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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE 2010
INTRODUÇÃO
O ano de 2010 representou para o Clube Português de Autocaravanas um período de profundas
mudanças.
Não obstante o primeiro trimestre de 2010 primar por uma inércia do CPA há que realçar a
Assembleia Geral de 30 de Janeiro e a comemoração do 20º aniversário do Clube em Fátima. E é
em Fátima, devido ao vazio institucional criado com a ausência de uma candidatura aos Corpos
Sociais, que é eleita uma Comissão com o objectivo de promover uma candidatura, sem prejuízo
de outras se poderem apresentar a votos.
Do trabalho dessa Comissão resulta em 20 de Fevereiro a constituição de uma candidatura e (o
que foi inédito) de um Programa de Acção sob a sigla “MUDAR PARA DESENVOLVER”. Também
pela primeira vez a candidatura promoveu reuniões em zonas distintas de Portugal para se dar a
conhecer e responder às questões que os associados entendessem colocar.
Em 10 de Abril, em Vila Nova da Barquinha, a Assembleia Geral do CPA elegeu com a maior
votação nunca antes expressa a única lista candidata que, nessa mesma data, tomou posse e
realizou a primeira reunião.
É importante referir que o Programa de Acção da então candidatura abordou temas como os
Estatutos, as Listas Candidatas indissociáveis de Programas de Acção, o Voto por
Correspondência, a Organização Interna, os Órgãos de Comunicação Internos, o Fórum, as
Delegações Regionais, os Delegados Regionais, os Núcleos de Actividade, o Apoio ao
Desenvolvimento Local no Âmbito do Turismo Itinerante em AC, a Sustentação Económica, uma
Politica de Serviços Prestados, Indústria de Autocaravanas, a Publicidade, as Áreas de Serviço
para Autocaravanas, as Leis Autocaravanistas, a FCMP, uma Federação Autocaravanista de
Portugal, o Movimento Autocaravanista de Portugal, um Congresso Nacional de Autocaravanismo,
o Movimento Autocaravanista Internacional, os Órgãos de Comunicação Social, os “Blogues”, a
Representação em Debates, Seminários, Convenções e Eventos Análogos e, ainda, a
Representação em Eventos Lúdicos, Desportivos e/ou Culturais.
A transparência, o rigor e a verdade dos actos da Direcção espelham-se nos 36 Comunicados,
nas 14 Normas Internas, na única Mensagem do Presidente e que podem ser lidas no Fórum num
espaço criado exclusivamente para o efeito.
A constituição das Delegações Regionais (a que se seguirá a nomeação dos Delegados
Concelhios) é, em si mesma, uma mudança de fundo e uma mais-valia para o CPA.
Contudo, a acção mais importante e significativa para o Movimento Autocaravanista de Portugal
foi a dinamização da “Declaração de Princípios da Plataforma de Unidade” que o CPA promoveu.
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Uma leitura mais completa do Programa de Acção confirmará que as promessas eleitorais da
Direcção para o período 2010/2011 estão a ser cumpridas, muitas das quais já amplamente
concretizadas no ano de 2010, embora, algumas, muito poucas, com pequenos ajustes motivados
pelas circunstâncias.
O Fórum do CPA, por razões que se não devem a quaisquer acções programadas da Direcção,
teve um aumento substancial relativamente a igual período de 2009 em praticamente todos os
itens.
O “O AUTOCARAVANISTA” ainda não alterou significativamente o grafismo, como desejaríamos
e, infelizmente, a publicidade que é um sustentáculo económico da revista, não se prevê que no
ano de 2011 se vá manter ao mesmo nível.
A assinatura de um serviço de aconselhamento jurídico prestado por duas advogadas e para uso
exclusivo dos associados do CPA não obstante só se reflectir em 2011 não deve deixar de ser
referenciado.
Os encargos com pessoal aumentaram com algum significado devido aos ajustamentos que
tiveram que ser feitos por imperativos legais.
No aspecto financeiro o CPA tinha à data de 31 de Dezembro de 2009 a quantia de 20.928,50€ e
em 10 de Abril de 2010 (data da tomada de posse da actual Direcção) a quantia de 27.206,00€.
Não obstante as múltiplas actividades, em quantidade nunca antes realizadas em anos anteriores,
a situação financeira do CPA em 31 de Dezembro de 2010 era de 30.366,25€.
Não obstante o significativo aumento das despesas o resultado liquido foi de 7.522,33€.
Sendo os sócios a razão a que se deve a existência do Clube informamos:
Sócios em 31/12/2009
Sócios admitidos
Sócios que se demitiram
Sócios falecidos
Sócios em 31/12/2010

1413
152
47
9
1509

Dos 1509 sócios são 253 os que obtêm através do CPA a Carta de Campista Nacional e 2 a de
Montanheiro e, do total de 255, são 96 os que ainda solicitam a Camping Card International.
São cartas novas 26, revalidadas 219 e transferidas de outras associações 8.
Concluindo: cerca de 17% dos sócios obtêm a Carta Campista Nacional através do CPA.

RELAÇÃO DAS ACTIVIDADES
2010-01-30 - Assembleia Geral do CPA em Boleiros (Fátima) com aprovação do Relatório e
Contas de 2009, do Orçamento para 2010 e com constituição de uma Comissão para formação de
uma Lista Candidata aos Corpos Gerentes do CPA.
2010-01-30 – Comemoração do 20º aniversário do CPA, em Boleiros (Fátima), com jantar
acompanhado de música ao vivo.
2010-03-31 – Publicação da Revista “O Autocaravanista” N.º 15.
2010-04-10 - Assembleia Geral do CPA em Vila Nova da Barquinha, em continuação da
Assembleia Geral de 30 de Janeiro, com eleição dos Corpos Gerentes para o biénio 2010/2011.
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2010-04-10 – Tomada de posse dos Corpos Gerentes.
2010-04-10 – 1ª Reunião da Direcção.
2010-04-10 – Comunicado de Saudação aos sócios e convite para uma colaboração em prol do
Clube.
2010-04-14 – Criado um espaço no Fórum para uso exclusivo dos Corpos Gerentes.
2010-04-15 – Reunião com a Direcção do Clube de Campismo de Lisboa para análise do
associativismo inserido na Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal.
2010-04-17 – Solicitação de reunião à Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal no
âmbito de esclarecimentos sobre o “Fórum do Campismo, Caravanismo e Hotelaria de Ar Livre”
previsto para 8 de Maio de 2010 e que foi cancelado.
2010-04-19 – Carta de apresentação dos Corpos Gerentes enviada a todas as Câmaras
Municipais, todos os Parques de Campismo, associações com e sem personalidade jurídica,
órgãos de Comunicação social, representantes de marcas de autocaravanas e (traduzida em
francês e inglês) para os membros da FICM – Fédération International des Clubs de Motorhomes
– num total de 920 comunicações.
2010-04-20 – Reunião com a firma Castela & Veludo – Sociedade Mediadora de Seguros para
análise do Protocolo sobre seguros de Autocaravanas dos sócios do CPA e para concretização de
seguros obrigatórios e de seguros que abranjam os voluntários ao serviço do Clube.
2010-04-21 – Reunião com a firma Stand Monte Carlo no âmbito de estreitamento de relações
que se pretende com todos os representantes de marcas de autocaravanas.
2010-04-25 – Reunião informal com o Presidente do Clube de Campismo e Caravanismo de
Chaves que se traduziu na proposta de um eventual protocolo a ser subscrito pelas Direcções de
ambos os Clubes.
2010-04-27 - Reunião com a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal de que
resultou a subscrição da Declaração de Princípios da Plataforma de Unidade entretanto divulgada.
2010-04-28 - Reunião com a firma J. Sousa Mesquita no âmbito de estreitamento de relações que
se pretende com todos os representantes de marcas de autocaravanas.
2010-04-30 – Representação no Acampamento anual do Clube de Campismo de Lisboa em
Melides.
2010-05-01 – Reunião com o Presidente da Câmara Municipal de Constância para análise da
construção de uma Área de Serviço para Autocaravanas.
2010-05-03 – Reunião com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche para
análise da construção de uma área de Serviço para Autocaravanas.
2010-05-11 – Reunião com o Clube Autocaravanista Saloio para análise dos interesses, direitos e
garantias dos autocaravanistas.
2010-05-12 – Aprovação do Estatuto Editorial de “O Autocaravanista”, revista do CPA.
2010-05-14 – Divulgação do entendimento da Direcção sobre um denominado “Inquérito
Internacional ao Autocaravanismo” da autoria de um ex-sócio e ex-dirigente do CPA.
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2010-05-15 – Representação no 68º aniversário do Clube de Campismo Estrela.
2010-05-20 – Participação na Assembleia Geral da Federation Internationale des Clubs de
Motorhomes.
2010-05-21 – I Encontro Regional da Zona Norte em Lordelo (Paredes) e nomeação da Comissão
Coordenadora da Delegação Regional.
2010-05-21 – Reunião informal com o Presidente do Clube de Campismo e Caravanismo de
Barcelos que se traduziu na vontade expressa de colaboração no âmbito da Declaração de
Princípios da Plataforma de Unidade entretanto divulgada.
2010-05-24 – Envio a todas as Câmaras Municipais do projecto técnico de Áreas de Serviço para
Autocaravanas e disponibilidade de colaboração.
2010-05-25 – Criação no Fórum da categoria “Galeria dos Sócios” e encerramento da “Galeria
Fotográfica” no Portal.
2010-05-27 – Reunião com o Departamento Jurídico da Federação de Campismo e Montanhismo
de Portugal para análise de leis e questões laborais.
2010-05-28 – Divulgação de novas regras de utilização do Fórum do CPA para o incremento,
ainda maior e melhor, da dignidade do movimento autocaravanista.
2010-05-29 – Reunião com a equipa gestora do CampingCar Portugal para análise dos
interesses, direitos e garantias dos autocaravanistas e aprovação de um protocolo de Unidade
para a Sinergia relacionado com uma base de dados de Áreas de Serviço para Autocaravanas.
2010-05-29 – Presença, com um Stand, a convite da organização, na Mostra EXPOLAZER que
teve lugar na Batalha.
2010-05-31 – Divulgação da Declaração de Princípios da Plataforma de Unidade.
2010-06-16 - Representação no Acampamento da “Velha Guarda”.
2010-06-16 – Subscrição, com outras entidades, de carta à Câmara Municipal de Portimão sobre
“Regulamentação Concelhia acerca do Estacionamento de Autocaravanas”.
2010-06-23 – Divulgação na Revista “Campismo & Montanhismo” N.º 26, órgão de informação da
Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, de uma “Carta Aberta aos Portadores de
Carta Desportiva (e não só!)”, assinada pelo Presidente da Direcção do C.P.A. e da
responsabilidade da Direcção do Clube.
2010-06-23 – Declaração histórica, na revista “Campismo & Montanhismo” N.º 26, órgão de
informação da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal de uma verdadeira
“Declaração de Compromisso” com os princípios que muitas associações e entidades defendem e
com as quais o CPA se orgulha de ombrear.
2010-06-25 – Envio de uma mensagem de felicitações ao Clube Cardingo de Autocaravanas
aquando da constituição.
2010-06-25 – Representação no acampamento comemorativo do 68º aniversário do Clube de
Campismo Estrela no Parque de Campismo de Escaroupim (Salvaterra de Magos).
2010-06-26 – Realização de um Convívio (Sardinhada Autocaravanista), com animação, no
Parque de Campismo da FCMP sito na Figueira da Foz.
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2010-06-28 – Presença na Assembleia Municipal de Portimão no âmbito da “Regulamentação
Concelhia acerca do Estacionamento de Autocaravanas”.
2010-06-30 – Instalação de um sistema de pagamentos via multibanco na sede do CPA.
2010-06-30 – Publicação da Revista “O Autocaravanista” N.º 16
2010-07-16 – Participação em programas de diversos órgãos de comunicação social sem prejuízo
de recusa de participação nos que, no entender do CPA, não serviriam dignamente os interesses
dos autocaravanistas.
2010-07-21 - Carta à Câmara Municipal de Portimão disponibilizando a colaboração do CPA no
âmbito da “Regulamentação Concelhia acerca do Estacionamento de Autocaravanas” e dando
conhecimento da Declaração de Princípios da Plataforma de Unidade.
2010-07-31 – Publicação de “O Autocaravanista” N.º 16 de Abril/Maio/Junho de 2010.
2010-08-08 – Colaboração com o programa “Biosfera” divulgado na RTP2.
2010-08-20 – Entrevista na “Rádio Campanário” sobre o Encontro de Autocaravanistas em Vila
Viçosa (2010-09-10).
2010-08-28 – Reunião dos Corpos Gerentes, em Sangalhos, para fazer o ponto da situação das
actividades do Clube e projectar os objectivos, no âmbito do Programa de Acção, ainda por
realizar.
2010-09-08 - Representação no acampamento comemorativo do 62º aniversário do Clube de
Campismo do Barreiro no Parque de Campismo de Azeitão.
2010-09-09 – Reunião com a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal no âmbito da
concretização da Declaração de Princípios da Plataforma de Unidade de que resultou um
Comunicado Conjunto.
2010-09-10 – Representação na inauguração da Área de Serviço para Autocaravanas de Vila
Viçosa a convite da respectiva Câmara Municipal.
2010-09-10 – Encontro de Autocaravanistas em Vila Viçosa por ocasião das Festas dos Capuchos
e da inauguração da Área de Serviço para Autocaravanas.
2010-09-17 - Representação no 14º Encontro do Clube Campinanda no Parque de Campismo da
Quinta do Rebentão em Chaves.
2010-09-21 - Reunião com o Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital para análise
da construção de uma Área de Serviço para Autocaravanas.
2010-09-21 – Reunião com a firma Campilusa no âmbito de estreitamento de relações que se
pretende com todos os representantes de marcas de autocaravanas.
2010-09-25 – 1ª Reunião da Comissão Coordenadora da Delegação Regional da Zona Norte em
Esposende.
2010-09-30 - Publicação da Revista “O Autocaravanista” N.º 17
2010-10-02 - Representação na inauguração da Área de Serviço para Autocaravanas de
Constância a convite da respectiva Câmara Municipal.
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2010-10-02 – Encontro de Autocaravanistas em Constância por ocasião das Comemorações do
Centenário da Republica e da inauguração da Área de Serviço para Autocaravanas.
2010-10-06 – Aprovado em Reunião de Direcção o Orçamento e o Plano de Acção para 2011 a
ser submetido a votação em Assembleia Geral que terá lugar em 27 de Novembro de 2010.
2010-10-09 - Representação na inauguração da Área de Serviço para Autocaravanas do Lousal a
convite da Junta de Freguesia de Azinheira dos Barros e São Mamede do Sádão.
2010-10-16 – I Encontro Regional da Zona Centro em Penela e nomeação da Comissão
Coordenadora da Delegação Regional.
2010-11-13 – Participação no Congresso do Associativismo e da Democracia Participativa em
Lisboa
2010-10-22 – Carta à ACAP – Associação de Comércio Automóvel de Portugal (Comissão
Especializada de Caravanas e Autocaravanas) solicitando uma reunião para abordar a concessão
de apoios no âmbito da informação turística a conceder aos compradores de autocaravanas, a
dinamização de Mostras/Feiras relacionadas com o Autocaravanismo e a análise da Declaração
de Princípios constante da Plataforma de Unidade.
2010-10-22 – Carta ao Ministério da Economia e da Inovação disponibilizando contributos para o
Processo de revisão do Regulamento de Sinalização de Transito em curso.
2010-10-22 – Carta à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária disponibilizando contributos
para o Processo de revisão do Regulamento de Sinalização de Transito em curso.
2010-10-22 – Carta à Provedoria de Justiça disponibilizando contributos para o Processo de
revisão do Regulamento de Sinalização de Transito em curso.
2010-10-22 – Carta à Câmara Municipal de Sintra solicitando uma reunião para abordar a
intenção da Sociedade Filarmónica União 1º de Dezembro (Freguesia de Penaferrim) implementar
um Parque de Autocaravanas e propor a criação de uma Área de Serviço no Concelho.
2010-10-26 – Reunião com a Câmara Municipal de Sines para análise da construção de uma Área
de Serviço para Autocaravanas.
2010-10-27 – Convites para assistirem à Assembleia Geral de 27 de Novembro e participarem no
jantar do 41º Encontro CPA em Sangalhos (Anadia) às seguintes entidades: ACAP – Associação
de Comércio Automóvel, Amigos do Centro, CAB – Circulo Autocaravanista da Blogo-esfera, CAI
– Clube Autocaravanista Itinerante, 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, FCMP – Federação de
Campismo e Montanhismo de Portugal, J. Sousa Mesquita, Junta de Freguesia de Sangalhos,
MIDAP, PARRACHO, Stand Monte Carlo, TCA – Touring Clube Autocaravanista e TÊDÊCAR.
2010-10-31 – Publicação de “O Autocaravanista” N.º 17 de Julho/Agosto/Setembro de 2010.
2010-11-03 – Cessação do contracto com a firma “Parceiro Ideal” e contratualizada a prestação
de serviços de contabilidade com a firma “JCL Serviços de Contabilidade Unip. Lda.” Com efeitos
a 1 de Outubro de 2010.
2010-11-04 – Reunião com a Federation Internationale de Camping e de Caravanning e com a
Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal para análise, entre outros, do tema
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“Acampar vs Estacionar”, sendo assumido pela FICC que o assunto seria tratado ao mais alto
nível da Federação Internacional.
2010-11-06 – A Declaração de Princípios da Plataforma de Unidade de 31 de Maio de 2010 foi
traduzida em Alemão Espanhol, Francês, Inglês e Italiano e colocada no Portal do CPA.
2010-11-13 – Participação no “Congresso do Associativismo e da Democracia Participativa”.
2010-11-15 – Demissão do Director José Manuel da Costa Almeida Nunes e da Directora Maria
Teresa Simões de Ascensão Paiva.
2010-11-15 – Passagem a membro efectivo da Direcção do Director Suplente Vítor Manuel
Gomes Andrade.
2010-11-16 – Envio de uma mensagem de felicitações ao CampingCar Portugal na passagem do
6º aniversário da sua fundação.
2010-11-20 - Representação no encontro de autocaravanas “JSM Camping Show” promovido por
JSM – J Sousa Mesquita.
2010-11-27 – Assembleia Geral do CPA em Sangalhos (Anadia) com aprovação do Orçamento
(incluindo aumento de quotização para 30,00 euros anuais) e do Plano de Acção para 2011.
2010-11-27 – 41º Encontro CPA em Sangalhos (Anadia).
2010-12-04 – I Encontro Regional do Algarve em Lagoa e nomeação da Comissão Coordenadora
da Delegação Regional.
2010-12-07 – Participação na audiência concedida pela “Comissão de Ambiente, Ordenamento do
Território e Poder Local” da Assembleia da República conjuntamente com a Federação de
Campismo e Montanhismo de Portugal para análise da Resolução do Conselho de Ministros N.º
86/2003 de 25 de Junho “Regulamento do Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Sintra
– Sado” que se refere à proibição de estacionamento, exclusivamente de autocaravanas, entre as
0 e as 8 horas, disposição que consta de outros Planos de Ordenamento.
2010-12-08 – Renovação e divulgação, através do Portal do CPA, da concessão de “Descontos
aos Sócios”.
2010-12-14 – Reunião com a “Comissão Especializada de Caravanas e Autocaravanas da
Associação de Comércio Automóvel de Portugal” com vista a abordar questões relacionadas com
os apoios no âmbito da informação turística a conceder aos compradores de autocaravanas,
dinamização de Mostras/Feiras relacionadas com o Autocaravanismo e a análise da Declaração
de Princípios constante da Plataforma de Unidade.
2010-12-16 – Divulgação da “Pergunta ao Governo” feita em 15 de Dezembro de 2010 pelo Grupo
Parlamentar do Partido Comunista Português na sequência da audiência concedida pela
“Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local” da Assembleia da República
em 7 de Dezembro de 2010.
2010-12-23 – Votos de Boas Festas e Feliz Ano Novo aos sócios do CPA.
2010-12-31 – Publicação da Revista “O Autocaravanista” N.º 18
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