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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE 2011
INTRODUÇÃO
O ano de 2011 foi para o Clube Português de Autocaravanas o período de consolidação das mudanças
operadas em 2010 não obstante, por razões não totalmente evidenciadas, terem-se demitido mais 4
membros dos Corpos Gerentes.
A transparência, o rigor e a verdade dos actos que se concretizaram espelharam-se nos 23 Comunicados,
nas 10 Normas Internas e nas duas Mensagens do Presidente da Direcção, documentos que foram
divulgados no Fórum do CPA nos espaços criados exclusivamente para o efeito.
A Delegação Regional do Alentejo não foi implementada ainda em 2011, mas, sem que possa ser entendido
como uma contrapartida, deu-se início à nomeação de Delegados Concelhios.
Contudo, a acção mais importante e significativa para o Movimento Autocaravanista de Portugal continuou a
ser a dinamização da “Declaração de Princípios da Plataforma de Unidade” que o CPA promoveu e que
também foi subscrita, já em 2011, pela Comissão Especializada de Caravanas e Autocaravanas da
Associação de Comércio Automóvel de Portugal (ACAP) e pela Federação Internacional de Campismo e
Caravanismo (FICC). Também a Associação Nacional de Conservação da Natureza (QUERCUS)
subscreveu os pontos 7 e 8 da referida Declaração de Princípios.
A saída da Federation Internationale des Clubs de Motorhomes (FICM) reduziu as despesas do CPA e o
facto de a saída ter sido aprovada em Assembleia Geral contribuiu para uma ainda maior
consciencialização dos associados no que à política de gestão do CPA respeita.
Terá a saída do CPA da FICM sido factor decisivo para a criação de uma Federação Autocaravanista que,
logo que criada, aderiu à FICM? Sobre esta matéria foi emitida uma Mensagem do Presidente da Direcção.
As firmas que concederam descontos aos sócios aumentaram.
O Fórum do CPA, por razões que continuam a não se dever a qualquer acção programada da Direcção,
continuou a merecer o interesse dos autocaravanistas, tendo tido um milhão, cento e seis mil novecentas e
sessenta e sete visualizações.
A publicidade contratada para inserção n’ “O AUTOCARAVANISTA” diminuiu e, devido a esse facto,
diminuiu, também, o principal sustento financeiro do Boletim.
A assinatura de um serviço de aconselhamento jurídico prestado por duas advogadas e para uso exclusivo
dos associados do CPA iniciou-se em 2011, embora este novo serviço não tenha tido a procura que
prevíamos.
Os encargos com pessoal mantiveram-se, embora com ajustamentos diminutos por imperativos legais.
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No aspecto contabilístico o CPA tinha à data de 31 de Dezembro de 2010 a quantia de 30.131 euros e,
apesar das múltiplas actividades, que contribuíram para obter mais receitas do que as provenientes das
quotizações (Receitas: 50.836 €) e da constante preocupação em conter as despesas a um nível aceitável
(Despesas: 52.021 €), os resultados de exploração em 31 de Dezembro de 2011 foram, mesmo assim,
negativos (- 1.186 €).
Sendo os sócios a razão a que se deve a existência do CPA informamos:
Sócios em 31/12/2010
Sócios admitidos
Sócios que se demitiram
Sócios falecidos
Sócios demitidos (art. 7º, alínea d) Estatutos)
Sócios readmitidos
Sócios em 31/12/2011

- 1509
- 0092
- 0063
- 0005
- 0260
- 0006
- 1279

Sócios com Lic. Desp. Nacional (Novas)
Sócios com Lic. Desp. Nacional (Renovação)
Sócios com Lic. Desp. Nacional (Transferidas)
Sócios com Lic. Montanhista
Sócios com Camping Card International

- 0024
- 0181
- 0011
- 0002
- 0065

RELATÓRIO
2011-01-05 – O CPA aceita o convite da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal para
participar, conjuntamente com o Automóvel Clube de Portugal (também associada da FCMP e subscritora
da Declaração de Princípios da Plataforma de Unidade) na organização do “Dia do Autocaravanismo que
conta com a colaboração da ACAP.
2011-01-05 – Divulgação das conclusões da reunião de 14 de Dezembro de 2010 com a Comissão de
Caravanas e Autocaravanas da ACAP em que houve entendimentos sobre:
a) Apoios no âmbito da informação turística a prestar aos autocaravanistas e a concretizar
eventualmente através da emissão de um mapa de Portugal contendo informações diversas,
designadamente sobre a localização de Estações de Serviço para Autocaravanas, monumentos e
gastronomia;
b) Dinamização de Mostras e Feiras relacionadas com o Autocaravanismo designadamente através da
participação activa no Dia do Autocaravanismo a promover sob a égide da Federação de Campismo
e Montanhismo de Portugal;
c) Declaração de Princípios, constante da Plataforma de Unidade, documento que, após análise, a
“Comissão Especializada de Caravanas e Autocaravanas” deliberou subscrever.
2011-01-05 – Decisão de suspender a organização da deslocação ao 35º EUROCC (Roma) e de colocar a
decisão de o CPA permanecer federado na FICM na Assembleia Geral de 26 de Março de 2011.
2011-01-15 – Enviados votos de felicidades ao Clube de Campismo de Lisboa por ocasião do 70º
aniversário e justificação da ausência do CPA na Sessão Solene comemorativa.
2011-01-19 – Deliberar apoiar o Projecto Portugal Tradicional.
2011-01-22 - Representação no 64º aniversário do Clube de Campismo de Setúbal.
2011-01-25 – Comemoração do Dia do Clube na sede administrativa do CPA conforme deliberação da
Assembleia Geral de 1 de Fevereiro de 1997.
2011-01-29 - Representação na inauguração da Área de Serviço para Autocaravanas de Nisa a convite da
respectiva Câmara Municipal.
2011-01-29 – Encontro (42º) de Autocaravanistas em Nisa por ocasião da inauguração da Área de Serviço
para Autocaravanas nas Termas da Fadagosa com assinatura de Protocolo.
2011-02-02 – Presença na NAUTICAMPO com um STAND.
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2011-02-05 – Dia do Autocaravanismo promovido pela Federação de Campismo e Montanhismo de
Portugal e organizado pelo CPA e pelo Automóvel Clube de Portugal.
2011-02-15 – Demissão do Director DIOGO ANGÉLICO DOS SANTOS FERREIRA
2011-02-16 – Reunião com a QUERCUS – Associação Nacional de Conservação da Natureza – e
aprovação de um acordo em que houve entendimento sobre:
a) A necessidade de promover um intercâmbio informativo sobre questões referentes à protecção e
defesa do ambiente inseridas nas actividades autocaravanistas;
b) Considerar que a Declaração de Princípios da Plataforma de Unidade, em particular nos seus
pontos 7 e 8, consubstancia, também, o propósito de promover uma politica de protecção do
ambiente que urge implementar;
c) Encetar diligências junto da Associação Nacional de Municípios Portugueses para que a instalação
de pelo menos uma Área de Serviço para Autocaravanas em cada Concelho venha a ser um
objectivo a ser concretizado pelos Municípios associados;
d) Promover no início do verão uma acção pública conjunta sobre as questões atrás mencionadas.
2011-02-26 – Convites para assistirem à Assembleia Geral de 26 de Março e participarem no jantar do 43º
Encontro CPA em Torres Novas às seguintes entidades: ACAP – Associação de Comércio Automóvel,
Amigos do Centro, ACP – Automóvel Clube de Portugal; CAB – Circulo Autocaravanista da Blogo-esfera,
CAI – Clube Autocaravanista Itinerante, Câmara Municipal de Torres Novas, CAMPILUSA, CAMPINANDA,
CampingCar Portugal, CAN – Clube Autocaravanista do Norte, CAS – Clube Autocaravanista Saloio,
Castela & Veludo – Seguros, CCA – Clube Cardingo de Autocaravanas, CCB – Clube de Campismo do
Barreiro, CCCBarcelos – Clube de Campismo e Caravanismo de Barcelos, CCCChaves – Clube de
Campismo e Caravanismo de Chaves, CCE – Clube de Campismo Estrela, CCL – Clube de Campismo de
Lisboa, CFA – Clube Flaviense de Autocaravanismo, CCT – Clube de Campismo Torrejano, FCMP –
Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, J. Sousa Mesquita, MIDAP, PARRACHO, QUERCUS
– Associação nacional de Conservação da Natureza; Stand Monte Carlo, TCA – Touring Clube
Autocaravanista e TÊDÊCAR.
2011-03-05 – 1º Encontro Regional de Lisboa e Vale do Tejo e nomeação da Comissão Coordenadora da
Delegação Regional.
2011-03-11 – 2º Encontro da Região Centro nas Termas de Monte Real com assinatura de Protocolo.
2011-03-16 – Carta justificando a ausência da Assembleia Geral da FCMP.
2011-03-25 – 43º Encontro CPA em Torres Novas
2011-03-26 – Assembleia Geral do CPA em Torres Novas com aprovação do Relatório e Contas de 2010 e
aprovação da saída do CPA da FICM.
2011-03-29 – Reunião com o Clube Flaviense de Autocaravanismo com vista a eventuais acções conjuntas.
2011-03-31 - Publicação da Revista “O Autocaravanista” N.º 19
2011-03-31 – Assinatura de protocolo com a ZAPP para proporcionar aos sócios do CPA condições mais
favoráveis de acesso à Internet.
2011-04-01 – 2º Encontro da Delegação Regional do CPA/Norte (Leça da Palmeira).
2011-04-04 – Informada a Federation Internationale des Clubs de Motorhomes da deliberação da
Assembleia Geral do CPA de 26 de Março de 2011 que aprovou a saída da FICM.
2011-004-08 – Reunião com a AECAMP para análise de assuntos de interesse para ambos e de que
resultou um Comunicado Conjunto.
2011-04-16 - Reunião dos Corpos Gerentes e das Comissões Coordenadoras Regionais, em Terra Chã
(Rio Maior), para definir estratégias de futuro e analisar as questões que se colocam aos Autocaravanistas
e, muito particularmente, aos sócios do CPA e ao próprio CPA, enquanto entidade colectiva.
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2011-04-22 – Representação no 27º Acampamento da Neve a convite do Clube de Campismo e
Caravanismo da Covilhã.
2011-04-26 – Reunião, na sede do CPA, com representantes de “Portimão Urbis Sociedade de Gestão e
Reabilitação Urbana E.M. S.A.” e do “Turismo de Portimão” para analisar questões relacionadas com o
autocaravanismo.
2011-05-01 - Representação na inauguração da Área de Serviço para Autocaravanas de Vila Nova da
Barquinha a convite da respectiva Câmara Municipal.
2011-05-02 – Inicio do Processo de Revisão dos Estatutos.
2011-05-06 – Representação na Sessão Debate “Tejo a Pé” a convite da Administração da Região
Hidrográfica do Tejo.
2011-05-11 – Carta às “Aldeias do Xisto” propondo uma colaboração com vista à divulgação das mesmas
no âmbito do autocaravanismo nacional e estrangeiro.
2011-05-20 - Representação na inauguração da Área de Serviço para Autocaravanas de Vinhais a convite
da respectiva Câmara Municipal.
2011-05-27 – 3º Encontro da Região Centro em Góis.
2011-05-30 – Divulgação do pré-projecto de Estatutos.
2011-06-09 – 2º Encontro da Região Algarve em Alte (Loulé)
2011-06-17 - Representação na Sessão Debate “Roteiro do Tejo” a convite da Câmara Municipal de
Abrantes, Instituto Politécnico de Tomar e Administração da Região Hidrográfica do Tejo.
2011-06-30 - Publicação da Revista “O Autocaravanista” N.º 20.
2011-06-30 – No seguimento de conversações que vinham decorrendo com a FCMP tornou-se público a
programada constituição de uma Comissão para o Autocaravanismo no seio da FCMP.
2011-07-07 – Presença do CPA no “Manifesta 2011 – Montalegre” dinamizando uma Tertúlia, com o
propósito de “divulgar as potencialidades do autocaravanismo, como uma modalidade de turismo itinerante,
designadamente no que respeita à contribuição para o desenvolvimento económico das populações locais e
à divulgação turística dessas mesmas localidades”.
2011-07-14 – Cartas ao Ministério da Economia e à Secretaria de Estado do Turismo solicitando uma
reunião para o CPA expor um projecto que poderia promover o turismo em autocaravana (de portugueses e
estrangeiros) virado essencialmente para o interior do País e com um consequente desenvolvimento local.
2011-07-21 – Referida na Revista “Visão” algumas considerações sobre o autocaravanismo em Portugal da
responsabilidade do CPA.
2011-08-01 – Demissão do membro do Conselho Fiscal FRANCISCO CIPRIANO GOMES.
2011-08-28 – O autocaravanismo, numa perspectiva ambiental, em resultado do entendimento havido com
a Quercus em 16-02-2011, foi abordado na rúbrica "Minuto Verde", inserida no programa de informação
matinal da RTP1 "Bom dia Portugal".
2011-09-09 – Participação, a convite, no 50º Acampamento comemorativo do 63º Aniversário do Clube de
Campismo do Concelho de Almada.
2011-09-11 – Representação no 50º Acampamento do Clube de Campismo de Almada por ocasião do 63º
aniversário do CCA.
2011-09-15 – Reunião na Secretaria de Estado de Turismo na sequência das cartas de 14 de Julho de 2011
ao Ministério da Economia e à Secretaria de Estado do Turismo
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2011-09-24 – Reunião Corpos Gerentes, Comissões Coordenadoras das Delegações Regionais e
Delegados Concelhios no Concelho de Penacova.
2011-09-27 – Representação na inauguração da Área de Serviço de Ameixial (Loulé), a convite da
respectiva Câmara Municipal, que ao ser inaugurada no Dia Mundial do Turismo contribuiu, simbolicamente,
para expressar a relação que existe entre turismo e autocaravanismo.
2011-09-30 – Entrevista concedida pelo Dr. João Alves Pereira, Presidente da Federação Internacional de
Campismo e Caravanismo (FICC) e publicada na Revista “O Autocaravanista” N.º 21.
2011-09-30 - Publicação da Revista “O Autocaravanista” N.º 21.
2011-10-08 – Representação na inauguração da Área de Serviço de Lagos, a convite da respectiva Câmara
Municipal, e, simultaneamente, homenagem ao sócio do CPA, do Clube de Campismo de Lisboa e cidadão
de Lagos, JOÃO GONÇALVES MARIANO, tendo o CPA sido convidado para promover um Encontro
Autocaravanista na passagem do primeiro aniversário da inaugurada Área de Serviço.
2011-10-12 – Carta da ZAPP denunciando unilateralmente o protocolo assinado em 31 de Março de 2011.
2011-10-20 – Divulgada a informação que a Federação Internacional de Campismo e Caravanismo (FICC)
subscreveu a Declaração de Princípios da Plataforma de Unidade que lhe foi apresentada pela Federação
de Campismo e Montanhismo de Portugal e pelo CPA tendo, após adaptá-la à realidade internacional,
traduzido a mesma para as línguas oficiais da FICC (Inglês, Francês e Alemão).
2011-10-29 - Participação na Assembleia Geral da FCMP para votação da revisão Estatutária.
2011-11-12 - Convites para assistirem à Assembleia Geral de 26 de Novembro e participarem no jantar do
44º Encontro CPA em Constância às seguintes entidades: ACAP – Associação de Comércio Automóvel de
Portugal (Comissão Especializada de Caravanas e Autocaravanas), ACP – Automóvel Clube de Portugal,
CAB - Círculo de Autocaravanistas da Blogo-esfera, CACCR - Clube Autocaravanista do Centro - Cultura e
Recreio, CAI – Clube Autocaravanista Itinerante, Câmara Municipal de Constância, CAMPILUSA,
CampingCar Portugal, CAN – Clube Autocaravanista do Norte, CAS – Clube Autocaravanista Saloio,
Castela & Veludo – Seguros, CCA – Clube Cardingo de Autocaravanas, CCB – Clube de Campismo do
Barreiro, CCCBarcelos – Clube de Campismo e Caravanismo de Barcelos, CCCChaves – Clube de
Campismo e Caravanismo de Chaves, CCE – Clube de Campismo Estrela, CCL – Clube de Campismo de
Lisboa, CCT – Clube de Campismo Torrejano, CFA – Clube Flaviense de Autocaravanismo, FCMP –
Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, MIDAP - Movimento Independente pelo
Autocaravanismo, QUERCUS – Associação Nacional de Conservação da Natureza e Turismo de Lisboa e
Vale do Tejo.
2011-11-26 - Assembleia Geral do CPA em Constância com aprovação do Orçamento e Plano de Acção
para 2012 e do Calendário Eleitoral.
2011-11-12 – Instalações do CPA roubadas tendo sido feito a necessária comunicação à Policia de
Segurança Pública.
2011-12-14 – Convocatória da Assembleia Geral Eleitoral para a Eleição dos Corpos Gerentes do Clube
Português de Autocaravanas para o biénio 2012/2013.
2011-12-15 – Apresentação de uma única Lista Concorrente às eleições para os Corpos Gerentes do CPA
sob o lema “Pelo direito ao autocaravanismo”.
2011-12-17 – Participação na Assembleia Geral da FCMP para votação da revisão Estatutária.

CONCLUSÕES
Da leitura atenta e interpretativa deste Relatório podem extrair-se as seguintes conclusões:
1. O CPA teve (e deverá continuar a ter) preocupações institucionais consubstanciadas em Acções de
Pedagogia Autocaravanista, de divulgação dos conceitos de estacionar e acampar em
autocaravana e de protesto contra a discriminação negativa das autocaravanas e,
consequentemente, contra a discriminação negativa do autocaravanismo;
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2. O CPA procurou (e continuará a procurar) manter relações com entidades e personalidades
diversas no âmbito de uma política de transparência, rigor e verdade e que tem uma visibilidade
prática nos convites que são feitos para assistir às reuniões magnas de sócios: as Assembleias
Gerais;
3. O CPA esforçou-se (e continuará a esforçar-se) por defender o erário público, nomeadamente
aquando da implementação de Áreas de Serviço construídas com meios demasiado excessivos
para permitirem obter um retorno directo e indirecto aceitável;
4. O CPA promoveu (e continuará a promover) a descentralização orgânica, através, nomeadamente,
do apoio às Delegações Regionais e aos Delegados Concelhios;
5. O CPA constatou (e continuará a constatar em 2012) uma natural diminuição dos associados devido
a um aumento das dificuldades económicas e financeiras que alguns nos comunicam ser um forte
impedimento para se manterem como associados e/ou a uma deficiente consciência associativa nos
que apenas se associaram para obterem dividendos só possíveis através do CPA;
6. O CPA definiu (e continuará a definir) políticas autocaravanistas consequentes com os interesses
dos autocaravanistas em geral e dos associados em particular, referendadas, pré ou
posteriormente, em Assembleia Geral;
7. O CPA organizou (e continuará a organizar) acções autocaravanistas, campistas, turísticas,
culturais, desportivas e lúdicas, procurando corresponder aos mais amplos interesses dos
associados, não segregando qualquer um destes meios que entende necessários e úteis como
complementos, no mínimo, da realização inerente à pessoa humana;
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