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Nº SÓCIOS

Em cumprimento do definido no Plano de atividades e Orçamento para 2022 neste 1º trimestre foram operacionalizados as seguintes ações nos
seguintes objetivos estratégicos: Eixo Social, Desportivo, Cultural/artístico, Lazer e Saúde e Bem-estar.



ÁREAS DE INTERVENÇÃO

ATIVIDADES DESPORTIVAS

Devido, ainda ao confinamento, este trimestre manteve-se a suspensão de realização de atividades desportivas.

A equipa de Atletismo tem vindo a preparar-se, com grande vontade de voltar à competição e ao convívio, nomeadamente para participar nas Provas

do Troféu de Atletismo de Cascais. A primeira prova da edição deste ano, será organizada pelo CCD Cascais, no dia 3 de abril: a 4ª Corrida CCD

Cascais.

No total prevê-se a participação dos nossos atletas em 9 provas de Corrida, a decorrer entre abril, maio e junho, sendo a última a 26 de junho.

Decorreram os preparativos para o evento Montepio Meia Maratona de Cascais, a realizar dias 23 e 24 de abril. O CCD Cascais enquanto entidade

parceira, está particularmente envolvido na Corrida da Criança, tendo selecionado o “Centro de Acolhimento Temporário Casa da Encosta”.

instituição de solidariedade social e apoio à criança, com sede no Bairro S. Miguel das Encostas- Carcavelos, como entidade destinatária dos valores

de inscrição das crianças participantes na corrida.



CULTURAL/RECREATIVO

TEATRO/MARCHAS/CORO

PERCURSOS PEDESTRES

O nosso grupo artístico encontra-se a preparar a sua época de representações, com ensaios para participar nas Comemorações do 68º aniversário do
CCD, em abril, na Festa dos Maios - Quinta do Pisão em maio e em junho participar nas Marchas Populares.
Continuam os ensaios do coro todas as segundas-feiras, das 21h às 23horas.

Neste trimestre demos continuidade à atividades de lazer, com a
realização de dois passeios pedestres, o primeiro realizado no dia
27 de fevereiro, com o percurso PR da Peninha e no dia 26 de
março, o Trilho das Pontes. Ambos tiveram uma boa aderência de
participantes.



No dia 8 de março o Grupo de Mototurismo, comemorou o seu 3º
aniversário, com uma singela sessão com bolo de aniversário, seguido
de um passeio pela zona Saloia de Mafra.

CULTURAL/RECREATIVO

MOTOTURISMO

Marcaram, ainda, presença no
programa da RTP - o Preço
Certo, levando o que melhor os
carateriza, a boa disposição.



SAÚDE E BEM ESTAR

No âmbito da responsabilidade social do CCD no presente trimestre
foram concedidos mais 11 abonos reembolsáveis estando, à
presente data, a beneficiar deste apoio social 29 associados.

Estão a beneficiar 12 associados do Apoio Alimentar.

Continuamos a proceder ao pagamento da indemnização – Processo
nº PE/1058/2020.

No primeiro trimestre do corrente ano, registamos 27 novas adesões e 8
anulações.

Foram realizadas 69 Consultas
Nutrição e 144 Consultas Osteopatia.



MÁQ. DE ÁGUA

FRUTA Mantemos a colaboração com a CMC no fornecimento de fruta aos trabalhadores, dando continuidade aos contratos de
fornecimento com a Simple Fruit e Quinta do Barroco.

SERVIÇOS  PRESTADOS

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES

Mantemos a gestão do contrato de aluguer e manutenção de 129 máquinas de água filtrada, distribuídas pelos serviços
municipais, fornecida pela empresa Jet Cooler - Fonte Viva .

Número de refeições servidas durante o último trimestre.

jan/22 fev/22 mar/22

Adroana 1797 3997 4626

Cascais Center 3342 2219 2584

Adroana/Cascais Center -Apoios Sociais 179 163 354

Outros Fornecimentos extras * 1813 497 54

Total 7131 6876 7618

Refeições Pessoal não docente (escolas) 269 396 396

1º TRIMESTRE



ATIVIDADES COMERCIAIS 
E PROTOCOLOS

PROTOCOLOS
Temos ativos 30 protocolos comerciais com entidades privadas prestadores de serviço na área do
desporto, saúde e bem estar entre outros, Com benefícios e vantagens comerciais inerentes à
qualidade de associado do CCD

MÁQ. VENDING

CABAZ BIOLÓGICO

LEITE/ÁGUA

PARCERIA COM OS 
CENTROS DE  

ACOLHIMENTO

Estamos a colaborar com a Câmara Municipal de Cascais no fornecimento de refeições (pequeno-
almoço, almoço, lanche e jantar) aos centros de acolhimento de refugiados ucranianos, CRID, CAE,
Lar da AvªSintra, Creche da Avª Sintra e Estoril 7.

Neste último trimestre foi suspenso a partir de fevereiro por falta de produtos, o fornecimento dos
cabazes de agricultura bio da Horta da Quinta do Pisão, no total entregamos no mês de janeiro 74
cabazes, esperamos ativar este serviço em maio.

Mantemos o fornecimento de leite às Águas de Cascais e o fornecimento de águas à CMC .

Mantemos o contrato com a empresa Cafécop Ldª, de exploração de máquinas de vending de
produtos alimentares e bebidas, em instalações municipais, encontrando-se em funcionamento o
total de 29 máquinas.



ANÁLISE TRIMESTRAL

RENDIMENTOS janeiro fevereiro março

Quotas 1 304,54 2 454,00 2 906,00

Subsídios 0,00 53 006,43 211 499,36

Donativos 250,00 250,00 250,00

Vendas e Prest.Serviços 616,22 121,89 4 695,97

Out.Rendimentos 345,00 685,00 1 075,00

Total Rendimentos 2 515,76 56 517,32 220 426,33

GASTOS janeiro fevereiro março

Ativ.Desportivas, Culturais e Sociais 4 106,16 3 397,16 4 774,42

Serv.Apoio na Saúde e Bem Estar 3 674,36 3 326,06 7 235,48

Serviços 29 223,82 29 467,46 29 911,56

Atividade Comercial 1 562,89 1 666,29 2 294,23

Total Gastos 38 567,23 37 856,97 44 215,69

Resultado / Mês -36 051,47 18 660,35 176 210,64
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