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RELATÓRIO DE 2021 

• Logo em janeiro foi legislada a proibição de pernoita em todo o território, excetuando os locais 

definidos para o efeito, tais como ASA, parques de estacionamento para autocaravanas e parques 

de campismo. Estávamos perante o novo artigo 50º-A do código da estrada. Iniciou-se um período 

negro para o autocaravanismo. 

• O CPA reuniu com a FPA, clubes e associações do setor, representantes das marcas de 

autocaravanas vendidas em Portugal e empresas de aluguer de autocaravanas, assim como com 

membros do Governo e vários Deputados pertencentes à Comissão de Economia, Inovação, Obras 

Públicas e Habitação. 

• Concluímos que estas ações levaram o Parlamento a publicar a Lei 66/2021 que veio introduzir a 

possibilidade de pernoita por 48 horas, no mesmo município, nos locais onde até então a mesma 

era proibida. 

• O CPA manteve sempre a posição de que esta legalização da pernoita é inconstitucional. Daí ter 

reunido, com a FPA, com um assessor do Sr. Presidente da República para perceber a razão de ser 

da promulgação da Lei. A verdade é que se não o fosse, manter-se-ia o Decreto-Lei n.º 102-B/2020 

de 9 de dezembro e a total proibição da pernoita ter-se-ia mantido. 

• Com o levantamento de algumas das restrições sanitárias foi possível realizar dois Encontros CPA, 

Nelas (setembro) e São Bartolomeu de Messines (novembro). 

• Adjudicada a proposta para a reformulação do sítio WFP e respetiva APP, que será aberta a todos 

os autocaravanistas e público em geral. 

• Adjudicada a proposta para a reformulação do sítio CPA. 

• Fórum colocado na situação exclusiva de consulta. 

ASSEMBLEIAS GERAIS  

Nos termos legais e estatutários, a direção da Associação Autocaravanista de Portugal - CPA apresenta 

à Assembleia Geral o Relatório e as Contas (em anexo) referentes ao exercício de 2021. 

Devido à crise pandémica não foi possível realizar a Assembleia Geral Ordinária de março, que só se 

realizou em setembro. A de novembro já decorreu nos prazos estatutários. 

INFORMAÇÃO ASSOCIATIVA E FINANCEIRA 

Em 2021 o CPA completou 31 anos. 

Na AG de 26 de setembro foi atribuído o título de Associado de Mérito ao dirigente Manuel Soares 

Domingues, que tinha completado as Bodas de Prata em 2020. 

Nesse mesmo dia, durante o tradicional jantar de convívio foram distribuídos os habituais pins de prata 

alusivos às Bodas de Prata a seis associados. 

A gestão de 2021 apresenta um saldo negativo de €308,07 num documento com receitas no valor de 

€46 069,14 e despesas de €46 377,21. 

https://cpa-autocaravanas.com/assembleias-gerais/
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Estes valores refletem uma gestão cuidada, cujas despesas se aproximam das receitas. 

2021 fechou com 1248 associados. Durante o ano em análise foram admitidos 190 associados (menos 

43 que no ano anterior), pediram a demissão 56 associados (menos oito que em 2020), faleceram três 

associados (mais dois que em 2020) e houve a expulsão de 30 associados por não pagamento das 

quotas devidas (mais cinco que no ano anterior). Findámos o ano com um saldo positivo de 101 

associados. 

Em 31 de dezembro 65% dos associados tinham aderido ao pagamento das quotas por débito direto 

(63% em 2020) e ainda havia 2,7% de associados sem e-mail (3,1% em 2020). 

REUNIÕES 

Janeiro 

➢ Reunião com a Yescapa, por videoconferência, para análise da nova legislação que introduz o artigo 

50º-A no código da estrada; 

➢ Audição conjunta com a FPA com a Secretária de Estado da Coesão Territorial; 

➢ Reunião por videoconferência promovida pelo Turismo de Portugal para análise do Programa da 

Ação para o Autocaravanismo Responsável com a participação das entidades: TP, FCMP, APCAA, 

ACAP, ACP, CDA, CampingCar Portugal, FPA e CPA. 

Março 

➢ Reuniões separadas com deputados do PS, PSD, PCP e BE para análise da nossa petição enviada a 

todos os Grupos Parlamentares; 

➢ Reunião conjunta com o associado Gilberto Souto com o vereador das obras públicas e mobilidade 

na câmara de Santa Maria da Feira com vista à concretização de um parque de autocaravanas com 

ESA; 

➢ Reunião com a CM de Leiria para a criação de um Parque de Estacionamento de Autocaravanas 

com ESA; 

➢ Reunião com responsáveis da CM de São Brás de Alportel sobre a ASA local; 

➢ Reunião conjunta com a FPA com a Secretária de Estado do Turismo; 

➢ Reunião conjunta com a FPA com o deputado Bruno Dias (PCP). 

Abril 

➢ Reunião com a câmara de Setúbal para abordar o autocaravanismo e a divulgação do renovado 

Ecoparque do Outão. 

Junho 

➢ Reunião em Arraiolos com o vereador responsável pelo futuro parque de estacionamento para 

autocaravanas com ESA. 

Julho 

➢ Audição na 6ª comissão da AR (por videoconferência) sobre a legislação (art.º 5º-A). 

Agosto 

➢ Reunião com a APTS – Associação Portuguesa de Turismo Sustentável e a Associação de 

Guias-Intérpretes e Correios de Portugal. 

Setembro 

➢ Reunião com a CDU de Sintra. 

Outubro 

➢ Reunião com um representante da Mesa da Santa Casa da Misericórdia do Porto, responsável pela 

construção de uma ASA no Parque da Prelada. 

Novembro 

➢ Reunião conjunta com a FPA com o assessor do Sr. Presidente da República. 
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Dezembro 

➢ Reunião com a APTS - Associação Portuguesa do Turismo Sustentável; 

➢ Reunião com o vice-presidente da C. M. de Vagos; 

➢ Reunião com secretário do presidente da CM de Oliveira de Azemeis para reformulação do atual 

parque de estacionamento com ESA. 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

➢ Registo do atual logótipo do CPA; 

➢ Inscrição na Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém. 

CORRESPONDÊNCIA 

➢ Ao Turismo de Portugal um documento sobre o Programa da Ação para o Autocaravanismo 

Responsável; 

➢ Esclarecimentos à câmara municipal de Ferreira do Alentejo para a construção de uma ASA; 

➢ Recebida a solidariedade da AreasAC e do El Club Autocaravanista del Principado de Asturias; 

➢ Carta ao município de Odemira, com cópia a todos os destinatários da que esse município enviou a 

regozijar-se com a publicação do artigo 50º-A e a solicitar medidas adicionais à proibição de 

pernoita e aparcamento de autocaravanas; 

➢ Enviado à deputada do Parlamento Europeu, Dra. Cláudia Monteiro de Aguiar, um memorando 

sobre o novo artigo do código da estrada; 

➢ Enviado um comunicado às associações AHRESP, PROVAR e APHORT; 

➢ enviado ao Turismo de Portugal um texto com a posição do CPA sobre o que deverá ser modificado 

na Portaria 1320-2008 de 17 de novembro. 

Março 

➢ Reunião do Delegado Concelhio - José Galante - com o arquiteto responsável pela construção do 

futuro Parque de Autocaravanas com ESA no Seixal; 

➢ Enviado o Projeto Técnico - Estações de Serviço / Parques / Áreas de Serviço para Autocaravanas a 

todas as câmaras do país. 

Abril 

➢ Enviado ao Turismo de Portugal a posição do CPA sobre o documento Guia de Boas Práticas do 

Autocaravanismo acompanhado de um texto alternativo a ser enviado aos municípios. 

Maio 

➢ Emitido o documento A ANMP e o Autocaravanismo, enviado a todos os municípios, à ANMP, 

ANAFRE e ANAM; 

➢ Enviada resposta ao artigo publicado no O Observador pelo presidente da Arriba – Associação de 

Defesa da Costa Vicentina sobre o artigo 50º-A do CE; 

➢ Trocada correspondência com os promotores da nova Área para Autocaravanas em São Pedro do 

Sul e com a câmara do Sabugal sobre sinalização apropriada a autocaravanas. 

Junho 

➢ Parecer, conjunto com a FPA, à 6ª Comissão Parlamentar sobre os cinco Projetos de Lei que versam 

as alterações propostas ao Código da Estrada. 

Outubro 

➢ Enviado à ANSR, ICNF, GNR e Presidente da AR um pedido de esclarecimento sobre a Lei n.º 

66/2021 que alterou os artigos 48º e 50º-A do Código da Estrada. 

AÇÕES JURIDICAS  

➢ Não houve desenvolvimento das ações contra as câmaras de Silves e Vila Real de Santo António. 

https://cpa-autocaravanas.com/upload/2021-03-20_Projeto%20ASA.pdf
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,4108.msg16239/topicseen.html#msg16239
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/170083315/details/maximizem
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/170083315/details/maximizem
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MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

Março 

➢ Publicada no Correio da Manhã um artigo onde é citado o presidente da direção e onde, pela 

primeira vez, é dado a conhecer quantas autocaravanas existem em Portugal desde 2018 e 2020. 

Inquirido o IMT sobre a veracidade dos números a resposta foi: perguntem ao  CM! 

Julho 

➢ Artigo no DN com parte da entrevista ao presidente da direção; 

➢ Entrevista à Lusa do presidente da direção. 

EQUIPAMENTOS DE APOIO AO AUTOCARAVANISMO 

Janeiro 

➢ Participação na revisão do regulamento do parque de estacionamento com ESA em Corroios, 

corrigindo-se as anomalias assinalados à autarquia; 

➢ Recebida a informação do presidente da câmara de Aveiro que estava em fase final a construção de 

um parque de estacionamento para autocaravanas com ESA, junto ao parque de estacionamento 

da estação ferroviária; 

➢ Esclarecimentos à câmara municipal de Ferreira do Alentejo para a construção de uma ASA; 

➢ Enviado o nosso projeto técnico à junta de freguesia de Amor (Leiria). 

Fevereiro 

➢ Inserida no sítio do CPA a informação sobre os Parques de Campismo que permitem utilização de 

ESA sem permanência. 

Abril 

➢ O projeto ligado ao Orçamento Participativo de Lisboa 2015 foi finalmente adjudicado. 

Junho 

➢ Concretização da criação em Sesimbra de um parque de estacionamento, também para 

autocaravanas, com transporte gratuito de e para a o centro da vila. 

Outubro 

➢ Enviada a todas as concessionárias das autoestradas a sugestão de criação de ESA nas respetivas 

Áreas de Serviço. 

Novembro 

➢ Inauguração da ASA em S. Bartolomeu de Messines. 

COMUNICAÇÃO COM OS ASSOCIADOS 

➢ Divulgados os NOTÍCIAS EM FOCO N.º 45 a Nº 53. 

Janeiro 

➢ Comunicado 2021-01 – Fecho da Sede. 

Fevereiro 

➢ Comunicado conjunto com a FPA sobre o artigo 50º-A do Código da Estrada; 

➢ Comunicado 2021-02 – A AHRESP e o Autocaravanismo. 

Março 

➢ Comunicado 2021-03 - Apresentação do Relatório e Contas 2020 (adiamento da AG Ordinária de 

março). 

Maio 

➢ Comunicado 2021-04 – COVID-19_Reabertura da Sede; 

➢ Comunicado 2021-05 – PLANO DE ASSISTÊNCIA AOS ASSOCIADOS; 

➢ Publicado o esclarecimento “As autarquias e a sinalização rodoviária”. 

https://cpa-autocaravanas.com/upload/Comunicado%20da%20direo%202021-01%20COVID-19%20_Fecho%20da%20Sede.pdf
https://cpa-autocaravanas.com/upload/Comunicado%20da%20direo%202021-02%20A%20AHRESP%20e%20o%20Autocaravanismo.pdf
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,4102.msg16227.html#msg16227
https://cpa-autocaravanas.com/upload/Comunicado%20da%20direo%202021-04%20COVID-19_Reabertura%20da%20Sede.pdf
https://cpa-autocaravanas.com/upload/Comunicado%20da%20direo%202021-05%20PLANO%20DE%20ASSISTNCIA%20AOS%20ASSOCIADOS.pdf
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,4111.msg16244.html#msg16244
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Agosto 

➢ Comunicado 2021-06 Férias de Verão – Serviços Administrativos Encerrados. 

Setembro 

➢ Comunicado conjunto com a FPA – ESCLARECIMENTO DEVIDO E PROMETIDO; 

Novembro 

➢ Divulgada a participação do CPA na Nauticampo 2022. 

ORGANIZAÇÃO INTERNA 

➢ Novos Delegados Concelhios: Almada, Anadia, Braga, Cadaval, Cascais, Guimarães e Sintra. 

Janeiro 

➢ Devido ao confinamento decretado pelo Governo a sede foi encerrada ao atendimento presencial, 

continuando os associados a serem atendidos por telefone e meios informáticos. 

Abril 

➢ CPA - NI 2021/01 Delegados Concelhios. 

Junho 

➢ CPA - NI 2021/02 Publicidade. 

Agosto 

➢ CPA - NI 2021/03 Regularização de quotas em atraso; 

Novembro 

➢ Demissão do tesoureiro da direção e sua substituição pelo primeiro suplente. 

PARCERIAS/PROTOCOOLOS 

➢ APTS – Associação Portuguesa de Turismo Sustentável Portugal; 

➢ Associação Nacional de Autocaravanas - ANA; 

➢ CCL denunciou o protocolo, existente desde 5 de maio de 2012, com o CPA; 

➢ JOLUCOR; 

➢ OM free; 

➢ Wifiantenas, Sociedade Unipessoal, Lda.; 

➢ YGONOW. 

EVENTOS 

Janeiro 

➢ 25: devido ao confinamento não foi possível festejar os 31 anos do CPA. 

Setembro 

➢ 17 a 19: 76º ENCONTRO CPA em Nelas (AG Ordinária – orçamento e plano de atividades 2021 e 

relatório e contas 2020). 

Novembro 

➢ 19 a 21: 77º ENCONTRO CPA em São Bartolomeu de Messines (AG Ordinária - orçamento e plano 

de atividades 2022). 

POSIÇÃO INTEGRADA DE TESOURARIA EM 31/12/2021 

Novo Banco €17 523,26 

Caixa Geral de Depósitos €2 603,45 

Caixa €277,57 

Total Disponibilidade Financeira €20 404,28 

https://cpa-autocaravanas.com/upload/Comunicado%20da%20direo%202021-06%20Frias%20de%20Vero%20-%20Servios%20Administrativos%20Encerrados.pdf
https://cpa-autocaravanas.com/upload/ESCLARECIMENTO%20DEVIDO%20E%20PROMETIDO.pdf
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,4110.msg16243.html#msg16243
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,4087.msg16207/topicseen.html#msg16207
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AGRADECIMENTOS 

• A todas as entidades que convidaram o CPA para participar nas suas atividades e/ou participaram 

nos nossos encontros durante 2021: 

➢ Associação Autocaravanista de Portugal - ANA; 

➢ Câmara municipal de Nelas; 

➢ Câmara municipal de Silves; 

➢ CampingCar Portugal; 

➢ Castela & Veludo - Sociedade de Mediação de Seguros, Lda.; 

➢ Junta de freguesia de São Bartolomeu de Messines. 

• Pela publicidade inserida no Portal durante 2021: 

➢ Autopecas-online.pt - Loja Online de Peças Auto; 

➢ Campilusa; 

➢ Castela & Veludo - Sociedade de Mediação de Seguros, Lda.; 

➢ Demove, SA; 

➢ Expomundo, SA – YGONOW; 

➢ Generali Seguros (Seguradoras Unidas); 

➢ J&C Parracho, Lda.; 

➢ Om Free Unipessoal Lda.; 

➢ Quebom; 

➢ Vidicar. 

• Às 122 empresas enumeradas no setor “Descontos aos Associados” do Portal. 

• Aos avençados e fornecedores pela forma leal como interagem com o CPA: 

➢ Aquela Opinião; 

➢ Cesto de Números, Lda.; 

➢ GesPT – Criação e Gestão de Sites; 

➢ MCPM – Minez, Clemente & Pinto Monteiro Sociedade de Advogados, SP, RL; 

➢ SOFTGAB – Gabinete Técnico de Software. 

• Às entidades que disponibilizaram instalações para as nossas atividades: 

➢ Câmara municipal de Nelas; 

➢ Caixa de Crédito Agrícola de São Bartolomeu de Messines. 

• Aos Delegados Concelhios pela colaboração prestada. 

• As boas-vindas aos novos Delegados Concelhios 

➢ António Azevedo Mendonça (Anadia); 

➢ Filipe Alexandre Gomes Meneses (Guimarães); 

➢ Jorge Rodrigues (Braga); 

➢ José António Medeiros Pires (Almada); 

➢ Paulo Ricardo Valente Raposo Rodrigues (Cascais); 

➢ Vasco Duarte Lopes da Rocha Ferreira (Sintra); 

• À colaboradora Nádia Santos pela lealdade e total disponibilidade demonstrada. 

 

1 de março de 2022 

a direção 


