CENTRO DE Acção Social CULTURA
E DESPORTO
DOS TRABALHADORES DA

Segurança Social de Castelo Branco
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Segurança Social

Plano de Actividades e Orçamento
2009

2009 será o princípio de uma nova etapa na vida do CCD.
Com efeito, com a tomada de posse da nova Direcção, reduzida e renovada,
irá continuar-se o trabalho que vinha já sendo desenvolvido, mas também
lançarmo-nos em novas tarefas e actividades.

Esta época que atravessamos, difícil e conturbada a vários níveis, exigirá de
nós também outras respostas, além do que vínhamos fazendo.
E neste campo, falamos no apoio que deveremos prestar aos nossos
associados, activos, mas também aposentados, e que podem estar a
atravessar situações de alguma complicação.
Para tal iremos criar uma linha de apoio, tendo em conta as suas
necessidades.
Incentivaremos ao desenvolvimento de acções de voluntariado por parte de
activos e reformados.
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Ainda a nível social, procurar-se-á melhorar as condições de funcionamento do
nosso restaurante, bem como a celebração de acordos com empresas para
aquisição de produtos a mais baixo custo.
Vamos também aderir ao cartão de saúde, que está a ser negociado a nível
nacional.
Estes projectos inserem-se num mais global, da implementação do CCD
Social.

Na área desportiva, pretendemos melhorar o já existente, e lançarmo-nos em
novos projectos, desde caminhadas organizadas, iniciação ao Sky, e a
organização de um Raly Paper, nacional, este em conjunto com o CCD da
Covilhã.

Queremos também “dar a conhecer” o distrito.
A organização de visitas guiadas aos nossos concelhos, é uma programação
para o mandato, que iniciaremos este ano.

Os passeios organizados serão também relançados este ano, iniciando-se com
o Santo António em Sintra.

Para possibilitarmos a visita de outras paragens, organizaremos em conjuntos
com a ANCCDs. as viagens aos Açores e a Cuba.

A participação nas actividades da Associação (ANCCDs) e da Federação
(FPCCDs) será também uma realidade, bem como no Encontro Ibérico, em
Marbella, além de encontros com outros CCDs.

A nível institucional, participaremos no Congresso da FPCCDs., bem como nas
suas reuniões normais e nas da ANCCDs.

Procuraremos desenvolver as relações com o Centro Distrital e com o Instituto
da Segurança Social, designadamente através da celebração do acordo de
cooperação que vem sendo negociado.
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Este é também um tempo novo na Segurança Social, nomeadamente em
Castelo branco, com a abertura do Centro de Contacto – VIA Segurança
Social. Ainda que gerido (parte) por uma empresa privada, prossegue os
“nossos” objectivos comuns.
Assim e correspondendo ao apelo lançado, ponderamos a inscrição daqueles
trabalhadores como associados do CCD, ainda que com situações específicas.
Também alguns familiares demonstram interesse a se associarem ao CCD.

Para

definir

estas

adesões,

iremos

propor

à

assembleia-geral

uma

regulamentação para inscrição de novos associados.

De modo a dar cumprimento deste Plano, a Direcção do CCD propõe-se
realizar no decurso do ano de 2009, as seguintes actividades:

Na área Administrativa
-

Reorganização da sua área Administrativa/contabilística com vista à
adaptação dos novos desafios.
Celebração de acordos com o Centro Distrital Segurança Social;
Celebração de acordos com o I E F P,
Custos

1.500 €

Na área Cultural
- Promoção de espectáculos de qualidade previamente definidos;
- Organização de Colóquios/Palestras, ou seu apoio;
- Apoio na organização de Acções de Formação
Custos

500 €

Na área Desportiva
-

Incremento das actividades desportivas
diversificação;
Apoio a classes/aulas de ginástica;
Criação ou apoio de novas actividades;
Custos

já

existentes

e

sua

2.000 €
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Na área de acordos sociais
- Desenvolvimento de acordos com empresas.
Custos

250 €

Na área Recreativa
-

Realização de Visitas turísticas e culturais;
Programação de acordos de férias;
Custos

4.000 €

Na área de Apoio aos Sócios
-

Organização de visitas de estudo para os filhos dos sócios;
Comparticipação em Colónias de Férias;
Criação de ATL para os filhos dos Sócios;
Inicio de implementação de Creche e Jardim-de-infância;
Início de projecto para Lar para os Sócios e familiares
Custos

1.500 €

Custos

5.000 €

Melhoria das condições de funcionamento.
Custos
- Refeições
Custos

1.500 €
55.000 €

-

Apoio Social aos associados;
Comparticipação na educação.

Refeitório e Bar
-

Desporto / Intercâmbios
-

Intercâmbios entre CCDs;
Participação nos Encontros Desportivos da FPCCDs;
Participação nos Encontros Desportivos da ANCCDs.;
Organização do Ralye Paper;
Organização de actividade Desportivas.
Custos

10.000 €
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Jornadas de Confraternização
-

Festa de Reis;
Dia do CCD;
Dia da Segurança Social;
S. João;
Magusto;
Custos
Outros custos
Total de custos

6.000 €
1.500€

88.750 €

RECEITAS

Comparticipação Entidade Patronal

11.125 €

Apoios Orçamentais

2.950 €

Apoios diversos

1.000 €

Inatel

500 €

Jóias e Quotas

6.125 €

Comparticipação

Sócios

5.775150 €
Refeitório e Bar (vendas)

61.275 €

Total de Receitas

88.750 €

Março / 2009

A Direcção
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