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ASSOCIAÇÃO AUTOCARAVANISTA DE PORTUGAL – CPA
DESDE 1990 AO SERVIÇO DO AUTOCARAVANISMO RESPONSÁVEL

10 BOAS RAZÕES PARA ESTAR CONNOSCO
A contribuição do CPA para o desenvolvimento do autocaravanismo em Portugal só vem sendo possível
devido ao empenho dos que já se associaram no entendimento que é através de movimentos associativos
credíveis, fortes e organizados que se consegue, de forma sustentada, defender os interesses coletivos e
individuais.
É devido às muitas centenas de sócios que constituem o CPA que é possível vir a desenvolver todo um
trabalho em prol do autocaravanismo e que nos permite afirmar que existem, pelo menos, 10 boas razões
para se juntar aos autocaravanistas que esperam por si:
1. Porque aderir ao CPA é fazer parte da maior associação portuguesa que, desde 1990, promove e defende o
autocaravanismo livre e responsável.
2. Porque ao aderir ao CPA está a contribuir para fortalecer uma associação que defende os seus interesses,
enquanto autocaravanista.
3. Porque o CPA defende o direito ao bom nome e a uma imagem social digna dos autocaravanistas.
4. Porque o CPA defende o direito a usufruir da natureza e percorrer o mundo em liberdade, lutando contra a
discriminação negativa do veículo autocaravana.
5. Porque o CPA é uma associação com uma política de transparência onde os associados têm acesso a toda a
informação da gestão anual.
6. Porque o CPA é uma associação de âmbito nacional e promove, apoia ou divulga eventos por todo o país.
7. Porque o CPA fornece aos seus associados informação sobre o que acontece no mundo do autocaravanismo,
no país e no estrangeiro, de forma direta e personalizada e também através dos seus meios de comunicação.
8. Porque o CPA oferece aos seus associados a possibilidade de beneficiar de vários serviços através dos
protocolos comerciais que tem com várias entidades, nomeadamente um protocolo de seguro para
autocaravanas e de saúde com condições feitas a pensar nos sócios.
9. Porque o CPA tem ao dispor dos seus associados aconselhamento jurídico gratuito, presencial e telefónico,
através de profissionais habilitados.
10. Porque é fundamental a agregação e participação de todos os autocaravanistas para melhor representar e
defender os seus interesses.
Informe-se em http://www.cpa-autocaravanas.com, via postal, Internet, por telefone ou pessoalmente.
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