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Relatório de Actividades e Contas 2019-2020 

Parecer do Conselho Fiscal 
 

 

Introdução, Âmbito e Responsabilidades 
 

1. O Conselho Fiscal, no exercício das suas competências estatutariamente definidas, 

após análise da documentação preparada e elaborada pela Direcção, vem emitir 

parecer relativo à actividade e contas apresentadas para o ano que medeia entre 1 de 

Outubro de 2019 e 30 de Setembro de 2020. 

 

2. É da responsabilidade da Direcção a gestão corrente da Associação ao longo do ano, 

de acordo com as linhas orientadoras definidas em Assembleia Geral, bem como 

preparar documentos que representem de forma relevante, verdadeira e apropriada a 

situação económica e financeira da Associação. 

 

3. Ao Conselho Fiscal incumbe fiscalizar o cumprimento das atribuições da Direcção, em 

particular no que concerne à apresentação de contas, tendo como base os respetivos 

documentos de prestação de contas, bem como outras informações detalhadas e 

fornecidas pela Direcção. 

 

 

Considerações gerais 
  

4. O Conselho Fiscal saúda a publicação atempada dos documentos relevantes para a 

análise do exercício da Associação, bem como a disponibilidade para responder às 

questões e dúvidas suscitadas pela sua leitura. Saudamos ainda o cuidado de explicar 

os motivos por trás das decisões que ficam plasmados nestes documentos. 

 

5. Da análise das contas do ano 2020, releva-se um resultado positivo da Actividade 

Corrente de 16 444,86 €, valor esse que contrasta com um resultado final orçado em -

464,60 €.  

 

6. Naturalmente, aquela diferença entre os valores orçado e real, que é inédita na sua 

ordem de grandeza na história da Associação, é apenas explicável com a não realização 

de grande parte das actividades programadas para o exercício, o que, por sua vez, teve 

também implicações directas na diminuição da receita gerada. 

 

7. Esta trajectória de contas resultou num aumento da Reserva disponível, para um total 

superior a 20 000,00 €. 
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Reservas 
 

8. Relativamente à não realização dos campos de férias planeados para o exercício, 

chamamos a atenção para o facto de, embora compreendendo o sentido da decisão 

final, discordarmos do processo de decisão. Assim, e embora não ponhamos em 

causa a justeza dos motivos que presidiram à tomada de decisão, lamentamos que 

não tenham sido os órgãos da Associação efectiva e formalmente envolvidos num 

processo de deliberação que se consubstanciou numa perda tão grande para todos 

nós, na medida em que os campos de férias são o cerne e o principal objecto de toda 

a actividade do CAMTIL. 

 

9. Relativamente às transferências para os Núcleos, voltamos a questionar se o facto de 

se optar por não transferir em cada ano um valor fixo, independentemente do 

resultado do ano anterior, não estaremos a comprometer a sua capacidade de serem 

ainda mais efectivos e inovadores na sua actividade. 

 

 

Ênfases 
 

10. O Conselho Fiscal destaca a concretização do investimento na solução para a gestão 

de secretaria, que esperamos poder vir a traduzir-se em reais ganhos de eficiência no 

trabalho da Direcção, permitindo-lhe direccionar os seus esforços para outras áreas 

menos laboriosas no dia-a-dia mas que possam carecer de renovada reflexão e 

avaliação. 

 

 

Parecer 
 

11. Face ao atrás exposto e considerando a informação disponibilizada pela Direcção, é 

entendimento do Conselho Fiscal que o presente Relatório retrata de forma apropriada 

os factos patrimoniais relevantes relativos ao exercício findo, ainda que não possamos 

deixar de lamentar que factores externos tenham comprometido o essencial da 

actividade da Associação. Damos por isso o nosso parecer favorável a que a 

Assembleia Geral aprove as Contas de 2020. 

 

 

17 de Novembro de 2020, 

 

Luís Sousa Mendes 

Diogo Morgado Conceição                

Sofia Telles de Freitas 
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