RELATÓRIO 2013
INFORMAÇÃO
Nos termos legais e estatutários, a Direção da Associação Autocaravanista de Portugal – CPA
apresenta à Assembleia Geral o Relatório e as Contas referentes ao exercício de 2013.
O CPA comemorou o seu 23º aniversário, o que representa uma já longa vida de uma associação com as
nossas características. Comemorar mais um aniversário representou o agradecimento a todos aqueles que,
durante esses anos, voluntariamente ajudaram a construir o CPA e, ao mesmo tempo, significou a
afirmação da sua identidade.
O CPA teve de se adaptar aos novos tempos, sendo que a sua principal matriz e essência da defesa do
autocaravanismo se tem mantido até aos dias de hoje. A Direção realça a aprovação dos atuais estatutos e
demais regulamentos que trouxeram o CPA para a modernidade.
O ano de 2013 fica marcado pelo reforço da situação económico-financeira da nossa associação. Em claro
momento de crise, com as consequências visíveis na conjuntura nacional, o CPA soube dar a resposta
adequada para a sua sustentabilidade futura. Desta forma, continuar por esta via é o melhor legado que
esta direção pode potenciar aos seus associados e a todo o passado desta associação.

ATIVIDADES


















Divulgação no fórum várias atividades locais e/ou municipais de interesse para os nossos
associados, nomeadamente feiras e festivais.
Foi mantido o aconselhamento jurídico aos sócios e à direção.
25 de janeiro: 23º aniversário do CPA.
14 de fevereiro: reunião na Câmara Municipal de Lisboa onde foi abordado o tema
autocaravanismo.
22 a 24 de fevereiro: 48º Encontro CPA em Coimbra.
22 a 24 de março: 49º Encontro CPA em Penacova.
23 de março: Assembleia Geral Ordinária para aprovação do Relatório e das Contas de 2012.
23 de março: Assembleia Geral Extraordinária para aprovação dos novos Estatutos,
Regulamento de Funcionamento da AG, Regulamento Eleitoral, Regulamento Quotização,
Regulamento Pagamento Despesas, Símbolo da Associação e Bandeira da Associação.
Abril: assinado um protocolo de Seguros de Saúde com a Castela & Veludo.
5 a 7 de abril: 1º Encontro de Poesia realizado em Setúbal.
12 a 14 de abril: participação no VIII Eco-Solidário realizado em São Pedro do Sul.
19 de abril: participação numa reunião da Comissão Autocaravanista da Federação Internacional
de Campismo, Caravanismo e Autocaravanismo (FICC) em Zadar, Croácia.
23 de abril: apoio ao trabalho de Marta Almeida “O Autocaravanismo em Portugal – Contributos
para o seu desenvolvimento”.
15 de setembro: apoio da Comissão Coordenadora da Região Sul ao almoço convívio organizado
pelo O Imortal Desportivo Clube na comemoração do seu 1º aniversário.
29 novembro a 1 de dezembro: 50º Encontro do CPA em Quiaios.
30 de novembro: Assembleia Geral Ordinária para aprovação do Plano de Atividades e
Orçamento para 2014.
30 de novembro: Assembleia Eleitoral para o triénio 2014/2016.
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A todas as entidades que convidaram o CPA para participar nas suas atividades/encontros.
Pela publicidade inserida no “O AUTOCARAVANISTA”:
o Campilusa
o Castela & Veludo – Sociedade de Mediação de Seguros, Lda.
o Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.
Às entidades enumeradas no setor “Descontos aos Sócios” do nosso Portal.
Às entidades que disponibilizaram instalações para as nossas atividades:
o Bombeiros Voluntários de Penacova
o Quiaios Hotel
Aos Delegados Concelhios pela colaboração prestada à direção.
À colaboradora Maria Amélia Reis pela total disponibilidade demonstrada.
Aos Corpos Gerentes que terminaram o seu mandato em setembro, pela forma dedicado como
geriram o CPA nos dois últimos mandatos.

A Direção

Rua Luís Sttau Monteiro, Lote C3 – Loja C3A
1950 – 373 LISBOA
Portal: http://cpa-autocaravanas.com
email: geral@cpa-autocaravanas.com

2

