
 

                                                        
 

Fundamentação 
 

 

O Plano de Actividades para o ano de 2015, reflecte sem ambiguidades a actual realidade do CCDRM, a qual 
passa por uma forte contenção de custos e extinção de actividades, devido à diminuição do número de sócios por 
falecimento ou desistência – em certa medida atenuada pela entrada de novos sócios auxiliares - e também pela 
estagnação da taxa de ocupação dos apartamentos de férias, abaixo dos valores desejáveis, pese o facto de o 
CCDRM ter vindo a investir fortemente na melhoria das suas condições de habitabilidade e conforto desde 2010. 
 
 

Plano de Actividades 

 
 

OBJECTIVOS GLOBAIS. 

 
 Manter um rigoroso controle orçamental e continuar o investimento selectivo - em em função da 

disponibilidade financeira do CCDRM - em melhoramentos nas condições de habitabilidade e conforto, 
nos apartamentos e sede.  

 Continuar a promover a ocupação dos apartamentos, mantendo o preçário de 2014 e a promoção de 
pacotes de estadias a custo reduzido, com períodos de ocupação mínima de sete dias, para as épocas 
Baixa e Média.  

 Promover actividades culturais e recreativas com a CAPER. 

 Manter a filiação do CCDRM, na Fundação Inatel, Federação Portuguesa das Colectividades de 
Cultura e Recreio e Federação Portuguesa de Campismo e Caravanismo. Desvincular o CCDRM da 
Federação Portuguesa de Tiro em virtude da modalidade ter sido extinta. 

 Face aos constrangimentos financeiros, desvincular o CCDRM da ACIS.  

 Manter a comparticipação do CCDRM - nos mesmos montantes de 2014 - aos sócios filiados na 
Fundação INATEL e na Federação Portuguesa de Campismo.  

 Apoiar o rally encontro/convívio, da delegação do CCDRM em Sintra. 

 Promover uma campanha junto dos sócios efectivos visando a captação de novos sócios Auxiliares e 
Praticantes. 

 Dinamizar a comunicação e informação através do “Em Directo”, do sítio na Net e do Facebook. 

 Aumentar e fomentar a ida aos espectáculos culturais comparticipados. 

 Manter a comparticipação e apoio aos sócios participantes nas mini e meia maratonas.  

 Realizar duas excursões de âmbito nacional, nos mesmos moldes do que foi feito em 2014 e uma 
excursão internacional. 

 Organizar o 18º torneio de King do CCDRM. 

 Dinamizar e alargar a participação de sócios no Convívio de Natal – Encontro de Marconianos- em 
Lisboa, nos Açores e na Madeira.  

 Promover convívios nas instalações da Sede em datas e ocasiões especiais. 

 Manter os almoços-convívio no Espaço Marconiano. 

 Apoiar todas as iniciativas de sócios no sentido de serem implementadas novas actividades, dentro dos 
limites financeiros, passíveis de serem suportados pelo CCDRM. 

 Se aprovado em Assembleia Geral convocada para o efeito proceder à venda dos dois apartamentos 
do CCDRM, situados na Bemposta, Portimão. 
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