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O presente Plano de Actividades visa prosseguir a dinamização das iniciativas do CCDCAM em 

2020, pelo que apresentamos um conjunto alargado de propostas, das quais destacamos: 

- Enfoque na vertente cultural, nomeadamente através da possibilidade dos nossos associados e 

familiares assistirem a espectáculos de temáticas diversificadas a preços reduzidos, mediante a 

reserva de um número alargado de bilhetes, a que pode acrescer a comparticipação do CCDCAM; 

- Após o interregno em 2019, pretendemos retomar a organização do Rally-Paper, na sua 27ª 

edição, evento que já é um marco no historial do CCDCAM, continuando a revelar-se uma 

oportunidade assinalável de convívio entre os nossos associados; 

- No que se refere à Escapadela Cultural, que sempre tem suscitado interesse e, nos últimos anos, 

grande adesão, vamos alargar o número de viagens anuais para duas, uma em cada semestre. Em 

2020 iremos em Abril à Bélgica e em Outubro à Eslovénia. Os sócios do CCDCAM usufruem de 

custos mais reduzidos, devido à parceria estabelecida com a agência de viagens organizadora;  

- No decurso de 2019 aumentámos o número de protocolos e parcerias estabelecidos, com vista a 

proporcionar aos sócios a aquisição mais favorável de produtos e serviços. É nossa intenção 

prosseguir este trabalho, tanto mais que nos chegam, com frequência, contactos de um leque 

variado de empresas interessadas nesta colaboração.  

Prosseguiremos o nosso objectivo de apoio e incentivo às actividades dos Núcleos Desportivos, 

realçando o seu dinamismo e os resultados assinaláveis, que constituem motivo de orgulho para o 

Crédito Agrícola em geral e para o CCDCAM em particular. De sublinhar o nascimento, em 2019, 

do Núcleo de Futebol, que, em ano de estreia, se tem vindo a destacar nos torneios em que participa. 

Como anteriormente, não podemos deixar de salientar o empenho do Núcleo Motard no que 

concerne às iniciativas de solidariedade social, que, de acordo com o plano de actividades próprio, 

irão prosseguir em 2020. 

Assim sendo, a Direcção do CCDCAM pretende levar a efeito as actividades previstas e 

orçamentadas neste documento, que colocamos à apreciação dos associados. 

 Lisboa, 13 de Dezembro de 2019  

 

A Direcção do CCDCAM      
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1. QUADRO RESUMO DE DESPESAS E RECEITAS LÍQUIDAS 

 

1.1. DESPESAS  

 

Despesas Gerais  

  

Remuneração de Coordenador / Cedência CCCAM                                      7.000 €                                                                 

Remuneração e encargos de Colaborador / Cedência CA Serviços              9.940 €                                                                                                                                                         

Remuneração e encargos de Colaboradora efectiva CCDCAM                   16 100 € 

Remuneração de Prestadores de Serviço                                                    11 200 €  

Seguro de Acidentes de Trabalho                                                                     250 € 

Despesas Administrativas                                                                              3 000 €                    

Manutenção da Aplicação de Contabilidade e Salários                                 1 120 € 

Manutenção da Página de Internet                                                                1 630 €                                                                                          

Iniciativas de Solidariedade                                                                              750 €  

Outros Custos                                                                                                   500 € 

 

 

Actividades Culturais, Desportivas e Lúdicas  

   

      Espectáculos, Passeios, Visitas e Eventos Culturais                                     3 500 €  

      Dotações do CCDCAM + Auto Subsidiação dos Núcleos                            30 450 €   

      XXVII Rally-Paper                                                                                           9 000 € 

      Convívio Anual do CCDCAM                                                                          5 000 €                                                                                                  

      Actividades de Natal                                                                                       1 500 €  

      Eventos Desportivos                                                                                          500 € 

      Aluguer de espaços                                                                                        1 910 € 

      Outros Eventos                                                                                                  400 €                                                                    

                                                                                                     Total             103 750 €   

  

1.2. RECEITAS  

Quotas (sócios do CCDCAM)                                                                     28 000 € 

Quotas extras (membros dos Núcleos)                                                         2 000 € 

Donativos angariados pelos Núcleos                                                            3 750 €                                                                                                             

Dotação orçamental Caixa Central                                                              70 000 €   

                                                                                                        Total          103 750 €   
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2. RESUMO DESCRITIVO DAS RUBRICAS DO ORÇAMENTO E PLANO DE 

ACTIVIDADES  

 

2.1. DESPESAS GERAIS  

  

❖ Remuneração de Coordenador  / Cedência CCCAM – 7.000 €  

Prestação de serviços do colaborador a quem a Direcção delega a gestão executiva do CCDCAM, 

cedido pela Caixa Central no âmbito do acordo de pré-reforma. 

 

❖ Remuneração de Colaborador  / Cedência CA Serviços – 9.940 €  

Verba destinada ao pagamento de 25% da remuneração e encargos legais de um colaborador 

cedido pelo CA Serviços. 

 

❖ Remuneração e Encargos de colaboradora efectiva CCDCAM – 16.100 €  

Custos relativos ao vencimento e subsídio de refeição da colaboradora efectiva, acrescido dos 

encargos patronais relativos à Segurança Social e Fundos de Compensação do Trabalho.  

 

❖ Remuneração de prestadores de serviços – 11.200  

Prestação de serviços contratados a uma ex-colaboradora da Caixa Central (na situação de 

reforma) e outra colaboradora no activo daquela entidade, que garantem os serviços de 

Contabilidade e do protocolo relativo aos telemóveis, respectivamente. 

 

❖ Seguro de Acidentes de Trabalho – 250 € 

Pagamento do seguro obrigatório de acidentes de trabalho referente à colaboradora efectiva. 

 

❖ Despesas administrativas – 3.000 € 

Consumo de material de escritório e fotocópias, despesas com comunicações e outros custos 

relacionados com a gestão administrativa do CCDCAM.  

 

❖ Manutenção da aplicação de contabilidade – 1.120 € 

Custos inerentes à manutenção do programa informático destinado à elaboração da contabilidade 

e processamento de salários. 

 

❖ Manutenção da página de Internet – 1.630 € 

Custos relativos ao apoio técnico da empresa programadora do site do CCDCAM e ao alojamento 

deste no servidor. 
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❖ Iniciativas de solidariedade – 750 € 

Verba destinada a promover acções de solidariedade e voluntariado em benefício dos sócios, 

familiares ou terceiros. Inclui 250 € orçamentados na actividade do Núcleo Motard. 

 

❖ Outros Custos – 500 € 

Custos relativos às quotas devidas às entidades de que o CCDCAM é associado, bem como para 

suportar qualquer eventual despesa não prevista e de cariz extraordinário, inerente à gestão do 

CCDCAM.  

 

2.2. ACTIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E LÚDICAS  

  

❖ Espectáculos, passeios visitas e eventos culturais – 3.500 € 

Custos com a realização de passeios, visitas e eventos culturais. Esta verba destina-se, ainda, à 

comparticipação do CCDCAM na aquisição de bilhetes para alguns espectáculos em cartaz, 

complementando as condições mais vantajosas obtidas através dos protocolos celebrados. Esta 

rubrica inclui o habitual espectáculo de Natal.     

 

❖ Dotações e Auto Subsidiação dos Núcleos Desportivos do CCDCAM – 30.450 € 

Esta rubrica integra as dotações do CCDCAM para os diversos núcleos desportivos, destinadas 

a iniciativas próprias, inscrições em provas e deslocações para o efeito, incluindo as verbas para 

aquisição de equipamentos e de outro material, no montante total de 24.700€.  

 

No que concerne aos Núcleos de Atletismo e Aventura & Passeios Pedestres, acrescem às 

respectivas dotações i) as quotas extraordinárias dos seus membros no valor de 2.000€ bem 

como, ii) os donativos angariados pelo Núcleo de Atletismo, com um valor esperado de 3.750€, 

previstos no ponto 1.2 Receitas.   

 

ATLETISMO 

Para o ano de 2020, o Núcleo de Atletismo do CCDCAM prevê a participação em diversas provas, 

à semelhança dos anos anteriores, maioritariamente provas de 10 Kms, 4 meias maratonas, 2 

maratonas, 2 estafetas e também várias provas na vertente de Trail, além de continuar a apoiar 

atletas de diversas CCAM que pretendam participar em provas locais. 

 

No que respeita a material desportivo, faremos reposição de stocks (equipamentos para corrida, 

equipamento para trails, bonés, etc). 

 

O Núcleo encontra-se disponível para a participação em hipotéticos eventos desportivos ou 

culturais promovidos pelo CCDCAM. Para salvaguardar a nossa participação é desejável o 
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conhecimento atempado das datas desses eventos, de forma a calendarizar com as provas já 

previstas. 

 

 

  Actividades Equipamentos Dotação (1) Subsidiação (2) Total (1 +2) 

Valor Orçamentado      9.250,00 €           1.200,00 €         5.600,00 €  4.850,00 € 10.450,00 € 

 

(1) Dotação do CCDCAM; 

(2) Quotas dos membros e donativos angariados pelo Núcleo. 

 

AVENTURA & PASSEIOS PEDESTRES 

O Núcleo perspectiva organizar pelo menos um evento por mês, com uma caminhada / passeio 

em Lisboa ou locais próximos, além de um passeio anual e jantar comemorativo do aniversário. 

Em 2020 o NAPP prevê efectuar um passeio de dois dias a Lagoa, pelo percurso dos “Sete Vales 

Suspensos” e visitar locais de interesse histórico e cultural naquela região. 

 

Está ainda programado, dependendo da adesão dos sócios, um segundo passeio de fim-de-

semana completo.  

 

  Actividades Equipamentos Dotação (1) Subsidiação (2) Total (1+2) 

Valor Orçamentado      3.750,00 €           150,00 €         3.000,00 €  900,00 € 3.900,00 € 

 

(1) Dotação do CCDCAM; 

(2) Quotas dos membros do Núcleo. 

    

BILHAR  

À semelhança dos anos anteriores, os atletas do Núcleo de Bilhar continuarão a elevar o nome do 

CA a nível oficial, integrados nas diversas competições sob a égide da Federação Portuguesa de 

Bilhar, onde defenderão os títulos alcançados com o maior empenho. 

 

Daremos óbvia continuidade à participação no Torneio Interbancário, onde temos alcançado 

resultados brilhantes e – por último – continuaremos a realizar o nosso torneio interno, que é o 

auge dos eventos realizados, em função da satisfação de aliar a competição à sã convivência 

entre todos os membros do Núcleo. 

 

  Actividades Equipamentos Total Dotação 

Valor Orçamentado        2.000,00 €             ------        2.000,00 €  
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CICLISMO  

No decurso de 2020, prevê-se a participação nas seguintes provas: 

➢ Provas BTT – Tadim (Porto), Maratona Limiana (Barcelos), Carcavelos (Lousa, Loures), 

Alcácer do Sal, Arneiros, Arraiolos, Maratona 5 Cumes (Barcelos), Carvalhal (Alcácer do 

Sal), Castelo de Vide, Castro Marim (resistência nocturna), Coruche (24 horas), Isabelinha 

(Porto), Maratona Ponte de Sor, Montemor-o-Novo, Peniche, Póvoa de Varzim, Santarém, 

Sobral de Monte Agraço, Terrugem e Travessia Açores (3 dias). 

➢ Provas de Estrada – Grandefoud Lousã, Grandefoud Gerês, Grandfoud Arrábida e 

Grandfoud Évora. 

➢ Campeonato Nacional XCM - Em perspectiva a participação nas provas de Estremoz, 

Meda, Maratona do Sudoeste (Odemira), Rota do Presunto (Chaves) e Azores Word 

Marathon Series. 

 

  Actividades Equipamentos Total Dotação 

Valor Orçamentado        1.660,00 €           340,00 €         2.000,00 €  

 

 

FUTEBOL  

Por analogia ao ano transacto, é intenção do Núcleo voltar a participar no SNQTB (Futsal), cujo 

início se encontra previsto para Janeiro de 2020. Em meados de Junho – e com o intuito de 

diversificar o plano de actividades do Núcleo – pretende-se reforçar a participação em Futebol 7, 

com a inscrição de uma equipa na Taça SLB. E para finalizar o ano, em Outubro, o objectivo é a 

participação no Torneio Corporate Masterfoot 2020/2021 (Futsal), que só termina em Junho do 

ano seguinte. 

 

  Actividades Equipamentos Total Dotação 

Valor Orçamentado          1500,00 €              1.000        2500,00 €  

  

GOLFE  

A actividade do Núcleo de Golfe, em 2020, irá estar associada aos seguintes eventos: 

 Torneios dos Sindicatos: SBSI e SNQTB   

 Campeonato Interbancário; 

 Expresso BPI Golf Cup 2020; 
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- Torneios organizados pelos 2 Sindicatos - SBSI e SNQTB:  

Ambos os sindicatos têm secções de Golfe que organizam torneios ao longo do ano e onde, em 

ambos casos, há sócios do CCDCAM que costumam participar. Neste sentido, considera 

importante o apoio e incentivo à participação dos sócios em representação do CCDCAM. 

 

- Campeonato Interbancário:  

Disputado exclusivamente entre clubes de golfe de instituições bancárias. Este campeonato é 

composto por 2 torneios em 2 modalidades distintas, Individual e Pares, a realizar a 25 de Abril e 

1 Novembro, respetivamente. 

Em 2020, disputar-se-á a 9ª edição deste campeonato, a organizar pelo Montepio Geral, em que 

se espera a participação dos seguintes Bancos: Crédito Agrícola (organizou em 2018), Santander 

Totta, Millennium BCP, Caixa Geral de Depósitos, BPI, Novo Banco, Montepio Geral e Banco de 

Portugal. 

 

- Expresso BPI Golf Cup 2019:  

O Expresso BPI Golf Cup é o maior evento desportivo para empresas em Portugal e conta com 

mais de 20 anos de existência. É uma prova de grande mediatismo nacional com grande 

cobertura nos media. Realiza-se nos meses de Junho /Julho, com as primeiras eliminatórias que 

se disputam em vários campos de norte a sul do país, e prolonga-se ao longo do ano culminando 

numa final nacional. 

Com excepção em 2019, o CCD do Crédito Agrícola participa desde 2013 com uma/duas equipas 

(4 jogadores/cada), conseguindo, em 2014, 2015, 2017 e 2018, fazer-se representar com uma 

equipa nas meias-finais da prova. Em 2020, pretende-se estar representados com 1 equipa.  

 

  Actividades Equipamentos Total Dotação 

Valor Orçamentado        2.000,00 €             -----         2.000,00 €  

 

 

MOTARD  

Em 2019 as actividades do Núcleo serão as seguintes:  

➢ Âmbito Cultural: 

- Passeio Moto Turístico “O Sítio onde a Estrela é Serra e a Serra é Estrela, de 6 a 10 de 

Junho; 

- “Volta dos 10 Castelos” – Castelo dos Templários e Convento de Cristo (Tomar) 
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➢ Âmbito Social e Institucional: 

- Aniversário Moto Clube de Lisboa, em Janeiro; 

- Dia do Motociclista, em Abril; 

- Concentração do Moto Clube do Montijo, em Maio; 

- Aniversário do Moto Clube da Moita, em Novembro; 

- Acção de Soliriedade Social – Novembro / Dezembro. 

➢ Âmbito Recreativo: 

- Almoço Convívio “Arranque de Actividades” (Janeiro); 

- 9º Aniversário do Núcleo, em Julho.  

➢ Responsabilidade Ambiental: 

- Acção de Sustentabilidade Ambiental – Novembro. 

 

  Actividades Equipamentos Total Dotação 

Valor Orçamentado        4.700,00 €           300,00 €         5.000,00 €  

       

PESCA DESPORTIVA  

Está prevista a organização e a participação nas seguintes provas: 

Provas em Águas Interiores  

➢ Provas Internas de Rio:  

- Organização do 5º Troféu “Ca´rpa Dourada” (Abril ou Maio), previsivelmente na 

Barragem da Oleirita ou na Barragem de Montargil, Ponte de Sor; 

- Prova de encerramento da época desportiva, no mês de Novembro, em data e local a 

definir.  

➢ Duas provas internas de Feeder, em Maranhão e Montargil (datas a definir); 

➢ Participação em convívio a realizar pelo Cad Coruche, em data a indicar, com a 

participação de seis elementos; 

➢ Campeonato Interbancário de Rio / Zona Sul:  

- Participação de 7 atletas no campeonato composto por três provas, em locais e datas a 

definir; 

- Final Nacional, em Setembro, em local a definir. 
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➢ Campeonato Interbancário de Rio / Zona Centro (composto por três provas, em local a 

indicar, com a participação de 2 atletas). A final nacional decorrerá em Setembro, em local 

a indicar. 

➢ Campeonato Associativo Regional de Rio / Zona Sul ARCPD / FPPD (participação de 4 

atletas no campeonato associativo - ex. 3ª divisão – composto de 4 provas em datas e 

locais a divulgar); 

➢ Campeonato de Esperanças de Rio /FPPD (participação de 1 atleta neste campeonato 

nacional, promovido pelo FPPD, composto por seis provas em três fins-de-semana); 

➢ Campeonato Regional de Clubes/ ARCPD – FPPD (composto por 3 provas, com a 

participação de 8 atletas, em datas e locais a divulgar); 

➢ Campeonato Nacional de Feeder (participação de 2 atletas na 2ª divisão nacional, 

campeonato com 4 provas); 

➢ Feira Internacional de artigos de pesca desportiva “XIV MoraPesca 2020”, em Fevereiro / 

Março; 

➢ Casa do Benfica de Vila Viçosa – prova a decorrer no mês de Abrl, tendo lugar em 

Juromenha /Rio Guadiana. Participação de 2 elementos. 

➢ “2ª Largada de Trutas de Rio Ferro / Fafe – participação de um atleta (Julho). 

➢ Prova Nacional da Caixa Geral de Depósitos, denominada “Peixe de Prata”. Convite da 

CGD, terá lugar em Setembro no Maranhão, estando prevista a participação de 8 atletas. 

➢ Prova Nacional Millenium BCP – Denominada “Convívio Nacional Millenium”, participação 

a convite do Millenium BCP. Terá lugar em Setembro, em local a designar, com 6 atletas 

do Núcleo. 

➢ Prova Secção Regional de Portalegre do SBI – Denominada “Peixe de Prata”, é realizada 

a convite da Secção Regional e terá lugar em Setembro, no Maranhão. Prevê-se a 

participação de 6 atletas. 

➢ Prova Secção Regional de Santarém do SBSI – Convite da Secção Regional, terá lugar 

em Setembro, na Barragem dos Patudos / Alpiarça ou na Barragem dos Gagos / Fazendas 

de Almeirim. Prevê-se a participação de 6 atletas. 

➢ Feira de Caça e Pesca de Badajoz, em Setembro, com a participação de 3 elementos do 

CA neste evento, com prova pesca. 

➢ Provas abertas do Clube de Pesca “Os Avisenses” – Organizadas pelo clube de Avis, a 

realizar nos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro, na barragem do Maranhão. 

Participação de 5 atletas. 

➢ Campeonato Sociedad Amigos del Guadiana – A decorrer em Espanha, entre Abril e Maio 

(série de Inverno), num torneio de 5 provas. Participação de 3 elementos da equipa CA. 

➢ Liga de Outono Olivenza (Espanha) – A realizar entre Setembro e Outubro, conta com a 

participação de 2 atletas do Núcleo. 
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➢ Prova Anual Sport Clube Borbense – Mês de Agosto, com a participação de 2 atletas do 

Núcleo. 

 

Provas de Mar 

➢ Campeonato Interbancário de Alto-mar do SBSI (por eliminatórias, com início em Março). 

Irão participar 2 atletas; 

➢ Possibilidade de realização de algumas saídas, com o número mínimo de 10 participantes. 

 

   Actividades Equipamentos Total Dotação 

Valor Orçamentado        1.700,00 €              300 €        2.000,00 €  

 

TRIATLO 

O Núcleo prevê a participação nas seguintes provas: 

➢ Prova de Estafetas Challenge Lisboa – Maio (3 atletas). 

➢ Triatlo Longo de Coimbra – 14 de Junho (1 atleta). 

 

  Actividades Equipamentos Total Dotação 

Valor Orçamentado           600,00 €           -------         600,00 €  

 

 

❖ XXVI Rally-Paper – 9.000 € 

A verba apresentada destina-se à preparação, imagem e desenvolvimento da actividade, assim 

como aos brindes e prémios a atribuir. 

 

❖  Convívio Anual do CCDCAM – 5.000 € 

Aproveitando o entusiasmo e o convívio proporcionado pelo Rally-Paper, o CCDCAM convida os 

participantes e todos os que queiram juntar-se ao convívio, a participar num jantar, onde para 

além da entrega de prémios, tem lugar muita animação, com musica (disc-jokey) pela noite dentro, 

podendo ainda terminar no dia seguinte com uma actividade surpresa. 

  

❖ Actividades de Natal – 1.500 € 

Se for esse o entendimento, o CCDCAM irá colaborar com a Direcção de Recursos Humanos da 

Caixa Central na organização da festa de Natal, contribuindo para o programa de entretenimento 

destinado às crianças. 
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❖ Eventos Desportivos – 500 € 

Montante destinado à organização pelo Núcleo de Pesca Desportiva da 5ª edição do Troféu 

CA´rpa Dourada. 

 

❖ Aluguer de espaços – 1.910 € 

Verba relativa aos pagamentos dos alugueres anuais dos pavilhões em Lisboa e no Porto, para 

os treinos do Núcleo de Futebol: i) Para o ano de 2020, é intenção do Núcleo de Futebol manter 

os treinos semanais na Escola Secundária D. João V, na Damaia, com um custo de 1.410€; ii) À 

semelhança dos anos anteriores, o CCDCAM comparticipa também com uma verba de 500,00 € 

nos custos com o aluguer do pavilhão onde a equipa de Futsal do Porto pratica a modalidade. 

 

❖ Outros eventos – 400 € 

À semelhança do que tem ocorrido nos anos transactos, a verba também é utilizada na realização 

do cocktail por ocasião da homenagem aos colaboradores com 20 anos ao serviço da Caixa 

Central. 

 

 

Lisboa, 13 de Dezembro de 2019 

 

A Direcção do CCDCAM 

 

 

Eduardo Paulos  Isabel Nunes  Sérgio Gouveia 

Presidente       Vice-Presidente  Tesoureiro 


