
Camtil | Assembleia Geral | 23 de Novembro 2019, Coimbra 
 

 

 

Tesouraria | Assembleia Geral 2019 

Notas Prévias  

Como se tem vindo a fazer desde 2016, este documento tem como objetivo explicar 

atempadamente os conceitos e valores do Relatório e Contas 2019 e do Orçamento 2020, 

para que os sócios se possam preparar devidamente para a Assembleia Geral.  

As seguintes Notas Prévias não substituem a leitura do Relatório e Contas 2019 e 

Orçamento 2020. Estas informações são apenas um apoio que completa a interpretação 

dos valores mais significativos.  

A Tesouraria, encontra-se disponível para responder a qualquer questão necessária até à 

Assembleia (e o ano todo também!), através do e-mail tesouraria@camtil.pt.  

Glossário  

Atividade Corrente – É a atividade “normal” do Camtil. 

Gastos de Porta Aberta – São gastos que mantêm o CAMTIL a funcionar durante o ano, no 

caso de não existir qualquer atividade ao longo do ano.  

Gastos de Atividade – São gastos relativos a todas as Atividades que o Camtil realiza 

durante o ano.  

Receitas de Porta Aberta – São receitas que mantêm o CAMTIL a funcionar durante o ano 

(quotas), sem as Atividades que realiza.  

Receitas de Atividade – São receitas relativas a todas as Atividades que o Camtil realiza 

durante o ano.  

Fundo de Emergência – É o valor que o Camtil deve ter guardado em caixa, para dar 

resposta a um ano em que não tenha receita de quotas nem faça campos de verão (cenário 

extremo). Normalmente, este fundo poderá servir para acomodar derrapagens 

orçamentais, qualquer que seja a sua natureza. A direção tem liberdade para decidir o valor 

certo do fundo, sendo que, em Assembleia se votou a margem desse fundo 9 a 12 mil euros 

[Assembleia’10]  

Reserva Camtil – É o dinheiro extra Fundo de Emergência detido pelo Camtil e que deve 

ser gasto criteriosamente em benefício dos Sócios, naquilo que a Direção entender que é 

de maior urgência/importância: por exemplo em Formação de Animadores, Assembleia, 

Material, ENC (Transportes) [Assembleia’10]  
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Relatório e Contas 2019 

O Relatório e Contas é o documento que detalha os gastos e receitas da atividade do 

CAMTIL ao longo do ano que passou.  

 

Despesas | Gastos de Porta Aberta 

Gastos de Secretaria | Os gastos de secretaria ficaram acima do esperado devido à 

Rúbrica Correios. A produção de envelopes de correio azul, utilizados pelo Camtil para 

envio de cartas aos Sócios, terminou,  tendo a secretaria comprado envelopes a mais, 

ganhando assim, tempo para estudar alternativas ao método de envio anteriormente 

utilizado. Como previsto, nos gastos de Secretaria foi incorporado na Rúbrica Reuniões e 

Outros o custo referente ao investimento inicial da Plataforma de Base de Dados, o 

Caderno de Encargos. 

Assembleia | Os gastos da Assembleia tiveram um diferencial positivo devido às Rúbricas 

da Alimentação, onde a Tesouraria, por lapso,  não contabilizou os 5€ que os sócios deram 

para ajudas de Alimentação, e os Transportes, que tiveram um custo menor do que o 

esperado. 

Núcleos | Os gastos de Núcleos tiveram um diferencial positivo uma vez que não utilizaram 

a totalidade do seu orçamento anual. 

 

Despesas | Gastos de Atividade 

Campos de Verão | Os Orçamentos dos campos tiveram um diferencial ositivo fruto da 

boa gestão feita pelos adjuntos em campo. A nivel de transportes, a Rúbrica Comboios 

teve um gasto superior e as Rúbricas Camionetes e Carrinhas gastos inferiores do que 

era esperado. As duas últimas a grande causa foi mais um local de campo mais no centro 

do país. 

Campos de Inverno | Os Campos de Inverno tiveram um valor negativo devido ao CIFA 

ter sido feito no Loreto. 

 

Receitas de Porta Aberta 

Quotas | O valor de Receitas na Rúbrica Quotas é inferior ao previsto uma vez que o 

número de famílias que pagou a sua Quota entre os meses de Janeiro e Setembro foi menor 

do que o esperado. 
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Quotas em atraso | O valor suoerior ao esperado Representa o acompanhamento da 

secretaria junto das famílias em relembrar o pagamento das quotas no final do ano entre 

[Out – Dez].  

 

Balanço de 2019 

O Balanço de 2019 teve um valor mais positivo do que o orçamentado devido a um 

controlo orçamental contínuo durante todo o ano. Contribuíram principalmente para este 

resultado o aumento das receitas de Quotas em atraso e gestão eficiente dos gastos em 

Carrinhas e Camionetas  comparativamente com o orçamentado para este exercício.  

Uma vez mais vemos como aposta “ganha” até à data o modelo de funcionamento da 

Secretaria desde 2016 com uma equipa de voluntários, tendo uma capacidade de resposta 

aos associados muito positiva, em linha com o modelo anterior (uma pessoa que executava 

prestação de serviços duas vezes por semana). 

 

Nota: Plataforma de Otimização de sistemas (CRM) | NoMundo 

Ao longo deste ano foram desenvolvidos trabalhos entre os membros da direção 
designados para o acompanhamento deste projeto e a empresa NoMundo. Esses trabalhos 
tiveram em vista perceber internamente quais as funcionalidades de cada documento e 
como iriam desenvolver / implementar a ferramenta no novo software. 
Depois de algum trabalho interno de ambas as partes e algumas reuniões presenciais a 
NoMundo conluio o caderno de Encargos que foi revisto e ajustado por nós a fim de 
espelhar nesse mesmo documento todas as necessidades e formas de trabalhar da 
associação. No passado dia 01 de Outubro, foi assinado esse documento que confere assim 
os poderes à NoMundo que para além do desenvolvimento do CdEnc, estava adjudicado 
todo projeto já anteriormente descrito. Estamos agora na fase de desenvolvimento da 
ferramenta propriamente dita para se ajustar à realidade do Camtil, e até meados de 
Dezembro deveremos estar a fazer os primeiros testes à plataforma face aos dados 
importados para a mesma. 
Numa perspetiva de calendário, a NoMundo prevê entregar-nos o projeto concluído e 
validado a tempo de podermos fazer a seleção automática em paralelo com a seleção de 
Excel. Por fim, se à data prevista da seleção e campo não estiverem reunidas as condições 
para se poder fazer a seleção no novo programa, a Direção irá fazer a seleção normalmente 
e quando estiver tudo concluído e validado iremos transferir todas as tarefas para a nova 
Plataforma.  
Relembramos aqui os processos/dados incluídos na nova plataforma da NoMundo: 
 

o Base de Dados 
o Histórico de Participantes 
o Inscrição nos Campos 
o Seleção Automática dos Campos 
o Pagamento de Quotas 
o Pagamento de Campos 
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Orçamento 2020 

O Orçamento é o documento que explica como estão planeados os gastos e receitas para 
o próximo ano de atividade. As seguintes notas vão esclarecer as rúbricas mais relevantes 
do OC´20.  

Nota: O Orçamento é submetido a aprovação pela Assembleia. 

 

Despesas | Gastos de Porta Aberta 

Secretaria | “A tesouraria em conjunto com a secretaria fez um estudo ao longo do ano afim 

de identificar uma empresa de soluções tecnológicas, que fosse ao encontro das 

necessidades do CAMTIL. O objetivo desta migração passa por integrar numa só 

plataforma a base de dados, pagamento de quotas e campos, histórico de animadores, 

inscrições para as atividades, Seleção Automática dos participantes de verão, bem como 

outras ferramentas que atualmente são geridas em excel. Com esta integração, pretende-

se aumentar a produtividade e comunicação da organização, mitigando cada vez mais a 

ocorrência de erros.” Tendo em conta este estudo feito no ano de 2018 bem como a nota 

descrita no Relatório e Contas 2019,  os Gastos de Secretaria assumem agora o novo valor 

necessário à implementação da plataforma de base de dados.  

 

Despesas | Gastos Correntes 

Transportes |O valor orçamentado aumentou na Rúbrica Comboios e diminuiu nas 

Rúbricas Camionetes e Carrinhas, de forma a convergir com os gastos tidos no exercício 

anterior. 

Campos de Inverno | O valor apresentado nesta Rúbrica prende-se com o objectivo de 

ajudar o valor da inscrição dos Sócios nos campos de CIFA e Trolhas. 

 

Receitas de Porta Aberta 

Quotas | Este valor foi ajustado à receita real do exercício anterior, tendo em conta que o 

número de famílias Camtil tem sofrido um aumento. Foram orçamentadas as quotas de 

850 famílias pagas entre os meses de [ Janeiro – Setembro 2020 ]. 

Quotas em Atraso | Sendo esta Rúbrica referente às Quotas de 2019, o valor foi ajustado 

devido ao facto de muitas famílias ainda não terem pago a sua Quota até Setembro de 

2019. (Outubro – Dezembro 2019).  
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CamtilShop 

Foi pedido à direção que fizesse um estudo à CamtilShop com o intuito de compreender 

como estavam a ser geridos os ciclos de encomendas, bem como entender se a CamtilShop 

não estaria com dinheiro em excesso, podendo esse ser utilizado em beneficio dos Sócios. 

Após o estudo, a Direção entendeu que a CamtilShop estaria com uma Reserva superior à 

necessária para a actividade da CamtilShop ocorrer com normalidade. O referido estudo 

estará na apresentação do Orçamento 2020 da CamtilShop e o mesmo vai ser apresentado 

com detalhe na Assembleia 2019. A direção apresentará uma proposta para a passagem 

do valor em excesso para a conta principal do Camtil, para que esse mesmo valor possa ser 

utilizado em benefício dos Sócios. 

 

Balanço de 2020 

O Balanço negativo esperado para 2020 deriva do aumento das despesas. Este aumento 

de despesas deve-se à Plataforma de base de dados, cuja implementação será em 2020. 

Assim sendo, o valor necessário para a aplicação da Plataforma terá de ser contemplado 

no Orçamento de 2020.  Apesar do aumento de despesas em termo absolutos, estimamos 

que rúbricas como Comboios e Camionetes tenham um gasto inferior ao previsto no ano 

de 2019. Espera-se também um aumento de receitas indo de encontro não só, ao aumento 

de familias sócias, como também ao elevado número de quotas de 2019 em atraso.   

 

Pela direção do Camtil, 

Nuno Falcão 

Leonor Ramalho 
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