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1. Introdução 

 

A Direção do CCD Cascais submete à apreciação dos associados o Relatório de Atividades e 

Contas do ano 2021 no qual são identificados as principais atividades e os projetos mais relevantes 

executados ao longo do ano, assim como das de receitas e despesas de funcionamento desta 

associação.  

Na saga da situação pandémica originada pelo COVID-19 no nosso país demos continuidade à 

suspensão de diversas atividades no eixo de intervenção cultural e artística, lazer e desportiva, os 

quais acolhiam habitualmente grande recetividade por parte dos associados, embora fossem 

retomadas algumas atividades como se demonstrará detalhadamente.  

Fiéis às 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 de 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 municipal, pela confiança 

e respeito demonstrados pelo CCD PM Cascais. 

A avaliação dos associados na Assembleia Geral do próximo dia 21 de março será, como sempre, 

soberana, pelo que se propõe a aprovação deste Relatório de Atividades e Contas. 
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2. Associados 

 

Dando continuidade à atuação de captação de novos associados foi esse objetivo conseguido, 

registando-se um aumento de 242 novos sócios, passou de 2.774 para 2.984 associados, conforme 

discrimina o quadro abaixo:   

Entidade Nº Sócios 

Câmara Municipal de 
Cascais 

1.783 

Águas de Cascais 40 

Cascais Ambiente 309 

Cascais Dinâmica 27 

Cascais Envolvente 33 

Cascais Próxima 378 

DNA Cascais 4 

Freguesias 6 

CCD 4 

Aposentados  118 

Sócios Auxiliares 243 

Total 2.984 

 

Na área da comunicação com os associados demos continuidade aos meios de comunicação 

vigentes: site CCD Cascais; Newsletter mensal; Página de Facebook e Folhetos de divulgação das 

atividades a realizar.  

3. Projetos e Atividades desenvolvidas 

 

 

3.1.  Eixo de Intervenção Social 

 

Seguro de Saúde 

 

No dia 01 de dezembro de 2021 demos início à renovação da Apólice de Seguro de Saúde Grupo 

outorgada com a Seguradora UNA/Advancare para a anuidade 2022, em razão do comportamento 

da alta sinistralidade (de 149,05%, com mais incidência em 3 garantias que em conjunto totalizam 

77% da sinistralidade - Ambulatório 37%, Próteses/Ortóteses 21%, Internamento Hospitalar 

19,73%) apresentada pela seguradora referente a setembro de 2021, que condicionou em muito 

qualquer negociação com a mesma seguradora ou procura de alternativa no mercado.  
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A UNA apresentou como proposta  para renovação duas soluções de compromisso: 

 

Opção 1- Manter as condições atuais, com um aumento de prémio de 15%,  conforme mapa 

exemplificativo: 

 

Opção 2. - Manutenção dos prémios atuais e atualização das condições apresentando correções 

em determinadas garantias, chamadas de consumo, nomeadamente nas franquias e 

copagamentos, situação que apenas penaliza quem utiliza o seguro, conforme quadro apresentado. 

 

Foi aprovada a Opção 2 – manter as franquias atuais no Ambulatório e na Estomatologia, 

alterando apenas os pagamentos e copagamentos nas Próteses e Ortóteses, conforme 

enviado na proposta, por entender ser, no quadro apresentado, mais justa e vantajosa. 

Mantivemos em aberta a negociação com a seguradora no sentido de manter o seguro para 

além do limite de idade de 70 anos, como o aumento das consultas de psiquiatria, que 

infelizmente não foi aceite pela seguradora. 

SEGURO DE GRUPO SAÚDE 

Data Entidade 
Nº 

segurados 
dez.2019 Tranquilidade/Advancecare 1.678 

dez.2020 UNA Seguros 1.715 

dez.2021 UNA Seguros 1.720 
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Refeitórios Municipais  

 

Em linha de continuidade ao princípio de duração máxima de três anos de contrato, que tem 

constituído a nossa matriz de contratualização de forma a garantir a transparência, decidimos 

resolver o contrato com a empresa fornecedora de refeições ICA e proceder à abertura de um novo 

concurso. Apresentaram-se a concurso 3 empresas – EUREST, GERTAL e ICA.  

Após análise das propostas e o compromisso assumido por esta Direção em garantir a oferta de 

refeições a preços comparticipadas, mantendo-se o valor da refeição de 1,80€, o prato simples e 

2,80€, o tabuleiro completo, foi deliberado em reunião de 30 de setembro proceder à adjudicação 

da empresa ICA, que apresentou melhor preço, apesar do aumento do preço da refeição em 4%, 

com a garantia de melhoramento do serviço, nos seguintes parâmetros que devem cumprir: 

▪ Colocação de um chefe de cozinha; 

▪ Pagamento por multibanco e MBWay; 

▪ Compromisso com o Plano de animação; 

▪ Implementar as embalagens de takeaway; 

▪ Novos fardamentos; 

▪ Melhoramento da qualidade do pão serviço ao pequeno-almoço; 

▪ Colocação de uma máquina de sumos de laranja; 

▪ Melhoramento da oferta das sobremesas; 

▪ Cumprimento com o quadro de pessoal; 

▪ Reuniões bimensais; 

▪ Ementas validadas pela Senha, e cumprimento da proposta de ementas apresentada; 

▪ Acompanhamento por parte do CCD da execução do contrato de refeições.   

No passado dia 02 de novembro demos início ao novo contrato de fornecimento de refeições com 

a ICA. 

Manteve-se o acompanhamento e monitorização dos serviços de confeção de atendimento, através 

da empresa “Senha”, consultora da qualidade alimentar, higiene e segurança alimentar. 

O número de refeições servidas foi o total 71.060 refeições, registando-se um ligeiro aumento, por 

comparação às 62.358, em 2020.  

Realce ainda para o aumento de refeições sociais de 1.440 para 2.362, que corresponderam ao 

aumento de solicitações para apoio alimentar a colegas associados com dificuldades a nível 

socioeconómico. 
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Durante o presente ano mantivemos o fornecimento de refeições e lanches para os Centros de 

Vacinação de Alcabideche e São Domingos de Rana, em parceria com a Câmara Municipal de 

Cascais.  

 

REFEIÇÕES SERVIDAS EM 2021 

Local Quantidade 

Refeitório Adroana 42.500  

Cascais Center 13.899  

Apoio Alimentar 2.362  

Outros Locais 12.299  

Total 71.060  

 
 
Desenvolvimento de atividades temáticas nos refeitórios: 
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Campos de Férias 

Devido ainda ao confinamento este ano manteve-se a suspensão de realização de campos de 

férias. 

 

Cabazes e Presentes de Natal 

Mantivemos a colaboração com a Câmara Municipal de Cascais e demais entidades do universo 

municipal participando na aquisição e distribuição dos Cartões Presente de Natal, com o valor 

unitário de 50,00€ para os trabalhadores ativos e aposentados e Cartões Oferta 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 40,00€. 

 

Entidade Nº cartões Natal Nº cartões Oferta 

Câmara Municipal de Cascais 4.001 1.235 

Cascais Ambiente 870 380 

Cascais Próxima 567 237 

Cascais Dinâmica 42 31 

Cascais Envolvente 93 26 

DNA 33 11 

Associação São Francisco de Assis 22 5 

Fundação D. Luís 25 19 

Total 5.653 1.944 

 

Consultas de Bem-estar 

 

Demos continuidade à oferta a preços comparticipados de consultas 

de Osteopatia pelos técnicos Carolina Kopf e João Guerreiro, sendo 

realizadas 412 consultas 

 

 

 

Relativamente às consultas de Nutrição continuamos a contar 

com a colaboração da nutricionista Margarida Tinoco, tendo-se 

registado um aumento de procura, com 344 consultas 

realizadas. 
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Apoio Social 

 

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 24 apoios reembolsáveis, 

no valor de 11.910,00€. 

Foram, ainda, beneficiados 11 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 2021 foram atribuídas 146 Bolsas de Desenvolvimento 

Pessoal de apoio à educação e formação de associados e 

descendentes, num total de 14.600,00€, de acordo com o 

regulamento aprovado.  

 

3.2. Eixo de Intervenção Desportiva 

 

Atletismo | Triatlo 

 

Ainda longe da normalidade, as atividades de atletismo interrompidas devido ao confinamento 

obrigatório por motivos da pandemia, foram retomadas com a participação de 17 atletas do CCD na 

Montepio Meia Maratona de Cascais, realizada no dia 7 de novembro, na prova dos 5kms e na Meia 

Maratona. Os atletas participantes foram os seguintes, Rui Vieira, Alberto Abreu, Ana Isabel Brás, 

André Lima, Antonio Pucariço, Claúdia Bico, João Faria, João Pedro Pereira, José Januário Lima, 

Júlio Meireles, Luis Reis, Mario Santos, Paula Oliveira, Ruben Gonçalves, Rui Brás, Rui Torres, Rui 

Vasques. 

Sem a possibilidade de organizar a habitual prova do Troféu de Atletismo de Cascais, o CCD 

colaborou na realização da “Cascais Corrida da Páscoa”, de 27 de março a 4 de abril de 2021, um 

evento virtual onde os atletas podiam correr ou caminhar 5 ou 10 km e os mais pequenos podiam 

participar na prova Kids, num percurso definido pelos próprios. 
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Esta 1ª edição da Cascais Corrida da Páscoa uma iniciativa da Câmara Municipal de Cascais, 100% 

solidária teve a participação de vários parceiros, entre os quais o CCD Cascais. 

O valor angariado foi convertido em bens alimentares que foram entregues à CMC, que procedeu 

à distribuição pelas famílias mais vulneráveis da comunidade. 

 

 

Nos dias 23 e 24 de outubro Cascais recebeu a prova IRONMAN®️70.3, a maior prova do Mundo 

de triatlo. Durante 226 quilómetros de desafio e superação os 3 mil “heróis de ferro” dos quais 

participaram no total 9 atletas do CCD, distribuídos da seguinte forma: 

- 2 Atletas na Prova de Full Iron Man - Luis Reis e Jorge Simão; 

- 1 Atleta na Prova de Half Iron Man - Ruben Gonçalves;  

- 3 Atletas na Prova de Estafeta Iron Man nº1 - Nuno Cruz, Rui Vasques e António Pucariço; 

- 3 Atletas na Prova de Estafeta Iron Man nº2 - Júlio Meireles, Ana Brás e Paulo Oliveira. 
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BTT 

 

Neste ano atípico foram poucas as saídas em BTT, nos dias 24 a 26 de setembro, um fim de semana 

em grande, com o núcleo de BTT do CCD PM de Cascais que percorreram o Trilho da Ecopista do 

Dão e Vouga em Viseu. 

      

Passeio dia 9 de junho com paragem no Café Refúgio do Ciclista em Sintra. 

 

 

Ciclismo 

 

No desejado regresso às provas de estrada, a equipa de ciclismo de estrada do CCDPM 

CASCAIS, marcou presença na 1ª Edição do Granfondo Torres Vedras Montejunto 2021, no 

passado dia 5 de setembro, prova com partida e chegada a Torres Vedras e supervisão da 

FPC. Com subida aos 666 m do ponto mais alto da serra do Montejunto, Rui Cabral (5h00m) e 

Paulo Santos (5h04m) percorreram os 146 km do percurso maior, tendo-se classificado na 1ª 

metade da tabela. 
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Futsal, Pesca e Mototurismo 

Mantiveram- se suspensas as atividades desportivas nas modalidades de Futsal, Pesca e 

Mototurismo, por motivo da pandemia. 

 
De registar o grupo de Mototurismo esteve presente no dia 4 junho no programa "O Preço Certo", 
da RTP1.  
 

   

 

3.3. Eixo de Intervenção Cultural e Artístico 

 

Marchas Populares, Teatro, Carnaval 

        

Com grande pesar a edição das Marchas Populares ainda não se realizou em 2021.  

De forma a compensar a falta da edição das Marchas Populares a Câmara Municipal de Cascais 

promoveu, alusivo à data das Festas Populares, um desafio para as Coletividades e Associações 

de Cascais, através da construção e decoração de Altares de Santo António. 
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Aceitámos o desafio da Camara Municipal de Cascais e participámos com a construção do "Trono 

de Sto. António do CCD", participámos igualmente no desfile e entrega de prémios que se realizou 

no dia no 13 de junho no Mercado da Vila. 

Legenda do Trono do CCD: Santo António faz o Sermão aos Peixes na Baia de Cascais. 

 

       

 

 

E o nosso desejo concretizou-se! Ao fim de dois anos regressámos. No Natal, de nós para nós. 

 

Assim, no dia 22 de dezembro, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril o Grupo de Teatro e o Coro 

do CCD apresentaram a peça de Natal “Harry Potter e o Regresso da Magia a Cascais”, com duas 

sessões, uma às 16h e outra às 19h30, esta última com a transmissão em streaming para os sócios 

que não puderam estar presentes ao vivo. Contámos uma vez mais com a valiosa ajuda na criação 

do Cenário Digital, do Curso Profissional de Multimédia do Agrupamento de Escolas da Cidadela. 

 

Peça de Natal - “Harry Potter e o Regresso da Magia a Cascais”  

 

Lê-se algures na imprensa: “Acredita-se que tenha sido obra de feiticeiros ou de bruxas das trevas. 

… Previa-se que a magia do Natal voltasse à Vila de Cascais, ficando até à noite de 24 de dezembro 

meticulosamente guardada no Palácio da Cidadela. Carlos Carreiras reconhece a tentativa de 

assalto, contudo tranquiliza os munícipes, esclarecendo que a mesma foi gorada, uma vez que nada 

foi retirado. Ao que parece o cofre secreto já teria sido esvaziado no dia anterior, estando por isso 

a magia do Natal preservada em lugar seguro e desconhecido”. 

Ufa…ao que parece tudo não vai passar de um susto que, pelo sim, pelo não, Harry Potter e o seu 

grupo de amigos vão confirmar! 
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Ficha Técnica: 

Direção Produção - Filomena Graça 

Encenação e Adaptação Livre de Texto - Ana Gil 

Figurinos - Filomena Graça | Adelaide Palet 

Músicas e letras - Fátima Vasques 

Cenário Físico - CMC | DMSL 

Cenário Digital - Curso Profissional de Multimédia do AE de Cidadela 

Elenco - Grupo de Animação CCD 

Adelaide Palet; Alexandru Ciobanu; Ana Isabel Brás; Ana Isabel Freire; Anabela Caetano; Anabela 

Lopes; António José Pereira; Beatriz Santos; Carolina Santos; João Castro; Joaquim Neves; Luís 

Cordeiro; Madalena Albuquerque; Maria Carmo Farinha; Maria Mendes; Mariana Lopinhos; Mariana 

Patrocínio; Otília Moura; Paula Caetano; Paula Gaidão; Paula Pimentel; Pedro Gonçalves; Teresa 

Beites; Vitor Manuel Batista; Vitória Azevedo. 

Coro  

Direção musical - Rui Correia; Fátima Vasques 

Vozes - Helena Godinho; José Cunha; Lisa Correia; Luisa Barata; Maria Isabel Mestre; Maria 

Sequeira; Marta Machado; Pedro Leocádio; Talma Leocádio. 

 



                                                                                          
 

15 
Relatório de Atividades e Contas 2021 

 

 

Em setembro de 2021 foi constituído o Coro do CCD, com o objetivo de promover e potenciar as 

competências musicais dos associados do CCD.  

 

 

   

3.4. Eixo Lazer 

 

Meia Maratona de Cascais  

 

Nos dias 6 e 7 de novembro realizou-se a 5ª edição da Montepio Meia Maratona de Cascais, em 

colaboração com a HMS Sports e a Câmara Municipal de Cascais, que reuniu mais de dois mil 

atletas nas três provas realizadas: a Meia-Maratona, 5km de Cascais e Corrida das Crianças. 

A inscrição na prova da corrida das crianças reverteu para ajudar a "Casa dos Rapazes” na Parede, 

uma instituição centenária que recebe jovens dos 6 aos 18 anos oriundos de famílias 

desestruturadas, ajudando-os a ter um projeto de vida.  
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A solidariedade correu lado a lado com os jovens mais velozes da Corrida das Crianças! 

Juntos contribuímos para a Casa dos Rapazes.  

 

   

 

 

 

Pedestrianismo 

 

Demos continuidade a atividades de pedestrianismo com a realização de passeios 

pedestres, com a realização de 3 caminhadas, a primeira realizada no dia 19 de setembro 

a percorrer o Trilho da Ribeira das Vinhas, a 10 de outubro com o percurso da Rota do 

Litoral do Guincho e no dia 10 de dezembro, entre esforço, alegria, companheirismo e 

espírito de equipa, cumprimos com mais uma caminhada, desta vez a Rota das Luzes de 

Natal/21, em Lisboa. 
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Mais uma caminhada terminada, desta vez foi a Rota do Litoral do Guincho no dia 10 de outubro. 

 

 

       

 

Foi iniciada a promoção de uma viagem de grupo ao Arquipélago dos Acores, em colaboração com 

o operador turístico – Agência Azmude, que fará a organização da viagem. 

 A viagem consiste num programa de 5 dias/4noites à ilha de S. Miguel, de 5 a 9 de maio de 2022, 

cujas inscrições estão a decorrer. 
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3.5. 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 2021 foram entregues 633 cabazes.  

 

Máquinas de Vending e disponibilização de água filtrada e fruta 

 

Decorridos a duração de três anos de contrato decidimos resolver o contrato com a empresa 

fornecedora Cafécop, Lda. e proceder à abertura de novo concurso para a instalação e exploração 

de máquinas de vending de produtos alimentares e bebidas, em instalações municipais. 

Apresentaram-se ao concurso duas empresas – Cafécop, Lda. e da CPB Vending, sendo 

adjudicado, de novo, à empresa Cafécop, Lda., por apresentação de melhor proposta, 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). 

4. 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 2 protocolo com a Fábrica dos Óculos e o Grupo GJS HOTELS. 

Os protocolos em vigor estão divulgados em www.ccdcascais.pt/protocolos-de-colaboração.  

http://www.ccdcascais.pt/protocolos-de-colaboração
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5. Apresentação das Contas de 2021 

 

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

DO PESSOAL DO MUNICÍPIO 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 2021. 

 

Análise das Demonstrações Financeiras 

Em termos globais o rendimento do período atinge um valor de 918.876,21€, o qual comparado com 

os 760.986,88€, do período anterior, representa um acréscimo de 20,75%. 

Em termos individuais os rendimentos com maior relevância são os subsídios à exploração 

concedidos pelas entidades municipais. 

 

 

 

Durante o ano de 2021, 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 € 32.634,00 proveniente das quotas pagas. 

Quando comparados com os 789.550,18€ do período anterior, os gastos totais, que atingem o valor 

de 990.846,64€, tiveram um acréscimo de 25.50%.  

 

 

 

 

Câmara Municipal de Cascais                707.721,11

Cascais Próxima 60.000,00

Cascais Ambiente                                    12.126,40

Cascais Envolvente 10.000,00

Origem dos Subsídios

Área de Intervenção Restantes
Atividades Desportivas, 

Culturais e Apoio Social

Total de Gastos 78.924,00 911.922,64
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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. 

 

 

   

 

 

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 € 

71.970,43 (setenta e um mil novecentos e setenta euros e quarenta e três cêntimos), transite para 

a conta de Resultados Transitados. 

 

João Bento Vitorino 

Presidente da Direção do CCD Cascais 

 

 

Atletismo e Organizações 40.502,56

Futsal 461,18

Cicloturismo e Mototurismo 220,39

BTT 730,46

Teatro e Coro 1.910,89

Carnaval e Marchas Populares 87,57

Concursos e Outras Atividades 419,52

Osteopatia e Nutricionismo 20.464,79

Despensa Social 1.569,62

Bolsas de Desenvolvimento 14.300

Outros Apoios Sociais 443.246,27

523.913,25

Gastos com Atividades e Apoios

Total

Apoio Social

Saúde e Bem Estar

Atividades Culturais

Atividades Desportivas
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 

Dezembro 2021 

    

  Montantes expressos em EURO 

RUBRICAS NOTAS 
PERÍODOS 

2021 2020 

        

RENDIMENTOS E GASTOS       

        

Vendas e serviços prestados (10) 76 348,96 76 151,62 

Subsídios à exploração (12) 803 084,53 648 435,23 

Variação nos inventários da produção       

Trabalhos para a própria entidade       

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (9) (59 854,98) (65 483,07) 

Fornecimentos e serviços externos   (364 969,28) (324 807,01) 

Gastos com o pessoal (16) (56 755,26) (59 971,86) 

Imparidade (perdas/reversões)       

Provisões (aumentos/reduções)       

Outros rendimentos   39 442,72 36 400,03 

Outros gastos   (507 786,85) (339 288,24) 

        

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos   (70 490,16) (28 563,30) 

        

Gastos/reversões de depreciação e de amortização   (1 480,27)   

        

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   (71 970,43) (28 563,30) 

        

Gasto de financiamento (líquidos)       

        

Resultado antes de impostos   (71 970,43) (28 563,30) 

        

Imposto sobre o rendimento do período (14)     

        

Resultado líquido do período   (71 970,43) (28 563,30) 
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BALANÇO 

Dezembro 2021 

  

Montantes expressos em 
Euro 

RUBRICAS NOTAS 
PERÍODOS 

2021 2020 

ATIVO       

        

Ativo não corrente:       

Ativos fixos tangíveis (5) 4 689,44 1 267,05 

Ativos intangíveis       

Investimentos financeiros   859,33 685,89 

Créditos e outros ativos não correntes       

    5 548,77 1 952,94 

        

Ativo corrente:       

Inventários       

Clientes   15 530,02 1 445,94 

Estado e outros entes públicos   2 600,15 5 294,53 

Capital subscrito e não realizado       

Diferimentos       

Outros ativos correntes   45 225,85 46 167,81 

Caixa e depósitos bancários   100 733,20 89 914,71 

    164 089,22 142 822,99 

        

        

Total do Ativo   169 637,99 144 775,93 
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BALANÇO 
Dezembro 2021 

  
Montantes expressos em 

Euro 

RUBRICAS NOTAS 
PERÍODOS 

2021 2020 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO       

        

Capital próprio:       

Capital subscrito       

Outros instrumentos de capital próprio       

Reservas    75 318,51 75 318,51 

Resultados transitados   11 537,82 40 101,12 

Outras variações no capital próprio   9 432,54 9 432,54 

    96 288,87 124 852,17 

Resultado líquido do período   (71 970,43) (28 563,30) 

        

Total do capital próprio   24 318,44 96 288,87 

        

Passivo:       

        

Passivo não corrente       

Provisões       

Financiamentos obtidos       

Outras dívidas a pagar       

        

        

Passivo corrente       

Fornecedores   61 951,31 37 525,30 

Estado e outros entes públicos   4 998,29 2 791,63 

Financiamentos obtidos       

Diferimentos       

Outros passivos correntes   78 369,95 8 170,13 

    145 319,55 48 487,06 

        

        

Total do passivo   145 319,55 48 487,06 

        

        

Total do Capital Próprio e do Passivo   169 637,99 144 775,93 
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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 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. 

Resumo das várias classes de ativos fixos tangíveis: 
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Edifícios e 

outras 

construções 

Equipamento 

básico 

Equipamento 

de transporte 

Equipamento 

administrativ

o 

Outros 

ativos fixos 

tangíveis 

Início do 

período 

Valor bruto escriturado   2.916,97 11.950,00 1.817,09  

Amortização acumulada  1.649,92 11.950,00 1.817,09  

Período 

Aquisições      4.902,66  

Alienações       

Ativos classificados como 

detidos p/ venda 
      

Depreciações do período     1.480,27  

Revalorizações       

Outras alterações      

Fim do 

período 

Valor bruto escriturado   2.916,97 11.950,00 6.719,75  

Depreciações 

Acumuladas 
 1.649,92 11.950,00 3.297,36  

 

 

 

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 59.854,98 0,00 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 0,00 59.854,98 0,00 0,00 

     

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 59.854,98 
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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 60.483,84 

  
Cabazes Biológicos 2.155,30 

Total 62.639,14 

Prestação Serviços     

 
Comissões Serviços Vending 13.586,03 

  
Outros Serviços 123,79 

  
  

Total 13.709,82 

   

Total do Rédito 76.348,96 

 

 

 

Nota 12 – Subsídios e outros apoios: 

 

  

2021 

Contabilização 

Acréscimos de 

Rendimentos 
Subs. à Exploração 

Rendimentos a 

Reconhecer 

Subsídios e Outros Apoios 0,00 803.084,53 0,00 

 

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

€789.847,51. 

Os donativos recebidos foram de € 13.237,02. 
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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 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






