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PLANO DE ACTIVIDADES 2014 

 
Os atuais órgãos sociais do Clube Recreativo Charnequense foram eleitos em 
Janeiro do corrente ano, como é do conhecimento dos associados. De acordo 
com os Estatutos do Clube, o Plano deveria ter sido apresentado em Dezembro 
de 2013, no entanto verificou-se que o documento não foi elaborado nem foi 
apresentado. 
 
Assim, vem a nova direcção apresentar o Plano de Actividades e o Orçamento 
para o ano 2014. Este documento, simples, tem como objectivo marcar 
reestruturação organizacional na vida do Clube. 
 
O Clube Recreativo Charnequense, enfrenta algumas dificuldades financeiras, 
por dívidas acumuladas e por falta de liquidez atempadamente, verificando-se 
ainda falta de directrizes. E forte determinação desta direcção inverter este 
ciclo negativo, e colocar o CRC no patamar a que tem direito. 
 
Assim, tendo sido calendarizado todo o trabalho, e como objectivo prioritário, 
existe a necessidade de incrementar novas modalidades e aumentar o número 
de praticantes nas modalidades já existentes. 
 
Assim o Clube passa a ter a seguinte oferta desportiva:  
 
 Judo 
 Ginástica Rítmica 
 Ginástica Infantil 
 Ginástica de Manutenção 
 Zumba 
 Capoeira 
 Hip Hop 
 Kizomba 
 Pilates 
 Karate 
 Muhay Thai 
 Salsa 
 Medidatçao 
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Verificou-se a necessidade urgente de se proceder à conservação e 
manutenção das instalações do Clube. Nesse sentido, o Clube tem como 
prioridades os seguintes trabalhos: 
 
 Arranjo e pintura da Sala das Damas 
 Arranjo da Casa de Banho que fica junto ao palco. 
 Arranjo do telhado para solucionar o problema das infiltrações de 

água. 
 Arranjo da Vitrine à entrada do Clube, onde serão colocadas as 

taças do Clube. 
 Criação de uma sala do sócio, onde sócios e familiares dos atletas 

possam passar algum tempo de lazer 
 Colocação de espelhos no salão do Palco  
 Ampliação da Secretaria com instalação de novo equipamento 

informático   
 Verificação e manutenção dos extintores 
 Limpeza das lâmpadas e caixilhos no pavilhão superior do Clube 

 
Continuamos em contacto com a Camara Municipal de Almada e Junta de 
Freguesia da Charneca de Caparica e Sobreda, que tem auxiliado o Clube na 
divulgação das modalidades. Nesse sentido o Clube mantem intenção e 
vontade de participar em: 
 
 Trofeu Município de Almada 
 Desfile do 25 de Abril em Almada. 

 
O Clube está disponível na cedência do Pavilhão a: 
 
 Colectividades, 
 Junta de Freguesia  
 Camara Municipal de Almada 
 IPSS  
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O Clube está a trabalhar na elaboração da: 
 
 Criação de uma Colonia de Ferias durante o mês de Julho 

 
 Preparar o sarau final com a participação de todas as modalidades 

do Clube. 
 Dinamizar o site do Clube divulgando através dele todas as 

iniciativas e outras informações com a antecedência necessária; 
 Dinamizar a página do Facebook e sensibilizar os sócios que usam 

esta plataforma para aderirem à página do Clube; 
 Recolher o endereço electrónico do maior número de sócios 

possível a fim de, através desta via, se fazer a divulgação das 
actividades e outros eventos, nomeadamente as assembleias 
gerais, de forma mais rápida e económica; 

 Criar uma folha informativa com o intuito de chegar aos sócios que 
não usam a internet e à população da zona envolvente do Clube; 

 Informar a Agenda Municipal até ao dia 9 de cada mês das 
actividades a levar a cabo no mês seguinte. 

 Candidatura a subsídios e apoios 
 Aluguer das instalações 

 
PLANO FINANCEIRO 

 
O Plano de Actividades tem a sua expressão financeira no Orçamento para 
2014 que se anexa. As despesas do ano totalizam 74,680.00 €, sendo a rubrica 
de “Instalaçoes”, que aponta para cerca de 23,905.00 € euros,  
 
Naturalmente que só será possível levar a cabo todos os investimentos 
propostos desde que haja ajuda externa, tendo sido já solicitado um subsídio à 
Câmara Municipal de Almada e à Junta de Freguesia da Charneca de Caparica 
e Sobreda, para o arranjo interior e exterior do edifício bem como a 
impermeabilização do telhado. 
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CONCLUSÃO 
 
A Direcção submete à Assembleia Geral o presente Plano de Actividades e 
Orçamento para o ano 2014, ciente de que se trata de um documento bastante 
ambicioso mas pretende pautar a sua actuação pelo optimismo e pela 
perseverança.  
 
Conscientes de que as colectividades têm a responsabilidade de proporcionar 
às populações uma actividade cultural e física, e sendo um local de convívio e 
bem estar, o Charnequense tem que mudar a visão das pessoas e dos sócios, 
para isso é preciso investir e trabalhar. 
 
 
Compete por outro lado à população envolvente e, em especial, aos sócios 
darem o seu contributo ao Clube, pagando atempadamente a quotização, 
ajudando na preparação das actividades, participando nos eventos que a 
Direcção levar à prática e divulgando o Clube junto de familiares, vizinhos e 
amigos.  
 
Têm também a obrigação de apresentar sugestões, propostas e críticas 
construtivas. Todos juntos, poderemos dar continuidade ao Projecto iniciado 
em 31-01-1910 
 
 
Charneca de Caparica, 24 de Março de 2014 
 
A direcção  
 
Célia Morais 
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ORÇAMENTOPARA O ANO DE 2014 
 

Sendo que a Proposta de Orçamento não foi apresentada em Dezembro de 
2013, submete-se a sua apreciação e aprovação a seguinte Proposta de 
Orçamento, nesta Assembleia Geral do Clube Recreativo Charnequense 
realizada a 28 de Março de 2014. 
 

DESPESA 
  

1 – IMOBILIZAÇOES  
Instalações 22,155.00  
Material Informático 500.00  
Extintores 250.00  
Outras 1000.00  

TOTAL 23,905.00 
2 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS  
Electricidade 5000.00 
Agua 700.00 
Ferramentas e Utensílios 600.00 
TV+NET+VOZ 1,200.00 
Correios 100.00 
Deslocações 200.00 
Material de Escritório 300.00 
Seguros 1,750.00 
Conservação das Instalações 1,500.00 
Higiene e Conforto 250.00 

TOTAL 11,600.00 
3 - DIVERSOS  
Festas (Natal, Aniversário, etc.) 500.00 
Bailes 500.00 
Publicidade 100.00 
Ginástica Rítmica 1,500.00 
Judo 9,750.00 
Muay Thay 1,500.00 
Ginástica Acrobática e Trampolins 6,000.00 
Ginástica Manutenção 1,600.00 
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Zumba 1,200.00 
Outras Actividades 3,125.00 
Outras (serviços bancários, juros, multas) 300.00 

TOTAL 26,075.00 
4 – CUSTOS COM PESSOAL  
Remunerações 10,450.00 
Encargos sobre Remunerações 2,650.00 

TOTAL 74,680.00 
RECEITA 

1 – PRESTAÇAO DE SERVIÇOS  
Quotas Associados 1,700.00 
Quotizações de Actividades Desportivas  
Ginástica Manutenção 3,180.00 
Judo 15,000.00 
Ginástica Acrobática e Trampolins 10,000.00 
Zumba 2,250.00 
Ginástica Rítmica 2,900.00 
Muay Thay 6,000.00 
Outras Actividades 6,250.00 
Seguros de Praticantes 3,000.00 
Quotas Auxiliares - Bailes 500.00 

TOTAL 50,780.00 
2 – PROVEITOS SUPLEMENTARES  

Exploração do Bar 2,400.00 
Aluguer das Instalações 1,000.00 
Diversos (Donativos) 500.00 
Apoios Autárquicos (CMA e JF) 20,000.00 

TOTAL 23,900.00 
  

TOTAL 74,680.00 
 
 
Célia Morais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


