PROPOSTA
(Ponto 3 da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral de 10 de novembro de 2018)

PLANO DE ATIVIDADES PARA 2019
Dois anos passados deste mandato dos atuais Corpos Gerentes, vimos apresentar à
Assembleia Geral o nosso último Plano de Atividades e respetivo Orçamento.
Como de costume manteremos a mesma estrutura dos planos aprovados nos anos anteriores
para facilitar a sua leitura e transparência.

25 anos de Associado
No nosso tradicional ENCONTRO CPA de março iremos homenagear os dez associados que
completarão 25 anos de filiação do CPA.

Declaração de Princípios
Manteremos a defesa e divulgação da Declaração de Princípios, subscrita por várias
organizações ligadas ao autocaravanismo, como referência em todos os nossos contactos,
quer com as entidades oficiais (Governo e seus organismos, Assembleia da República e
Autarquias), quer com as privadas e outras associações e clubes.

Comunicação
Desde 15 de março de 2017 já foram emitidos 23 números das Notícias em Foco que vieram
reforçar a comunicação digital com os associados. Pelo evidente interesse manifestado é um
meio de comunicação a manter.
Com os 52 associados sem endereço eletrónico (menos 5 que em 2017) continuaremos a
comunicar via CTT e/ou telefone, sempre que necessário.
Estes boletins também são enviados a todos os inscritos no fórum, parceiros e avençados do
CPA, assim como a alguns órgãos da comunicação social.

Movimento Associativo
Prevemos continuar a crescer ao ritmo dos últimos dois anos com saldos líquidos anuais de
cerca de 50 novos associados.

Delegados Concelhios
Neste último ano de mandato iremos contactar, pelo menos, um associado por concelho no
sentido de uma maior sensibilização para a ocupação do cargo de Delegado Concelhio,
aumentando deste modo a ligação do CPA ao território.

Eleições
De acordo com o Artigo 34º dos Estatutos do CPA o atual mandato dos Corpos Gerentes
termina no final de 2019, pelo que os sócios serão chamados a eleições em novembro para
elegerem os Corpos Gerentes para o triénio de 2020/2022.
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Parcerias
Uma vez concretizada a inserção da base de dados das ASA e ESA que mantemos em parceria
com o CampingCar Portugal no sítio do Turismo de Portugal, manteremos os contactos com os
seus promotores para que essas infraestruturas inseridas nos Parques de Campismo possam
aí ser mencionadas desde que os mesmos não subscrevem a obrigatoriedade dos
autocaravanistas aí pernoitarem.
Às mais de 90 parcerias em curso iremos continuar a acrescentar novas empresas para alargar
os benefícios existentes, quer para os associados quer para as próprias. Este constante
crescimento deve-se à notoriedade quer do portal quer do fórum CPA assim como à das
respetivas páginas nas redes sociais facebook e twitter. Este crescimento tem vindo a garantir
publicidade paga como pode ser observado no orçamento em apreciação.

Encontros
Garantindo os dois ENCONTROS CPA anuais, em março e novembro, mantemos a nossa
disponibilidade para apoiar as iniciativas que nos apresentem os Delegados Concelhios, os
associados e as entidades públicas ou privadas.

Pagamento por Débito Bancário
Mantêm-se o crescimento dos aderentes ao pagamento das quotas por débito direto,
atualmente com 54% dos sócios. Esta opção continua a ser apresentada como vantajosa nas
propostas de inscrição.

Angariação de Sócios
O número anual de novos sócios tem superando o previsto nos orçamentos pelo que vemos
como vantajoso manter as campanhas de divulgação de isenção de joia previstas no
Regulamento de Quotização e os benefícios aí definidos para os familiares diretos dos sócios.

Welcome Friendly Place (www.wfp-portugal.com)
Durante 2018 aderiram a esta plataforma mais três municípios, perfazendo 45. Há ainda quatro
distritos em branco pelo que vamos manter os contactos junto dos autarcas para que o maior
número de roteiros turísticos continue a ser divulgado.

Esclarecimentos sobre vários temas relacionados com o Autocaravanismo
Sendo o CPA frequentemente abordado, quer sobre esclarecimentos para a construção de ASA
quer pela comunicação social, continuaremos essa colaboração sempre que não colida com os
princípios que defendemos.
Contamos convosco,
Contem connosco.
CPA, 24 de outubro de 2018
A direção
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Comemoração dos 30 anos do CPA
Por decisão da AG foi aprovada uma proposta de adenda ao Plano de Atividades apresentado
pela direção, da autoria do associado Mário Caxias, que consiste na criação, durante o último
trimestre de 2019, de uma comissão que prepare as comemorações do 30º aniversário do CPA
a ter lugar em 2020, já no mandato dos próximos Corpos Gerentes a eleger em novembro de
2019.
CPA, 14 de novembro de 2018
A direção
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