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Introdução 

 

Quando falamos em Plano de Atividades não podemos deixar de pensar no 

relacionamento entre todos os associados e familiares, naquele que é na 

verdade um grande objetivo do Clube Galp e que é o de estabelecer as ligações 

que conduzam ao desenvolvimento de convívios. Como é óbvio, existe uma 

infinidade de outros meios que apontam igualmente para esse alvo. Repetimos 

algumas fórmulas de êxito nas soluções apresentadas, com boa adesão dos 

associados, o que nos animou a continuar o caminho para o objetivo traçado 

na área desportiva, recreativa, cultural e social.  

As atividades planificadas em 2019, deu-nos uma visão positiva de que o 

caminho traçado e o compromisso com os associados na qualidade dos 

eventos apresentados foi de encontro às preferências dos associados, 

realçando - se o significativo aumento de participantes. 

Em 2020, o rigor e contenção de despesas nas áreas não essenciais, terão 

forçosamente que continuar a nos nortear, mas certos que o caminho e o 

propósito do clube é cada vez mais virado para as preferências manifestadas, 

ano após ano como comprovam a vitalidade do Clube Galp Núcleo Norte. 
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Área Administrativa e Financeira 

 

O ano de 2019 previa-se desafiante como se veio a comprovar, era um ano onde tínhamos a 

responsabilidade de manter as contas do Clube Galp norte em equilíbrio e ao mesmo tempo 

manter o leque de atividades elevado, assim como a qualidade das mesmas.  

O ano 2019 tornou-se tão saboroso como os anos da última década, onde houve sempre 

desafios á gestão do Clube Galp norte e em todos eles conseguimos dar a volta a situação. 

 Estar em constante criação de atividades e sem nunca perder o foco das contas certas, é o 

objetivo desta Direção, é este principio entre outros, que o nosso presidente tem 

transmitido e com o qual eu comungo.  

Para quem anda distraído ou só olha para o nosso Clube aquando a Festa de Natal, pode 

não ter noção da quantidade de iniciativas que temos feito, assim como, o número elevado 

e crescente de participantes nas mesmas. 

O ano de 2020 iniciou-se bem cedo, mal tinha-mos aterrado de Budapeste com um grupo de 

20 pessoas, partimos logo para Rio Maior para visitar os Presépios de Sal. 

 Atualmente o Clube Galp norte é assim. Não STOP!  

A exigência do sócio para com esta direção tem sido elevada, nós não reclamamos disso, 

porque gostamos de ter a pressão contínua de fazer as coisas bem-feitas. É importante que 

os sócios mantenham essa pressão sobre quem quer que esteja á frente do nosso Clube, 

pois se demorou a reconstruir não podemos no futuro deitar tudo fora novamente. A 

transparência é um fator primordial, que todos os sócios devem exigir. 

Em 2020 não se prevê uma mudança significativa nas receitas e despesas do Clube Galp 

norte, posto isto, cabe-nos continuar com o rigor que nos trouxe até aqui, ser inovador e 

desafiador. 

A proximidade com os sócios ainda não é a que nós pretendemos, pois os sócios no ativo 

recebem toda a informação por correio eletrónico, muitas vezes devido a sobrecarga deste 

meio de comunicação, fazem delete ás comunicações do Clube Galp norte. Na nossa página 

do Facebook publicamos todas as nossas iniciativas, de forma a estar nas plataformas 

digitais onde estão os nossos sócios. Na monotorização que fazemos da nossa página, 

sabemos que as publicações são vistas em média por 150 pessoas, havendo picos de 500 

visualizações, contudo colocar um gosto ou não gosto continua a ser algo muito reduzido, 

mas esse feedback seria muito interessante para nós direção. A comunicação com os sócios 

que estão na reforma para além dos meios atrás descritos, temos tentado aumentar o envio  
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de correspondência, pois o feedback deste grupo de associados é que preferem receber em 

formato papel, contudo para nós direção não tem sido fácil suportar os custos com esta 

comunicação, não vamos desistir de aumentar em 2020. 

 

O plano de atividades deste ano vai em linha com o dos anos anteriores, ajustando-se 

pontualmente em função dos desafios atrás mencionados, comprometemo-nos em 2020 a: 

Cumprir o orçamento para o Clube Galp Norte, através de um planeamento antecipado; 

Manter a execução da contabilidade numa entidade externa como tem sido até aqui, pois é 

a forma mais transparente que temos para cumprir as normas em vigor e os requisitos 

legais;  

Manter uma gestão de RH atualizada, na procura constante de ter pessoas motivadas e com 

as melhores condições em questões de saúde, higiene e segurança no trabalho; 

Assegurar os processos administrativos que suportam o registo, o processamento, a 

atualização e o arquivo de dados, informação e proteção de dados; 

Manter o foco na digitalização; 

Maximizar os meios de comunicação existentes no Clube Galp Norte e procurar novos 

meios. 

 

Os objectivos Administrativos e Financeiros são os seguintes: 

 Registo de receitas e despesas; 

 Elaboração de mapas, relatórios e Balanços; 

 Apurar saldos orçamentais por área de atuação; 

 Elaborar documentos de despesa, receitas, mapas de apoio ao controlo; 

 Rececionamento de faturas e correspondência; 

 Elaborar e enviar faturas/recibos aos clientes; 

 Analisar a legalidade e consistência de documentos; 

 Solicitar certidões de não divida á Segurança Social e Finanças; 

 Analisar mapas de vencimentos, mapas bancários; 

 Enviar para pagamento as despesas; 

 Encerrar os meses contabilísticos até ao dia 5 de cada mês; 

 Elaborar relatórios das atividades e analisar a sua consistência; 

 Dar o apoio necessário ao Concelho Fiscal; 

 Apoiar o elenco diretivo na dinâmica diária; 

 Gestão de Plataforma digital (Facebook, Site); 

 Atendimento ao sócio; 

 Zelar pelo bom funcionamento e organização do local de trabalho; 
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ORÇAMENTO PARA 2020 

CUSTOS PROVEITOS  INVESTIMENTO 
MOD 29.000,00€  MOBILIARIO 1.000,00€ 

FSE 4.000,00€  DIVERSOS 5.000,00€ 

      Serviços bancários 
 

 
500,00€ 

   

      Livros e 
documentação 

técnica 
 

 
300,00 

   

      Material de 
escritório 

 

3.000,00€   
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL DE 
INVESTIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.000,00€ 

      Combustíveis 
 

1.000,00€  

      Comunicação 
 

2.500,00€  

Outros Custos 2.000,00€  

TOTAL  
DE CUSTOS 

E PROVEITOS 

 
42.300,00€ 

 
0€ 

 

 

Jorge Vieira 

Diretor Administrativo e Financeiro 
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Desporto 

 

Plano de Atividades do Sector Desportivo 

 

 

VERTENTE INTERNA 

 

 

 

Futsal Torneio Interno Maio a Setembro 

Pesca Desportiva Torneio Interno Abril a Outubro 

Pesca Alto Mar Atividade Lazer Maio a Setembro 

Karting Torneio Interno Março a Julho 

Cicloturismo Atividade de Lazer Todo o Ano 

Ténis de Mesa Atividade Lazer Todo o Ano 

Basquetebol Atividade de Lazer Todo o Ano 

Andebol Atividade de Lazer Todo o Ano 
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Vertente externa 

 

Futsal Campeonato Fundação INATEL 
Calendário Fundação 
INATEL 

Atletismo Provas populares Datas não definidas 

Atletismo Campeonato Regional da ANAV Calendário ANAV 

Trail Provas Populares Datas não definidas 

 

 

Nova (s) Modalidade (s): 

 A direção do clube está sempre recetiva a apoiar o lançamento de novas modalidades quer 

desportivas de competição ou mesmo de lazer 

 

 

 

 

 

 



  Plano de Atividades e Orçamento 2020 
 

 

 
 

 

Orçamento Provisório para a Área Desportiva 

 

 Evento já realizado em 15 de Fevereiro 2020  
 

 
 

Bruno Silva 
Diretor Desportivo 

 

Designação Custos Previstos 

Futsal (Pavilhão + Torneio interno + Inscrições Inatel) 7 000,00€ 

Atletismo + ANAV 3 500,00€ 

Trail 1 500,00€ 

Final Nacional Karting – Organização Núcleo Norte 2 500,00€ 

Karting Provas Internas 1 500,00€ 

 Final Nacional Pesca Desportiva (referente a 2019)  3 410,00€ 

Pesca Desportiva Provas Internas 1 000,00€ 

Pesca Alto Mar 1 500,00€ 

Basquetebol 500,00€ 

Andebol 500,00€ 

Atividades Subaquáticas 250,00€ 

Cicloturismo  500,00€ 

Ténis Mesa 250,00€ 

Aquisição de material desportivo variado 2 500,00€ 

Orçamento Estimativo  26 410,00€ 
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CULTURA E LAZER 

  

Pelouro Recreativo e Cultural  

  

A quantidade, qualidade e diversidade das iniciativas programadas pelo Clube Galp 

Núcleo Norte, e o sempre crescendo envolvimento dos seus Associados e familiares das 

diferentes faixas etárias nas mesmas, são os fatores mais relevantes que norteiam as 

atividades e preocupações associadas a este Pelouro.  

O Plano de Atividades levado à prática no ano de 2019 espelhou uma vez mais o 

empenhamento em apresentar, aos associados do Clube Galp Núcleo Norte, um conjunto 

de iniciativas associadas aos valores da partilha, da confraternização e da amizade, ou, de 

uma forma mais discreta, também ligadas à diversão, mas sempre com um cunho de 

formação e cultura.   

Não é fácil gerir um Pelouro com estas caraterísticas, tanto mais quando estamos perante 

um tão elevado número de atividades, contudo a colaboração sempre disponibilizada aos 

mais diversos níveis e o reconhecimento rececionado da qualidade organizativa do que é 

efetuado são gestos que garantem um futuro de continuidade com a linha de atuação 

desenvolvida nos últimos anos.  

Destaque de entre as iniciativas desenvolvidas no ano de dois mil e dezanove:  

Caminhadas e Passeios – Continuam a ser atividades com muita procura e a que a direção 

do Clube Galp Núcleo Norte dá muita importância. Andámos pelo País e pelo estrangeiro a 

pé, de comboio, de barco, de camioneta e de avião. 

Certo é que 2019 foi um ano extremamente difícil para o Clube Galp Núcleo Norte, mas a 

Área Recreativa e Cultural, manteve os eventos e as atividades planeadas, mas de uma 

forma rigorosa e controlada financeiramente e assim foi possível manter a área com a 

mesma dinâmica e mais eventos. 

Porque só com a presença dos associados nos eventos e na organização de novos projectos 

e secções é possível crescer. A Direção estará sempre disponível para potenciar e apoiar 

todos os projectos que os associados queiram desenvolver ou apresentar. 

Em 2020 a Área Cultural e Recreativa vai manter o que de bom se tem realizado nos últimos 

anos e apresentar sempre que possível novidades. 
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ANIVERSÁRIO DO CLUBE 

Esta é uma atividade que em 2019, teve um interregno alheio à direção do núcleo norte, 

mas estamos certo que em 2020, vamos voltar a um convívio nacional que marcará sempre 

pela enorme participação do nosso núcleo na última década. 

 O Aniversário é uma atividade de convívio Nacional em que ano após ano envolve mais 

de oitocentos associados e familiares. 

CAMINHEIROS 

Vamos manter as nossas caminhadas. O objectivo para este ano será que as pessoas cada 

vez mais sintam o espírito de grupo e apreciadores do que a Natureza nos oferece, 

fomentando sempre o convívio entre as pessoas, o respeito entre as mesmas e não menos 

importante pela natureza. 

FESTA DE CARNAVAL 

A Direção do Clube volta a organizar para os associados, familiares e amigos, uma das 

atividades com tradição e de agrado dos mais pequenos. 

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 

Este evento estará condicionado, à disponibilidade financeira depois de aprovadas as contas 

de 2019 em Assembleia Geral de Associados 

 

NATAL 

A festa de Natal de 2020 continuará a ser realizada no Coliseu do Porto  

TIRO 

Realização de provas de PRANCHADAS CGEN 2019, e novas iniciativas propostas pela secção 

de tiro. 

VIAGENS E PASSEIOS 

Promover vários passeios e viagens do interesse dos associados. 

A Direção está sempre aberta a propostas que os associados que nos façam chegar, com a 

devida antecedência, mesmo alertando para eventos de outro nível ou área.  
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OUTRAS SECÇÕES / EVENTOS 

Esta é uma rubrica que é da competência dos associados. A Direção do Clube vai 

orçamentar uma verba para que possa apoiar a inovação e participação dos associados 

como seccionistas de novas secções ou promotores de novos eventos.  

 

Eventos Culturais e Recreativos 2020 

 

Orçamento  Evento 

5 000€  Aniversário do Clube Galp Energia 

1 000€  Festa de Carnaval 

2 000€  Dia Mundial da Criança 

28 000€  Festa de Natal 

2 750€  Grupo de Caminheiros 

150€  Tiro 

3 000€  Outras secções / eventos 

41 900€  ORÇAMENTO TOTAL 2020 

 

No ano de 2020 o CGnorte continuará a proporcionar aos seus associados e familiares 

momentos de convívio com visitas culturais regulares a vários locais. Continuaremos a 

proporcionar momentos de descontração e lazer bastante importantes para o bem-estar 

dos sócios com a possibilidade de conviver num contexto diferente que o do local de 

trabalho.  

Em 2020 realizar-se-á uma atividade de 5 dias pelos Alpes Italianos - Expedição às 

Dolomitas, a passagem de ano iremos apresentar um Cruzeiro pelos 3 Continentes (Europa, 

Ásia e África). Pretendemos continuar com a organização de visitas mais alargadas, indo ao 

encontro das solicitações dos associados. 

Continuaremos com a organização de caminhadas, com várias opções de trajeto, a realizar 

nos meses de janeiro a dezembro.  

Terminaremos o ano de 2020 com o já tradicional Jantar de Natal e que manifestamente se 

está a tornar em mais um momento de convívio das famílias do Clube Galp Núcleo Norte.   

Álvaro Macedo 

(em acumulação com o pelouro) 

Cultural e Recreativo 
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Instalações 

 

Ações, planos e projetos para as Instalações 

O principal objetivo deste mandato de três anos, que se aproxima do final, é dar 

continuidade ao trabalho efetuado nestes últimos 10 anos, não só para manter o nível de 

atendimento, como para preparar o futuro o Clube Galp Norte através de novas gerações de 

sócios e que estes, e outros que se revejam no seu exemplo, possam conduzir o Clube Galp 

Norte nos próximos mandatos! Mas também acreditamos que a mudança de missão, e 

estratégia que foi desenvolvida para a implementar, é o futuro do Clube de todos nós. 

Continuamos a acreditar na fomentação que tem sido desenvolvida nestes 42 anos no Clube 

Galp e que o caracteriza a acreditar no desenvolvimento das atividades e serviços prestados 

aos associados como base do crescimento de um Clube sustentável. Continuamos a 

acreditar no projeto que temos planeado para dinamizar e recriar atividades que se 

aproximem das vontades dos associados usando as instalações e meios que dispomos para 

tal. Continuamos a acreditar no trabalho árduo que o Clube Galp Norte tem de fazer na 

captação da atenção para as suas atividades e serviços dos associados que se encontram 

tanto no ativo como os que já se encontram na reforma. 

Atendendo à queda de receitas no ano anterior e a manutenção não haverá abertura para 

aumentar o quadro de pessoal, sendo apenas o estritamente necessário para manter o 

serviço de bar e snack operacional assim como o serviço de carrinha no interior do 

perímetro industrial da Refinaria de Matosinhos. 

Este ano será para manter a consolidação de serviços, deixando as decisões e alterações 

para novas ideias nos mandatos que se seguirão. 

Ações constantes: 

 Continuar a sensibilizar a Empresa (Refinaria de Matosinhos) na constante 

manutenção e preservação dos espaços por si cedidos; 

 Procurar infinitamente a melhoria dos serviços prestados pelo CGN, aos associados; 

 Investimentos controlados em equipamentos essenciais ao desenvolvimento das 

atividades dos bares e oferta de novas atividades no CGnorte Health Club; 

 Controlar custos operacionais em função dos serviços disponibilizados; 

 

A proposta de Orçamento 2020 para o pelouro das Instalações, tenta aproximar-se o mais    

possível da realidade do Clube Galp Norte. 
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Orçamento Provisório para as Instalações 

Orçamento previsional das Receitas e Despesas para 2020 
 (Mensal) 

 Orçamento previsional dos 
 Investimentos para 2020 

Custos  Proveitos Designação Valor 

CMAB 
 
 
Custos 
Com pessoal 
Vencimentos 
 
Custos com 
Prestadores  
Serviços 
 
Outros gastos  
C/ pessoal 
Segurança Social 
 
Outros gastos  
C/ pessoal 
Subsídios 
 
Outros custos  
Operacionais 

3 000,00€ 
 
 
 
 

1 955,00€ 
 
 
 

1 300,00€ 
 
 
 

900,00€ 
 
 
 

200,00€ 
 
 

200,00€ 
 
 

Vendas 
 

Serviços 
Prestados 

4 500,00€ 
 
 

2 500,00€ 

Manutenção de 
equipamento  

 
 

Aquisição de  
equipamento 

 
  
 
 

Diversos 

2. 000.00€ 
 
 
 

1. 000.00€ 
 
 
 
 
 

500.00€ 
 
 
 

    

Total de Custos 
 Operacionais 

 
7 555,00€ 

 Total de 
Proveitos 

Operacionais 

 
7 000,00€ 

Investimentos  
previstos 

 
3.500,00€ 

Resultados Operacionais (- 555,00€)   

 CMAB – Custo mensal aquisição de bens 

Tabela nº 1 – Distribuição do pessoal segundo categoria 

CATEGORIA Nº de 
Colaboradores 

Empregada de Balcão 1ª     2 
Cozinheira 
 
Prestadores de Serviço 
 

                   1 
 

                   2 

  
  

Total 5 

António Barbosa 

Diretor Instalações 


