
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE 
DISTRIBUIÇÃO REGIONAL APLICADOS AO UNIVERSO 
DE SÓCIOS E À SELEÇÃO DE CAMPOS 

CAMTIL – Associação de campos de férias

Assembleia Extraordinária | 22 de novembro de 2020

Em 2019, a Direção do CAMTIL convocou um 
Comité constituído por um conjunto de sócios e 
membros da Direção, para ser estudada a questão 
da distribuição regional dentro do CAMTIL e ser 
avaliada a necessidade de mudança.
Após 2 anos de reflexão, surge esta proposta.
A sua apresentação será feita na Assembleia 
Extraordinária de 22 de novembro de 2020, pelos 
membros do Comité de Regionalidades, com o 
apoio da Direção do CAMTIL.
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DESCRIÇÃO DO PROBLEMA. COMO SURGIU? DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL

QUAIS AS SOLUÇÕES ENCONTRADAS?

QUAL É O OBJETIVO?

PREMISSAS DESENHO DE SOLUÇÕES VOTAÇÕES

ÍNDICE

Maria Diniz Vieira - Pedro Lima, nsj  - Rita Regatia – Aleluia Ribeiro Telles – Carlota Alves Ribeiro - António Sant’Ana sj - Bernardo Cerqueira - Carlota Marques - Diogo Conceição - João Sousa Guedes - Luís Xavier - Madalena Perloiro – Rita Regatia 
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CRITÉRIOS ATUAIS
Os atuais critérios de distribuição regional 
atribuem uma percentagem de 43% para 
Lisboa e de 57% para o Resto do Mundo 
(que inclui Porto, Coimbra, Resto do País e 
Fora de Portugal).
Estas percentagens devem ser aplicadas:
- Ao universo de sócios do CAMTIL
- À seleção dos campos, para cada 

campo de 42 participantes
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DESCRIÇÃO DO PROBLEMA . COMO SURGIU?

43% LISBOA 13,5% COIMBRA
(previsão 2020)

• Centralização natural?

• Efeito de boca em boca?

• Migração para Lisboa com formação de novas 
quotas / famílias

Grande expressão e mais a quererem entrar

• Reduzida população de jovens?

• Falta de divulgação?

• Problema geracional?

Baixa expressão (porquê?)

• Constante chamada de atenção nas 
Assembleias !

• Necessidade de revisão e avaliação dos 
critérios

ÚLTIMA REVISÃO: 1999/2000

CRITÉRIOS

Nas últimas Assembleias do CAMTIL, as 
percentagens atuais têm sido postas em 
questão por alguns sócios. Destacou-se 
a grande expressão de Lisboa e o 
decréscimo do universo de Camtílicos
em Coimbra.
É feito um pedido à Direção de revisão 
dos critérios.
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RESTO DO MUNDO

18,8%

PORTO (22)

21,8%

COIMBRA (239)

12,2%

LISBOA (21)

47%

ATUAL DISTRIBUIÇÃO SÓCIOS 0-17 anos - Critério número telefónico O critério de divisão regional 
utilizado atualmente é o critério 
dos indicativos telefónicos. Ou 
seja, as regiões de Lx, Pt e C 
dividem-se pelo o indicativo de 
21, 22 ou 239, respectivamente.

Sendo que, a partir do momento 
em que se tornou menos 
universal o uso dos indicativos, a 
Secretaria passou a basear-se 
nos Códigos Postais das áreas 
dos mesmos indicativos.
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2020 LISBOA PORTO COIMBRA RESTO DO MUNDO

UNIVERSO 
PORTUGUÊS

(0-17 anos, dados da pordata 
de 2017)

27%
449 444

14%
233 393

3,2%
52 889

55,7%
926 469

CANDIDATOS
(0-17 anos)

59,6%
1026

13,2%
228

6,7%
115

20,5%
353

SÓCIOS 2020
(0-17 anos)

47%
653

21,8%
303

12,2%
170

18,9%
262

DESCRIÇÃO SITUAÇÃO ATUAL - Critério número telefónico
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Analisar a distribuição 
regional atual

Definir a distribuição "ideal", 
i.e., que mais ajuda o 

CAMTIL a cumprir a sua 
missão

Definir critérios que possam 
vigorar para um horizonte de 5 

anos

Evitar discussão de entrada de 
novos sócios todos os anos, em 

cada Assembleia

Aplicar novos critérios de 
seleção para os campos, 
tendo em conta a nova 

distribuição regional

1 2 3

OBJETIVOS COMITÉ DE REGIONALIDADES
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O CAMTIL é uma Associação juvenil que 
nasceu ligada aos Jesuítas

Art.1º, nº 2 
O CAMTIL pretende participar na formação dos 

jovens através da descoberta dos valores que vão da 

Natureza ao seu Criador (1), da Amizade e do grupo 

à Comunidade (2), dos trabalhos de Campo ao 

serviço e à solidariedade (3), da experiência da fé e 

do conhecimento de si mesmo à procura da vocação

própria (4). 

MISSÃO 4 PILARES

(1) da Natureza ao seu Criador
- É o mundo que pisamos, a casa comum.

- No campo estamos mais ao lado dela.

- um animador é cuidador do planeta!

(2) da Amizade e do grupo à Comunidade
- Não pisamos a terra sozinhos, partilhamos este espaço.

- Somos chamados à relação: pais, irmãos, amigos, colegas.

(+) fazem crescer; trazem alegria, respeito pelo outro.

(-) Dependências afectivas. Tiram liberdade.

(3) dos trabalhos de Campo ao Serviço e à Solidariedade
- Somos chamados a colaborar responsavelmente.

- Escutar, dialogar.

- Descentramento, gratuidade.

- Construção do Reino.

(4) da experiência da Fé e do conhecimento de si mesmo à procura da vocação própria
- Reconhecer Deus que incarna na história humana.

PREMISSAS PARA O DESENHO DE SOLUÇÕES
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PROXIMIDADE ÀS COMUNIDADES INACIANAS

DIVERSIDADE CAMTÍLICA

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

ASSEGURAR CONTINUIDADE REGIONAL

Reconhecer na diversidade geográfica, social e eclesial uma riqueza própria da 

identidade do CAMTIL

Estar onde está a Companhia de Jesus, partilhar recursos e acompanhar 

investimentos

Procurar que os sócios tenham oportunidades idênticas de fazer campo e participar 

nas atividades, independentemente do escalão e da região de onde vêm

Valorizar as regiões que historicamente têm dado corpo ao CAMTIL, 

reconhecendo o valor de ser comunidade em cada região

LINHAS ORIENTADORAS PARA O DESENHO DE SOLUÇÕES
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(1) REVER A FORMA DE DIVISÃO DAS REGIÕES

IND. TELEFÓNICO NUTS / CIMs DIOCESES

+ • Não haver mudanças

• Agrupa diferentes concelhos que 
partilham desafios e problemas comuns

• A base da divisão é o concelho, que 
qualquer pessoa identifica com facilidade

• Ligação efetiva e afetiva do CAMTIL à 
Igreja

- • Critério antigo e desatualizado
• Não é oficialmente utilizado

• Ligação a uma CIM com pouca história / 
poucas instituições a operarem com base 
nesta divisão

• Dioceses estão demarcadas segundo 
critérios antigos, muitas vezes dividindo 
concelhos e até freguesias

(3) REVER DIVISÃO DOS SÓCIOS ENTRE AS DIFERENTES REGIÕES

1. Definir % ideais e criação de propostas para as alcançar 

(2) CRIAÇÃO DE NOVAS REGIÕES JUNTO DAS CIDADES ONDE OS JESUÍTAS ESTÃO INSERIDOS

1. Saber se faz sentido 

2. Delinear os passos para lá chegar (Majorações e Divulgações)

QUAIS AS SOLUÇÕES ENCONTRADAS? O sistema NUTS III é um sistema 
de organização de áreas 
geográficas por associações de 
municípios, que cria as 
comunidades intermunicipais ou 
áreas metropolitanas..
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RESTO DO MUNDO

17.7%

ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

22.3%

REGIÃO DE COIMBRA

12,3%

ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

47,8%

(1) ATUAL DISTRIBUIÇÃO COM NUTS III UNIVERSO DE SÓCIOS 2020
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2020 LISBOA PORTO COIMBRA RESTO DO MUNDO

UNIVERSO 
PORTUGUÊS

(0-17 anos, dados da pordata
de 2017)

27%
449 444

14%
233 393

3,2%
52 889

55,7%
926 469

CANDIDATOS
(0 - 17 anos)

61,5%
1059

13,5%
232

7,0%
120

18,1%
311

SÓCIOS 2020
(0 - 17 anos)

47,8%
663

22,3%
309

12,2%
170

17,7%
246

DESCRIÇÃO SITUAÇÃO ATUAL - Critério NUTS III
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COMPARAÇÃO INDICATIVOS TELEFÓNICOS VS NUTS III
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01

02

CRITÉRIO PRÉ-DEFINIDO
Em termos práticos atuais, não houve grandes alterações ao universo

atual, mas ficamos com um critério mais definido e que nos permite
identificar melhor cada uma das regiões.

DIVERSIDADE INTRA-REGIONAL
As 3 regiões aumentam de tamanho, o que contribui para uma

diversidade dos sócios dentro da própria região.

(1) ATUAL DISTRIBUIÇÃO COM NUTS III
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01 02 03 04

PORTIMÃOÉVORA COVILHÃ

• Presença
Inaciana

• Sem Centro 
Universitário

• Presença
Inaciana

• Com Centro 
Universitário

• Presença
Inaciana

• Sem Centro 
Universitário

O CAMTIL não tem capacidade para criar um núcleo sem animadores; 

Pouca exequibilidade de criar nova região em Portimão e Covilhã, de momento.

(2) POSSÍVEIS NOVAS REGIÕES

BRAGA

• Presença
Inaciana

• Com Centro 
Universitário
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2020 BRAGA ÉVORA
UNIVERSO 

PORTUGUÊS
(0-17 anos, dados 

da pordata de 
2017)

7,8%
111 754

1,3%
19 325

CANDIDATOS
(0 – 17 anos)

1,0%
18

3,8%
66

SÓCIOS
(0 – 17 anos)

1,0%
14

2,3%
32

à Criar 2 novas regiões
Braga (CIMs Cávado, Ave e Alto Minho)
Évora (CIMs Alto Alentejo e Alentejo Central)

à Não definir já % de distribuição dos sócios.
(ficam a contar para o "bolo" do Resto do Mundo)

à 2025 avaliar evolução da  procura.
Ponderar atribuir % específicas a cada uma destas regiões

(2) CRIAÇÃO DE NOVAS REGIÕES EM CIDADES COM PRESENÇA DE JESUÍTAS

ATUAL PROPOSTA A PROPOSTA B

Sem divulgação para Évora e Braga 
especificamente.

Divulgação 
(Braga + Évora)

à Divulgação (Braga + Évora)
+

à Majoração por um fator de 23+n
n - número total de candidaturas da família

(promover desde já o crescimento da população 

de sócios nestas regiões, onde já existem 

comunidades inacianas com vocação 

universitária)
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üO investimento em novas regiões, como Braga e Évora, permite-nos estar onde está a Companhia de

Jesus, partilhar recursos e acompanhar investimentos;

ü Vontade de chegar ao interior do país e criar núcleos que possam agregar sócios do CAMTIL nestas

regiões e nas proximidades das mesmas;

üRegiões com menos oferta de propostas de campos de férias, nas quais o CAMTIL consegue fazer um

investimento dirigido, prevendo um crescimento dos sócios.

(2) CRIAÇÃO DE NOVAS REGIÕES EM CIDADES COM PRESENÇA DE JESUÍTAS
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ANIMADORES

50% NS Animadores são de Lisboa

DESMEMBRAMENTO FAMÍLIAS

67% Novas Famílias são de Lisboa

MICRÓBIOS

53% dos micróbios são de Lisboa

CONTRIBUEM 
PARA UM 

AUMENTO DA 
POPULAÇÃO DE 

LISBOA

PROBLEMA

A evolução natural do CAMTIL 

contribui para o aumento de 

sócios de Lisboa, sem

contabilizar com qualquer

entrada de novos sócios.

OBJECTIVO

Manter a percentagem de

Lisboa nos 35% para garantir

diversidade no Universo de

Sócios e consequentemente

nos campos.

(3) EVOLUÇÃO UNIVERSO ATUAL A LONGO PRAZO 2020 Retirando dados de 2019/2020:
De 8 animadores novos sócios, 4 
eram de Lisboa.
De 6 famílias que se tornam novas 
famílias 4 são de Lisboa.
De 426 micróbios, 226 são de 
Lisboa.

18



üDiversidade Regional é um dos factores que contribui para a diversidade Camtílica pela possibilidade de

encontro com realidades diferentes.

ü 35% (mais de 1/3) das vagas atribuidas a Lisboa, parece-nos adequado, dada a realidade Camtílica

inserida no contexto do País.

ü Lisboa mantém uma expressão significativa no Universo do CAMTIL e na sua representatividade nos

campos (continua a ser a região mais representada).

ü A redução da expressão de Lisboa permitirá um crescimento das restantes regiões, em 8%

(3) ATRIBUIÇÃO DA PERCENTAGEM DE 35% PARA LISBOA
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(3) REVER DIVISÃO DOS SÓCIOS ENTRE AS DIFERENTES REGIÕES

ATUAL PROPOSTA I PROPOSTA II

Lx = 43%

Pt+C+RM = 57%

Lx = 35% 

PT + C + RM = 65%

PT >15%

C > 10% 

RM >20% 

Lx = 35% 

PT + C + RM = 65%

PT >20% 

C >15% 

RM > 20% 

+ Reduz a dificuldade de entrada no 

CAMTIL para LX, atendendo ao universo de 

candidatos

+ Equilíbrio entre o universo de candidatos, 

o universo de sócios e  o panorama da 

população portuguesa abaixo dos 17 anos

+ Percentagens representativas da 

realidade de cada região

+ CAMTIL menos centralizado

+ Aumento da comunidade do RM

+ Preservação de núcleos em Pt, C e LX

+ 20% aleatório

+ Continuidade CAMTIL / dinamizar regiões 

centrais na organização e no pensar o 

CAMTIL

+ Compensar o alargamento das regiões 

pela implementação do critério CIM

+ Vontade expressa por alguns sócios, nas 

Assembleias, de aumentar quota de Cbr

+ Garantir uma representatividade superior 

de C e PT no universo CAMTIL

+ 10% aleatório
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SÓCIOS 0-17 ANOS LISBOA

2020 653 47,05%

2021 602 43,31%

2022 577 40,95%

2023 561 38,50%

2024 543 36,32%

2025 548 35,33%

ENTRADA NOVOS SÓCIOS LISBOA

2021 20

2022 20

2023 30

2024 30

2025 50

ü Evolução de Lisboa durante 5 anos para cumprir o objetivo de 35% no Universo de Sócios.

ü Previsão feita contabilizando apenas sócios dos 0-17 anos, com saída anual dos respetivos Camaleões e a entrada de novos sócios restrita a 20, 30 e 50,
como descrito na tabela acima, considerando a abertura de 150 vagas para Novos Sócios. Caso haja 200 vagas, os valores serão ajustados.

ü Acompanhando a redução do universo de sócios, será adaptada a seleção de campos, para garantir que são acomodados os casos laranja (mesmo que em
determinado ano e em determinado escalão tenhamos que manter 43% para Lisboa para os poder acomodar).

(3) PERSPETIVA DE EVOLUÇÃO DE SÓCIOS DE LISBOA
Com restrição da entrada de novos sócios até 2025, alterando o objetivo de 43% para 35%
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SINTETIZANDO O MAIS IMPORTANTE PARA FICAR NA CABEÇA!
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ALTERAÇÃO DOS OBJETIVOS  - 43% LX E 57% RM

Propõem-se que a alteração dos objetivos seja implementada gradualmente, durante 5 anos (até 2025)

ü Aumentar a expressão de Braga e Évora, cidades com a presença de jesuítas, sem atribuir uma percentagem, optando

por uma estratégia de divulgação e/ou majoração
ü Novo objetivo de 35% para Lisboa
ü Novos objetivos mínimos para Coimbra, Porto e Resto do Mundo (Resto do País + Fora de Portugal)

ü Proposta I – pretende um aumento da percentagem atribuída ao Resto do Mundo, garantindo a preservação dos núcleos

já existentes e dando 20% a aleatórios (dando prevalência a sócios de C, P e RM, que se candidatam há mais anos).
ü Proposta II - pretende um aumento da percentagem atribuída ao Resto do Mundo, garantindo uma maior

representatividade de Coimbra e Porto e atribuindo 10% a aleatórios.

ü Acompanhando a redução do universo de sócios, será adaptada a seleção de campos, para garantir que são acomodados

os casos laranja.



DE ONDE PARTIMOS?

Necessidade de reflexão profunda para

A) rever critérios

B) consolidar uma posição do CAMTIL coerente para os próximos anos

O QUE FIZEMOS?

- reflexão sobre diversidade CAMTIL

- Discernimento de critérios

- Apresentação de propostas

PRÓXIMOS PASSOS

- Discussão e escolha de critérios nos Fóruns e na Assembleia.

- Adaptação das entradas nos campos conforme as propostas aprovadas e evolução do universo de sócios

- Monitorização anual e revisão de critérios ao fim de 5 anos

CONCLUSÃO
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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE 
DISTRIBUIÇÃO REGIONAL APLICADOS AO UNIVERSO 
DE SÓCIOS E À SELEÇÃO DE CAMPOS 

CAMTIL – Associação de campos de férias

Assembleia Extraordinária | 22 de novembro de 2020
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