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Sendo esta candidatura uma consequência direta das decisões emanadas da última Assembleia Geral, 

realizada no passado dia 16 de novembro de 2019, o programa para o mandato 2020/2023 representa a 

continuidade e a consolidação dos temas propostos nas duas últimas candidaturas. 

Assim, não se alteram os capítulos, dando-lhes nova vida e prioridade na ação futura. 

DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS 

Subscrita em 2010 pela Associação Autocaravanista de Portugal – CPA e por um conjunto de entidades 

ligadas ao autocaravanismo, algumas já sem qualquer atividade ou relevância, mantém-se para o CPA como 

ponto de referência à sua atuação junto das autoridades nacionais, locais e de outras organizações ligadas 

ao Movimento Autocaravanista, incluindo as empresariais. 

A luta pela eliminação da discriminação negativa de que são alvo os autocaravanistas e o diálogo com as 

autoridades, para que seja respeitado o Código da Estrada no que diz respeito ao direito de circulação, 

estacionamento e pernoita das autocaravanas, continuará a ser o nosso tema principal e que mais tempo 

nos ocupará. 

ASA/ESA – ÁREA/ESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AUTOCARAVANAS 

Aos constantes contactos das autarquias e outros investidores continuaremos a dar o nosso apoio e 

contributo para a criação de Áreas e Estações de Serviço para Autocaravanas em todo o território nacional. 

WFP – WELCOME FRIENDLY PLACE 

Devido às constantes alterações dos portais autárquicos este projeto tem estado em hibernação. 

Ponderaremos um estudo de parceria com vista ao seu relançamento. 

COMUNICAÇÃO 

A publicação das NOTÍCIAS EM FOCO, com cerca de duas mil cópias mensais, tem sido a melhor forma de 

comunicação com os associados, parceiros, clubes e associações, inscritos no fórum, autarquias e demais 

entidades com quem o CPA se tem vindo a relacionar. 

A comunicação com os associados continuará a ser prioritariamente realizada via mensagens eletrónicas, 

facebook e twitter. Havendo ainda 36 associados sem endereço eletrónico, será reforçada com eles a 

comunicação via SMS e CTT. 

DELEGADOS CONCELHIOS 

Melhorar, reforçando o desenvolvimento desta estrutura para uma maior visibilidade local do CPA. 

PARCERIAS 

O constante aumento de parcerias nas mais diversas áreas de atuação irá continuar. Iniciaremos novo 

mandato com um conjunto de parcerias ligeiramente acima da centena. 

A direção prosseguirá com a política de desenvolvimento de parcerias que tragam benefícios aos associados 

assim como o estudo de novos produtos que nos mantenham na vanguarda do autocaravanismo em Portugal 

como instituição de referência. 
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ANIMAR - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL 

A participação direta na direção da ANIMAR reforçou a parceria criada em 2019, valorizando o 

autocaravanismo como fator a considerar no desenvolvimento da economia local. 

ENCONTROS CPA 

É garantida a realização dos Encontros CPA por altura das assembleias gerais e de eventos autárquicos 

para os quais sejamos convidados. Continuaremos a fomentar junto dos delegados concelhios, e dos nossos 

associados, a concretização de novos eventos nas suas regiões. 

ORGANIZAÇÃO 

A taxa do pagamento das quotas por débito direto passou de 42% para 62% durante o último mandato, pelo 

que iremos manter como prioritário este meio de pagamento nas novas inscrições e continuar a contactar os 

associados que ainda não aderiram para que o façam. 

Passados 30 anos, com a informação guardada dos milhares de associados que já passaram pelos nossos 

registos, foi obrigatório o reforço do sistema informático que se confinava a um simples PC. No orçamento 

para 2020 foi incluída uma proposta para a sua concretização, que está em curso, que esta candidatura 

prosseguirá. 

ANGARIAÇÃO DE ASSOCIADOS 

O CPA tem como rendimento principal as quotizações dos seus associados, pelo que a manutenção 

e angariação de novos associados são fatores primordiais na sua sustentabilidade e futuro. 

O número anual de novos associados tem superado o previsto nos orçamentos, pelo que vemos como 

vantajoso manter as campanhas de angariação protocoladas com alguns dos nossos parceiros. Também 

muitos associados têm inscrito novos, beneficiando dos descontos previstos na sua quota anual.  

Tal como a anterior, esta direção continuará a política de considerar que o CPA pertence aos seus associados 

e como tal o rendimento por eles gerado deve ser refletido em benefícios para os próprios. 

No último ano a entrada de 225 novos associados permitiu-nos, para além da  introdução do Plano de 

Assistência gratuita, dar um grande passo em frente na defesa dos direitos dos autocaravanistas a que 

daremos continuidade com os processos judiciais em curso, e face aos seus desfechos, ponderaremos a 

continuidade desta via de acordo com os meios de que o CPA dispõe, a cada momento, sem colocar em 

risco a sua sustentabilidade. 

Por prudência devemos baixar esse número para o mandato a que nos candidatamos, mas esperamos, com 

a fidelidade dos nossos associados e a política de angariação que tem vindo a ser desenvolvida, poder 

continuar a cumprir os objetivos do CPA na defesa do autocaravanismo e crescimento dos benefícios aos 

associados. 

(Apresentado em 2020-08-18) 


