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MISSÃO 2019 

  

Continuar a reforçar a imagem do CCD enquanto instituição cultural e desportiva 

Melhorar a qualidade dos serviços prestados 

Promover ações de carácter cultural, desportivo e recreativo 

Promover o interesse, a intervenção e a participação dos associados 

Promover a confraternização e os laços de amizade 

Continuar a estabelecer parcerias na área da saúde, restauração e desporto 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2019 constitui um 

instrumento de gestão no qual será definida a estratégia e os objetivos a atingir ao 

longo do ano, tendo sempre em consideração o orçamento e os recursos disponíveis 

para a prossecução dos principais objetivos do Centro de Cultura e Desporto dos 

Trabalhadores do Município de Ponte de Lima. 

Pretende-se continuar a melhorar a qualidade e atratividade dos serviços prestados e 

atividades desenvolvidas através da celebração de protocolos e parcerias que 

diferenciem positivamente a qualidade de associado do CCD. 

Deixamos a garantia que continuaremos a fazer tudo para que se identifiquem com a 

associação e que a participação nas atividades seja cada vez maior. 

Continuaremos a apostar na aproximação e integração dos associados que se querem 

ainda mais intervenientes e participativos na vida associativa do CCD e deixamos 

também a garantia de, sempre que possível, recorrer à “prata da casa” para as 

atividades e eventos a promover permitindo assim reduzir algumas despesas, facilita a 

sua organização e tornando-se muito mais interessantes, possibilitando conhecer e 

identificar outros valores dos nossos associados. 

O desporto, um dos grandes propósitos do CCD, tem como objetivo proporcionar aos 

associados, a prática desportiva, não competitiva, no âmbito do lazer e ocupação dos 

tempos livres, pelo que, continuará a ser fomentada através de iniciativas e eventos 

desportivos que sejam passíveis de ser praticados por todos e com os objetivos 

habituais: o convívio, a solidariedade, o companheirismo, a cooperação e a partilha de 

momentos de boa disposição. 
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A receção ao Compasso Pascal continuará a ser organizado nos moldes habituais e 

continuaremos a organizar dois convívios anuais para os associados do CCD, 

nomeadamente, a Festa de Verão, o Jantar de Natal e ainda levar a efeito a Festa de 

Natal com a distribuição de prendas às crianças e cabazes aos associados. 

No limite das nossas possibilidades e da razoabilidade dos nossos meios, pretendemos 

manter os apoios, nomeadamente, o Apoio à Frequência do Ensino Superior, aplicável 

apenas para a 1ª Licenciatura, o Apoio Infantil e Prenda de Natal. 

O Apoio à Frequência do Ensino Superior é destinado a associados e descendentes que 

frequentem curso de formação superior, o Apoio Infantil destina-se aos descendentes 

dos associados com idades compreendidas entre os cinco meses e os cinco anos, a 

Prenda de Natal destina-se aos descendentes dos associados com idades 

compreendidas entres os zero e os doze anos.   
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PLANO DE ATIVIDADES 

 

O Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores do Município de Ponte de Lima tem 

por objetivo a formação social, cultural e desportiva dos seus associados promovendo 

a sua prática e expansão através de diversas iniciativas. Nesse sentido, para o corrente 

ano propomos o seguinte: 

 

Passeio Convívio 

 

Conjugando uma das atividades mais antiga do mundo – passeio- com os propósitos do 

CCD – o convívio e a partilha de momentos de boa disposição – pretendemos organizar 

um Passeio Convívio a local a definir. 

 

VI Bike Tour e Pedi Tour 

 

A atividade física enquanto elemento fundamental para o corpo humano que envolve 

uma ou várias modalidades pode ser realizado de forma individual ou coletiva tendo 

como principal objetivo gastar energia através do movimento. 

Praticar atividade física é tão importante para a saúde física como para a saúde 

mental. Contribui também para o aumento da concentração e ainda favorece a 

estética corporal, a flexibilidade, a perda de peso e principalmente a boa-disposição. 
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Tendo em conta estes benefícios, pretendemos realizar o VI Bike Tour e Pedi Tour, este 

último para os que não tenham bicicleta ou que prefiram caminhar em vez de pedalar. 

 

 

Calendarização 

Março    Organização do V Torneio da Amizade – Futebol de 7  

Março              Caminhada  

Abril             Compasso Pascal 

Abril                 Caminhada (Local a Definir) 

Maio             Passeio (Local a Definir) 

Junho              Bike Tour / Pedi Tour 

Junho/Julho             Festa de Verão 

Setembro       Caminhada (Local a Definir) 

Dezembro Jantar e Festa de Natal 
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PLANO DE RECEITAS 

Subsídio da Câmara Municipal 50.000,00€ 
  
Quotas dos sócios 20.500,00€ 
  
Bar 5.500,00€ 
  
  Saldo de 2018 3.630.38€ 
  
Total de Receitas 79.630.38€ 
 

 

PLANO DE DESPESAS 

Convívios, Atividades Culturais e Desportivas 6.500,00€ 
  
Festa de Verão 5.000,00€ 
  
BAR 5.000.00€ 
Subsídio Infantil 10,100.00€ 
  
Bolsas de estudo – Ensino Superior 11.500,00€ 
  
Festa, Presentes e Jantar de Natal 41.379,86€ 
Outras Despesas 150.52€ 
  
Total de Despesas 79.630.38€ 
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Conclusão 

 

Para concluir, importa referir que para a concretização deste Plano será necessário um 

maior envolvimento e participação de todos os associados, será necessário, introduzir 

uma dinâmica de interesse e motivação para participarem nas atividades mas acima de 

tudo a colaborarem na sua organização e garantirem um futuro de sucesso para o CCD. 

 

 


