspar
(01h09m93s), vencedor em 2017 e 2018. Em femininos, Vera Nunes, do GFD Running, voltou a ser
a mais rápida (01h18m16s), repetindo os êxitos de 2017 e 2018. A colega de equipa Carla Ribeiro
foi a segunda classificada com 01h29m28s e Vanessa Silva concluiu na terceira posição
(01h31m38s).
Além dos 21,1 km, a Montepio Meia Maratona de Cascais integrou os 5 km de Cascais, cujas
inscrições esgotaram a três dias do evento. Este ano, as inscrições da Corrida das Crianças
esgotaram com cinco dias de antecedência e reverteram na totalidade para a Associação MIMAR,
instituição de solidariedade social que criou um Centro de Acolhimento Temporário - CASA MIMAR
- para crianças em perigo, dos 0 aos 6 anos, sem família natural conhecida ou que tenham sido por
ela abandonadas ou retiradas por decisão judicial.
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Em dezembro, respondemos ao convite da Câmara Municipal de Cascais para participar como
parceiro institucional, na primeira edição da “Cascais Corrida de Natal 2020”, um evento virtual e
solidário.
Atendendo à crise económica e de saúde pública que o país atravessou e ainda atravessa devido
à pandemia provocada pela doença Covid-19, a Câmara Municipal de Cascais contribuiu com 5,00
€ (cinco euros) por cada inscrição efetuada na Corrida de Natal 2020 virtual, realizado entre 12 e
20 de dezembro.
Com cerca de 1.500 inscritos, a prova reuniu 28.800€, valor que reverteu na totalidade em bens
alimentares para as famílias carenciadas do concelho. O valor angariado resultou dos inscritos
(inscrição 100% solidária), da autarquia que reforçou o apoio com mais 5€ por cada inscrição, bem
como das empresas LIDL e do ALDI, que se associaram à iniciativa sob a forma de doações de
bens alimentares, no valor de 7.000,00€, cada uma.
Depois de triados, os alimentos foram entregues no espaço C3 para distribuição pelas Associações
do concelho que tratarão de alimentar as Caixas Solidárias, onde quem precisa pode levantar bens
alimentares.

Pedestrianismo

Devido ao confinamento a atividade de pedestrianismo foi suspensa.
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7.

Eixo de Prestação de Serviços

Cabazes de Produtos Biológicos-Quinta do Pisão

Manteve-se a parceria com a Cascais Ambiente para a venda de cabazes com produtos de
agricultura biológica da Quinta do Pisão. Em 2020 foram entregues 633 cabazes.
Foram igualmente desenvolvidas atividades no sentido de promover uma alimentação saudável, em
colaboração com a Horta da Quinta do Pisão, que nos disponibilizou os produtos para o efeito.

Máquinas de Vending e disponibilização de água filtrada e fruta
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 29 máquinas, com serviço
de bebidas quentes e, em alguns casos, de snacks.

Continuámos, em colaboração com a Câmara Municipal de Cascais a disponibilizar água filtrada,
no total de 114 máquinas, distribuídas pelos edifícios municipais, através da manutenção do
contrato com a empresa Jet Cooler - Fonte Viva para o aluguer e manutenção de máquinas. Esta
ação foi incluída na Campanha Municipal de Redução de Utilização de Plástico.
Demos continuidade do projeto, em colaboração com a Câmara Municipal de Cascais, iniciado em
setembro de 2019 da disponibilização de três peças de fruta semanais para todos os trabalhadores
do Município de Cascais. Para o efeito foram contratadas as empresas Fonte Viva (edifícios dos
serviços municipais) e Quinta do Barroco (edifícios escolares).
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8.

Protocolos

Demos continuidade à manutenção e celebração de protocolos de colaboração com empresas que
atuam nas mais diversas áreas, da saúde, prestação de serviços e outros, permitindo o acesso dos
associados a serviços ou produtos em condições mais favoráveis. Durante este ano e devido ao
confinamento celebramos só um protocolo com a Fábrica dos Óculos.
Os protocolos em vigor estão divulgados em www.ccdcascais.pt/protocolos-de-colaboração.
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9.

Apresentação das Contas de 2020

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 2020.
Análise das Demonstrações Financeiras
Em termos globais o rendimento do período atinge um valor de 760.986,88€, o qual
comparado com os 819.376,02€, do período anterior, representa um decréscimo de 7,13%.
Em termos individuais os rendimentos com maior relevância são os subsídios à exploração
concedidos pelas entidades municipais.

Origem dos Subsídios
Câmara Municipal de Cascais

538.305,00

Cascais Próxima

67.300,00

Cascais Ambiente

15.686,53

Cascais Envolvente

10.000,00

Durante o ano de 2020, continuamos a sentir, por parte do pessoal das entidades do
município, a adesão à Associação, consubstanciando-se a mesma na manutenção do
número de sócios e numa receita de € 31.727,00 proveniente das quotas pagas.
Quando comparados com os 797.665,73€ do período anterior, os gastos totais, que atingem
o valor de 789.550,18€, tiveram um decréscimo de 1,02%.

Área de Intervenção

Total de Gastos

Restantes

86.022,56

Atividades Desportivas,
Culturais e Apoio Social

703.527,62
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A totalidade dos subsídios recebidos são gastos com o apoio social. Para além da
comparticipação nas refeições, distribuição de água e frutas, outras atividades e apoios
foram concretizadas.
Gastos com Atividades e Apoios
Atividades Desportivas
Atletismo
Futsal
Cicloturismo

28.345,78
461,18
1.521,45

BTT

272,77

Mototurismo

368,90

Teatro

490,20

Atividades Culturais
Marchas Populares

3.043,38

Desfile de Carnaval

534,26

Concursos

805,00

Saúde e Bem Estar
Osteopatia e Nutricionismo

17.625,26

Apoio Social à
Infância
Comparticipação em JI

1.569,62

Apoio Social
Bolsas de Desenvolvimento

13.500,00

Outros Apoios Sociais

12.411,53

Total

80.949,33

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 Líquido negativo do período, no
montante de € 28.563,30 (vinte e oito mil quinhentos e sessenta e três euros e trinta
cêntimos), transite para a conta de Resultados Transitados.
João Bento Vitorino
Presidente da Direção do CCD Cascais.
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
Dezembro 2020
M on tan tes exp ressos em E u ro

RUBRICAS

NOTAS

PERÍODOS
2020

2019

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados

(10)

76 151,62

76 110,54

Subsídios à exploração

(12)

648 435,23

708 007,63

Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

(9)

Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal

(16)

(65 483,07)

(61 023,16)

(324 807,01)

(334 875,57)

(59 971,86)

(55 704,51)

Imparidade (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Outros rendimentos
Outros gastos
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

36 400,03

35 257,85

(339 288,24)

(345 866,99)

(28 563,30)

21 905,79

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

(195,50)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

(28 563,30)

21 710,29

(28 563,30)

21 710,29

(28 563,30)

21 710,29

Gasto de financiamento (líquidos)
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período

(14)
Resultado líquido do período
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BALANÇO
Dezembro 2020
M on tan tes exp ressos em E u ro

RUBRICAS

NOTAS

PERÍODOS
2020

2019

ATIVO
Ativo não corrente:
Ativos fixos tangíveis

(5)

1 267,05

1 267,05

685,89

527,73

1 952,94

1 794,78

Clientes

1 445,94

62 572,94

Estado e outros entes públicos

5 294,53

2 600,15

Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Créditos e outros ativos não correntes

Ativo corrente:
Inventários

Capital subscrito e não realizado
Diferimentos
Outros ativos correntes

46 167,81

Caixa e depósitos bancários

Total do Ativo

89 914,71

99 784,16

142 822,99

164 957,25

144 775,93

166 752,03
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BALANÇO
Dezembro 2020
M o nt a nt e s e xpre s s o s e m E uro

RUBRICAS

NOTAS

PERÍODOS
2020

2019

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio:
Capital subscrito
Outros instrumentos de capital próprio
Reservas

75 318,51

75 318,51

Resultados transitados

40 101,12

18 390,83

Outras variações no capital próprio
Resultado líquido do período

Total do capital próprio

9 432,54

9 432,54

124 852,17

103 141,88

(28 563,30)

21 710,29

96 288,87

124 852,17

37 525,30

12 203,42

2 791,63

7 048,49

Passivo:
Passivo não corrente
Provisões
Financiamentos obtidos
Outras dívidas a pagar

Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Financiamentos obtidos
Diferimentos
Outros passivos correntes

Total do passivo

Total do Capital Próprio e do Passivo

8 170,13

22 647,25

48 487,06

41 899,86

48 487,06

41 899,86

144 775,93

167 752,03
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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
Multisserviços 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 líquido 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.
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Resumo das várias classes de ativos fixos tangíveis:
Edifícios e
outras
construções
Início do
período

Equipamento
básico

Equipamento
de transporte

Equipamento
administrativo

Valor bruto escriturado

2.916,97

11.950,00

1.817,09

Amortização acumulada

1649,92

11.950,00

1.817,09

Valor bruto escriturado

2.916,97

11.950,00

1.817,09

Depreciações Acumuladas

1.649,92

11.950,00

1.817,09

Outros
ativos fixos
tangíveis

Aquisições
Alienações

Período

Ativos classificados como
detidos p/ venda
Depreciações do período
Revalorizações
Outras alterações

Fim do
período

Nota 9 – Os Inventários estão registados ao custo de aquisição e o método de custeio
utilizado é o FIFO.

Descrição
Mercadorias

Inventário
Inicial

Compras

Regularizações

Inventário
Final

0,00

74.765,07

-9.282,00

0,00

0,00

74.765,07

-9.282,00

0,00

Matérias-primas,
subsidiárias e de consumo
Produtos acabados e
intermédios
Subprodutos, desperdícios,
resíduos e refugos
Produtos e trabalhos em
curso
Ativos biológicos
Total

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

65.483,07
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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

64.183,69

Cabazes Biológicos

4.141,18

Total

68.324,87

Prestação
Serviços
Comissões Serviços vending

7.634,96

Outros Serviços

191,79

Total

7.826,75

Total do Rédito

76.151,62

Nota 12 – Subsídios e outros apoios:
Contabilização
Acréscimos de
Rendimentos
Subsídios e Outros Apoios

0,00

Subsídio à
Exploração
648.435,23

Rendimentos a
Reconhecer
0,00

Os apoios transferidos pelas entidades municipais, durante o período, atingiram o montante
de € 631.296,17.
Os donativos recebidos foram de € 17.139,16.
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Nota 14 – Impostos sobre o Rendimento
Apesar da isenção de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), por
enquadramento no nº 1 do art.º 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 e 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 4.
Não se verificaram alterações no número de elementos 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.
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