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Sendo este o último Plano de Atividades  a ser apresentado aos associados para ser levado à 
prática por esta direção, decidimos manter a sequência dos temas do nosso programa de 
candidatura. 

DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS / REGRAS DE CONDUTA 
AUTOCARAVANISTA 

Manter a Declaração de Princípios como orientação em todos os contactos, assim como a 
divulgação das Regras de Conduta Autocaravanista. Ambos manter-se-ão numa posição de 
relevo na primeira página do sítio CPA. 

25 ANOS DE ASSOCIADO 
Homenagear os quatro associados que completarão as Bodas de Prata de filiação. 

ASA / ESA – ÁREA / ESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AUTOCARAVANAS 

Após reunião na Santa Casa da Misericórdia do Porto com o mesário e arquiteto responsáveis 
pelo futuro Parque de Autocaravanas na Quinta da Prelada aguardamos a sua execução 
durante o ano em análise. 

Tendo esta direção dado o seu acordo ao projeto apresentado pelo promotor do Parque de 
Autocaravanas a construir ao abrigo do Orçamento Participativo de Lisboa de 2015, iremos 
continuar a dar seguimento aos contactos com vista à sua concretização. 

Junto das autaqrquias (câmaras e juntas de freguesia) interessados na construção deste tipo 
de equipamentos manteremos a nossa firme posição de não aceitar o controlo de entradas 
proposto pela parceria TP/FCMP. 

WFP – WELCOME FRIENDLY PLACE 
Assumindo o atraso no seu desonvolvimento, trabalharemos para que este seja o ano para a 
apresentação pública deste projeto. 

COMUNICAÇÃO 
O novo sítio do CPA tem sido uma ferramenta de divulgação e consulta da atividade do CPA. 
Será mantida uma constante atualização do seu conteúdo. 

A divulgação do NOTÍCIAS EM FOCO atingiu os 3014 destinatários - associados, inscritos no 
sítio CPA, parceiros, imprensa, municípios e estado. 

Os seguidores das páginas CPA nas redes sociais têm vindo a crescer mês após mês. 
Atingimos no fim de setembro deste ano 5560 GOSTO e 5810 seguidores na página CPA do 
Facebook. Iremos manter atuais as páginas CPA no Instagram e Twitter. 

DELEGADOS CONCELHIOS 
Manteremos o nosso empenho na cobertura do terrotório nacional com o reforço da rede de 
delegados CPA, atualmente em dezanove. 
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PARCERIAS 

Sendo uma das vantagens de se ser associado CPA, continuaremos a procurar/aceitar novas 
parcerias nos mais variados ramos de atividade. 

    ANIMAR / AHBVAC 
A continuação da filiação do CPA na Associação Portuguesa para o Desenvolvimento 
Local e a participação na sua direção será mantida durante o ano em análise, permitindo um 
melhor conhecimento e interação com o movimento associativo na área do desenvolvimento 
local. 
Cumprindpo a decisão da AG de 2019-03-30 manteremos a nossa filiação na Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém. 

ENCONTROS CPA 
Com a criação de uma Comissão de Eventos (que se espera venha a ser votada na AG de 
2022-11-12) prevemos que em 2023 possamos concretizar novos ENCONTROS CPA fora da 
agenda das AG estatutárias de março e novembro. 

OGANIZAÇÃO 
O número de associados que aderentes ao pagamento das quotas por débito direto atingiu os 
68%, pelo que iremos manter a política para que os nossos associados adiram a esta forma 
simples de pagamento. 

Terminado em 2022 o pagamento do sistema informático adquirido no início de 2020, não 
vemos necessidade de novos investimentos nesta área. 

NOVOS ASSOCIADOS 
Neste plano mantemos a tendência de crescimento com novas adesões mensais, embora a um 
ritmo inferior ao dos anos precedentes da gestão dos atuais corpos gerentes. 

PLANO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA  
Pelo facto de ter sido superada a barreira dos mil associados aderentes a este Plano de 
Assistência (médico e/ou veterinário na autocaravana ou em casa) foi negociado um novo 
formato de pagamento da respetiva apólice que melhora a gestão da nossa tesouraria. 
Prevemos que durante o ano em análise possamos dar novos passos na melhoria das 
condições cobertas.  

 

Contamos convosco, 

Contem connosco.  

CPA, 14 de outubro de 2022 
A direção 


