RELATÓRIO 2015
INFORMAÇÃO
Nos termos legais e estatutários, a Direção da Associação Autocaravanista de Portugal – CPA
apresenta à Assembleia Geral o Relatório e as Contas referentes ao exercício de 2015.
No 2º ano de gestão do nosso mandato assinalamos um desvio negativo de €3 583,00 sobre o orçamento,
resultado de - €2 114,00 na receita e de + €1 469,00 na despesa.
Festejámos as Bodas de Prata do CPA com uma cerimónia concorrida inserida no 37º Encontro CPA
realizado no Montijo.
Por nossa iniciativa, ou com a nossa colaboração, foram realizados 8 encontros: 25º aniversário na Moita,
AG de março em Santarém, Amarante, Nelas, Portalegre, aniversário do Parque de Autocaravanas da
Quinta da Palmeira, AG de novembro no Seixal e fim do ano em Albufeira.
Dando cumprimento ao compromisso assumido pela direção na última AG, informamos que desde o
início do nosso mandato e até 31 de dezembro de 2015, aderiram ao CPA 173 autocaravanistas, pediram a
demissão 137 e foram excluídos 93 por falta de pagamento de quotas. O saldo é de -57.
Pelos números acima é possível verificar que a situação económico-financeira do CPA acompanhou o
momento de crise que atravessou o país. O lançamento do pagamento das quotas por débito direto, com
uma adesão de 209 associados até 31 de dezembro, foi um passo certo na maior fidelização da massa
associativa.

ATIVIDADES
















Divulgação no fórum várias atividades locais e/ou municipais de interesse para os nossos
associados, nomeadamente feiras e festivais.
Foi mantido o aconselhamento jurídico aos sócios e à direção.
25º aniversário inserido no 57º Encontro CPA realizado de 23 a 25 de janeiro.
Assinatura de uma parceria com a lavandaria AquaCare Viseu.
Emissão do Comunicado 2015-01 DEVEMOS RESPEITAR PARA SERMOS RESPEITADOS.
58º Encontro CPA em Santarém realizado de 13 a 15 de março.
Assembleia Geral para apresentação do Relatório e Contas de 2014 e parecer do Conselho Fiscal
e Disciplinar realizada a 14 de março.
Envio do nosso Projeto Técnico - Área de Serviço para Autocaravanas (Estação de Serviço e
Área de Pernoita) ao presidente da Câmara Municipal de Sernancelhe.
Assinatura de uma parceria com a empresa LIMPROESTOFOS, Lda.
Assinatura de uma parceria com o Clube de Caça e Pesca – Coimbra Sul.
Emissão do Comunicado 2015-02 A LEGITIMIDADE DOS SINAIS DE TRÂNSITO.
Participação na Nauticampo de 8 a 12 de abril na FIL no Parque das Nações.
Apresentação do projeto Welcome Friendly Place (Nauticampo).
Organização do Colóquio/Tertúlia: Turismo em Autocaravana – Uma Forma de Viajar.
Renovação do contrato de publicidade com a autopeças-online.pt por mais um ano.
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Participação no colóquio promovido pela Comissão de Autocaravanismo da FCMP em
Salvaterra de Magos.
Participação na conferência de imprensa promovida pela F.I.C.C e pela FCMP para o lançamento
do 84º Encontro F.I.C.C. a realizar entre os dias 29 de julho e 7 de agosto de 2016 em Ponte de
Lima.
Acordado com o Portugal Tradicional e o CampingCar Portugal colocar a pesquisa de ASA para
telemóveis na página do nosso portal.
Assinatura de uma parceria com Centro Médico Dom Dinis.
Participação no Orçamento Participativo de Lisboa com uma proposta para uma ASA.
Assinatura de uma parceria com a GreenStop24.
Mail à empresa Atlantic Ferries (Setúbal – Troia) sobre o preço para as autocaravanas.
Reuniões com as CM de Armamar, Carrazeda de Ansiães e Vila Flor para apresentação do
Welcome Freindly Place (9 de junho).
Reuniões com as CM de Mirandela, Macedo de Cavaleiros e Torre de Moncorvo para
apresentação do Welcome Freindly Place (10 de junho).
Reuniões com as CM de Moimenta da Beira, Sernancelhe, Penedono e S. João da Pesqueira para
apresentação do Welcome Freindly Place (11 de junho).
Reunião com a CM de Tabuaço para apresentação do Welcome Freindly Place (12 de junho).
Aceite o convite para o presidente da direção representar o CPA na cerimónia dos 70 anos da
FCMP realizado no dia 13 de junho no Parque de Campismo de Monsanto (Lisboa).
Assinatura de uma parceria com Di9 – Distribuição e Inovação (Feu Vert).
Reuniões com as CM de Ponte do Lima, Valença, Vila Nova de Cerveira e Caminha para
apresentação do Welcome Freindly Place (17 de junho).
59º Encontro CPA – Amarante (19 a 21 de junho).
Apresentação do projeto WFP na CM de Alcácer do Sal pelo delegado Mário José Cardoso
Moreira (25 de junho).
Resposta à Consulta Pública sobre o Regulamento de Trânsito e Estacionamento de Veículos na
Nazaré (2 de julho).
Participação nas cerimónias dos 101 anos do concelho de Castanheira de Pera, onde foram
inauguradas uma ASA e um P de estacionamento e pernoita para autocaravanas (4 de julho).
Divulgação da ESA de Esposende, após vários contactos escritos com esta autarquia (8 de julho).
Reunião com a CM do Seixal para apresentação do Welcome Freindly Place pelo delegado José
Manuel Pereira Galante (9 de julho).
Reunião com a CM de Braga para apresentação do Welcome Freindly Place (13 de julho).
Envio do projeto WFP para as CM de Santo Tirso e Amarante (14 de julho).
Proposta de protocolo com 100% Surf e Bodyboard (15 de julho).
Reunião com a CM de Nelas para apresentação do Welcome Freindly Place pelo delegado
Francisco Manuel Dias Gomes (21 de julho).
Reunião com a direção do Camping de Lisboa para apresentação de propostas com vista ao
melhoramento da respetiva ESA (21 de julho).
Participação na reunião das filiadas na FCMP da área de Lisboa (30 de julho).
Assinatura do protocolo WFP com a CM de Valença (30 de julho).
Assinatura de uma parceria com a empresa Exposat (Eletrónica e Telecomunicações: antenas
parabólicas).
Reunião com a CM de Santo Tirso para apresentação do Welcome Freindly Place (3 de agosto).
Envio do projeto WFP para a CM de Esposende (3 de agosto).
Assinatura do protocolo WFP com a CM de Esposende (10 de agosto).
Assinatura de uma parceria com a empresa PcardosoMass – Massagens & Terapias.
60º Encontro CPA – Nelas (4 a 6 de setembro).
61º Encontro CPA – Portalegre (11 a 13 de setembro).
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Divulgação da proposta de um Parque de Pernoita para Autocaravanas no Orçamento
Participativo de Águeda.
Participação no aniversário do Parque de Autocaravanas da Quinta da Palmeira – Albufeira (19 a
21 de setembro).
Assinatura de uma parceria com a empresa Odrinhas Parque - Camping Car (25 de setembro).
Reunião com a Direção Municipal de Mobilidade e Transportes da Câmara Municipal de Lisboa
sobre a nossa proposta para a construção de uma ASA ao abrigo do Orçamento Participativo de
Lisboa (1 de outubro).
Assinatura de uma parceria com a empresa Azores Trip Campers (7 de outubro).
Envio do projeto WFP para a CM de Marco de Canaveses (21 de outubro).
Envio do projeto WFP para a CM de Odemira (21 de outubro).
Envio do projeto WFP para a CM de Porto de Mós (21 de outubro).
Envio do projeto WFP para a CM de Grândola (25 de outubro).
Assinatura do protocolo WFP com a CM de Santo Tirso (26 de outubro).
Envio do projeto WFP para a CM de Oleiros (27 de outubro).
Envio do projeto WFP para a CM de Odivelas (30 de outubro).
Envio do projeto WFP para a CM de Guimarães (2 de novembro).
Envio do projeto WFP para a CM de Monforte (3 de novembro).
Participação do CPA na parceria a propor ao programa Iniciativa de Inovação e
Empreendedorismo Social – IIES (30 de outubro).
62º Encontro CPA no Seixal (20, 21 e 22 de novembro).
Assembleia Geral para apresentação do Plano e Orçamento para 2016 (21 de novembro).
Ao abrigo do Projeto Participativo o presidente da CM de Lisboa entregou ao CPA a placa que
assinala a escolha do nosso projeto para uma ASA em Lisboa.
Envio do projeto WFP para a CM de Figueiró dos Vinhos (1 de dezembro).
Envio do projeto WFP para a CM de Ovar (1 de dezembro).
Assinatura do protocolo WFP com a CM de São Brás de Alportel (2 de dezembro).
Envio do projeto WFP para a CM de Montemor-O-Novo (3 de dezembro).
Envio do projeto WFP para a CM de Faro (3 de dezembro) pelo nosso delegado Mário Prista.
Envio do projeto WFP para a CM de Portimão (4 de dezembro).
Envio do projeto WFP para a CM de Aveiro pelo nosso delegado Francisco Bilé (5 de
dezembro).
Emissão do Comunicado 2015-03 A ILEGITIMIDADE DO REGULAMENTO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SINES sobre o Regulamento Municipal para o Licenciamento da Atividade de
Acampamentos Ocasionais (11 de dezembro).
Emissão do Comunicado 2015-04 ACONSELHAMENTO JURÍDICO (11 de dezembro).
Emissão do Comunicado 2015-05 NATAL - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ENCERRADOS (11
de dezembro).
Envio de BOAS FESTAS a todos os associados e entidades relacionadas com o CPA (12 de
dezembro).
Pedido de reunião à Associação Nacional dos Municípios Portugueses – ANMP (12 de
dezembro).
Pedido de reunião à Secretaria de Estado do Turismo (12 de dezembro).
Assinatura do protocolo WFP com a CM de Castanheira de Pera (14 de dezembro).
Em resposta à proposta recebida por ocasião da celebração do 25º aniversário do CPA,
convidámos o CAI - Clube Autocaravanista Itinerante, o CAS - Clube Autocaravanista Saloio e o
CGA - Clube Gardingo de Autocaravanas para uma reunião conjunta na nossa sede (14 de
dezembro).
Organização conjunta da Passagem de Ano com o Almada de Ouro Clube (Algarve).
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