PROPOSTA
(Ponto 2 da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral de 16 de novembro de 2019)

PLANO DE ATIVIDADES PARA 2020
Terminados os dois mandatos desta direção, estatutariamente cabe-nos a apresentação à
Assembleia Geral de um Plano de Atividades e respetivo Orçamento para ser um meio de
trabalho a quem nos suceder.
Por maioria de razão mantemos a estrutura dos planos aprovados nos anos anteriores.

25 anos de Associado
No ENCONTRO CPA de março será prestada a devida homenagem aos quatro associados
que completarão 25 anos de filiação do CPA.

Declaração de Princípios
A defesa e divulgação da Declaração de Princípios, subscrita por várias organizações ligadas
ao autocaravanismo, continuará a ser a nossa referência em todos os 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
Iniciada a 15 de março de 2017 a publicação das Notícias em Foco vai no nº 33. Esta
publicação continua a reforçar a comunicação digital com os associados, inscritos no fórum,
parceiros e avençados do CPA e alguns órgãos da comunicação social.
Após cada emissão é notória a aproximação dos associados ao CPA, nomeadamente na
regularização de pagamentos de quotas em atraso.
No primeiro mandato destes corpos gerentes houve uma queda líquida de associados à média
de 36/ano. No segundo mandato, coincidindo com a início da publicação das Notícias em Foco
inverteu-se a tendência e a média de entrada líquida passou para 77/ano, isto é, uma subida
líquida de 103 novos sócios/ano.
Motivos mais do que suficientes para defendermos a sua continuação.
Aos 40 associados sem endereço eletrónico (menos 12 que em 2018) continuaremos a
comunicar via CTT e/ou telefone, sempre que necessário.

Delegados Concelhios
Neste último ano de mandato manteve-se estável o número de Delegados Concelhios, pelo
que deverá ser dada mais atenção ao contacto com os sócios nos vários concelhos no sentido
de uma maior sensibilização para a ocupação desse cargo para aumentar a ligação do CPA ao
território.
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Eleições
Não se tendo apresentado qualquer lista ao ato eleitoral previsto para novembro deste ano
deverá ser dado cumprimento ao decidido nesta AG.

Parcerias
Às mais de 100 parcerias em curso (mais uma dezena em relação a 2018) iremos continuar a
adicionar novos benefícios aos associados com a quotização em dia.
Deve ser reforçada a aposta nesta contínua notoriedade do CPA junto das empresas ligadas
ao autocaravanismo, assim como às que nos têm procurado para difusão dos seus serviços e
produtos.

Encontros
A exemplo do ano em curso, para além dos dois ENCONTROS CPA anuais (março e
novembro), é de manter a disponibilidade para apoiar as iniciativas que sejam apresentadas
pelos associados, entidades públicas ou privadas.

ASA / ESA
Às várias solicitações de promotores de ASA / ESA deve o CPA continuar a corresponder,
nomeadamente à concretização de uma ASA no Porto e outra em Lisboa.

Pagamento por Débito Bancário
Continuar a reforçar o número de sócios aderentes ao pagamento das quotas por débito direto,
atualmente em 59% (mais 5% em relação a 2018).

Seguro de Grupo de Assistência aos Sócios
A criação deste seguro foi pensada na convicção de que uma associação deve estar ao serviço
dos seus associados e que a sua fidelização deve ser premiada ao mesmo tempo que se torna
atrativa pelas vantagens oferecidas, pelo que deve ser continuada.

Comemoração dos 30 anos do CPA
Por decisão da AG foi aprovada uma proposta para a criação, durante o último trimestre de
2019, de uma comissão que prepare as comemorações do 30º aniversário do CPA a ter lugar
em 2020 à qual os dirigentes em exercício deverão dar seguimento.

Processos judiciais
Estando em curso 2 processos judiciais deve ser ponderada a execução de mais um durante o
próximo ano para ser forçada a respetiva jurisdição.
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Atualização dos serviços administrativos
Existe a necessidade de modernização do sistema informático instalado e aquisição de novo
programa de sócios por problemas imputados ao atual fornecedor.

Contamos convosco,
Contem connosco.
CPA, 25 de outubro de 2019
A direção
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