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RELATÓRIO DE 2022 

Este Relatório, assim como as Contas, ambos disponíveis no sítio CPA vão ser 

analisados e votados na AG de 25 de março. 

Mantem-se a mesma sequência dos temas do Programa de Atividades aprovado em 

20 novembro de 2021 com a finalidade de uma melhor leitura e apreciação. 

DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS / REGRAS DE CONDUTA 
AUTOCARAVANISTA 

Sempre fieis à Declaração de Princípios como orientação nas ações desenvolvidas 

junto dos associados, autocaravanistas em geral e de todas as entidades com quem o 

CPA interagiu. 

As Regras de Conduta Autocaravanista mantiveram-se como um texto comum às 

associações e clubes autocaravanistas com quem temos vindo a dialogar. 

25 ANOS DE ASSOCIADO 

Foi prestada a devida homenagem aos seis associados que completaram as Bodas de 

Prata de filiação: 

Luís Manuel Pereira Monteiro                                                                         

Manuel Augusto Marques Martins                                                                       

João Jorge Duarte                                                                                    

Basílio Moreira de Carvalho                                                                          

José Manuel Cabral Ramos                                                                             
Maria Teresa Simões Ascensão Paiva                                                                   

EQUIPAMENTOS DE APOIO AO AUTOCARAVANISMO 

Janeiro 

Contacto da CM de Sabrosa para obter informações para a criação de um parque de 

estacionamento reservado a autocaravanas. 

Fevereiro 

Publicada, na página CPA, a informação da construção de um parque de estacionamento com 

ESA junto ao terminal fluvial no Seixal. 

Enviado à JF dos Olivais o parecer do CPA sobre o projeto da nova ASA em Lisboa. 

Março 

A vice-presidente da direção representou o CPA na inauguração da ASA de São Brás de 

Alportel. 

O presidente da direção reuniu com o presidente da CM de Oliveira de Azeméis onde foi 

debatida a construção de uma ASA no Parque de La Salette. 

Abril 

Por sugestão da vice-presidente da MAG foi enviado o nosso projeto ASA/ESA à CM da 

Murtosa. 

Por sugestão do associado Mário Caxias foi enviada a nossa proposta para equipamentos de 

apoio a autocaravanas à vice-presidente da CM de Santa Comba Dão. 

https://cpa-autocaravanas.com/upload/Declarao%20Princpios.pdf
https://cpa-autocaravanas.com/upload/REGRAS%20DE%20CONDUTA%20AUTOCARAVANISTA.pdf
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Maio 

Em parceria com a APTS – Associação Portuguesa do Turismo Sustentável o CPA deu 

parecer favorável à criação de um Ecoparque para Autocaravanas em Alfusqueiro (Vizela). 

Junho 

Reunião do presidente da direção com a direção do STAS – Sindicato dos Trabalhadores da 

Actividade Seguradora para apoio à construção de um parque de estacionamento para 

autocaravanas com ESA, na localidade do Esporão, concelho e freguesia de Gois. 

Julho 

O IMT respondeu à nossa sugestão a propor a construção de ESA nas autoestradas 

remetendo-nos para a APCAP – Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de 

Autoestradas ou Pontes com Portagens. 

Agosto 

A seu pedido foi enviada a proposta do CPA para equipamentos de apoio ao autocaravanismo 

à JF de Argoncilhe, Lourosa. 

Setembro 

Participação na inauguração da ASA em Nelas. 

Outubro 

A pedido da JF do Bom Sucesso do concelho da Figueira da Foz foi enviado o nosso projeto 

para equipamentos de apoio ao autocaravanismo. 

Novembro 

Apoio ao gabinete de arquitetura que está a preparar uma candidatura de um Parque de 

Autocaravanas em Altura (Castro Marim). 

Dezembro 

O presidente da direção reuniu com o promotor de uma futura ASA em Santa Comba Dão. 

Reafirmada pela Santa Casa da Misericórdia do Porto a construção de um Parque de 

Autocaravanas na Quinta da Prelada. 
Por decisão da última AG a direção do CPA, após concordância por parte dos 

responsáveis autárquicos, foi dado a conhecer que o Parque de Autocaravanas de 

Lisboa, resultante do Orçamento Participativo de Lisboa de 2015, será construído na 

freguesia dos Olivais. 

WFP – WELCOME FRIENDLY PLACE 

O projeto WFP não teve o desenvolvimento devido durante 2022 devido ao estado de 

saúde da responsável pelo mesmo. 

Durante este semestre a direção retomará a reapreciação do projeto inicial.   

COMUNICAÇÃO 

O novo sítio do CPA foi colocado online no início de janeiro com notícias na hora, 

substituindo uma aplicação já com vários anos e desenvolvida com uma tecnologia 

entretanto tornada obsoleta. 

As publicações do CPA nas suas páginas oficiais das redes sociais facebook, 

instragam, twitter e youtube têm contribuído para um constante aumento de 

seguidores. Continuaremos a publicar nestes meios todas as nossas notícias e 

comunicados. Contamos com a vossa contribuição para o seu constante 

melhoramento. 

https://wfp-portugal.com/
https://cpa-autocaravanas.com/
https://www.facebook.com/Autocaravanismo
https://www.instagram.com/cpa_autocaravanas/
https://twitter.com/CPAutocaravanas
https://www.youtube.com/user/cpautocaravanismo
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Manteve-se a periodicidade regular do NOTÍCIAS EM FOCO, tendo sido publicado o 

nº 54 a 6 de janeiro e mais sete durante o resto do ano. 

Os 2857 exemplares do último número (novembro) foram enviados, via correio 

eletrónico, aos associados, aos inscritos no antigo fórum, às associações e clubes 

autocaravanistas, a todas as entidades com quem o CPA mantém parceria, a vários 

órgãos da comunicação social, aos 308 municípios e respetivas assembleias 

municipais e suas associações, ao Turismo de Portugal, aos grupos parlamentares da 

AR e aos departamentos governamentais que com o CPA tem tido relacionamento. 

DELEGADOS CONCELHIOS 

A atual rede de delegados concelhios do CPA é constituída por dezanove associados. 

PARCERIAS/PROTOCOLOS 

Com 115 parcerias ativas o CPA continua a proporcionar aos seus associados diversas 

vantagens e regalias junto de diversas entidades. 

Em 2022 foi firmada uma parceria com a empresa VEHICLE STORAGE FARO e 

eliminada a existente com a Securitas. 

A ACAP reuniu com a bancada do PS na AR, sobre o ISV, e colocou um inquérito para 

construir um quadro sobre o autocaravanismo português. O CPA apoiou a sua 

divulgação. 

ANIMAR 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL 

A nossa participação na direção da ANIMAR tem permitindo um melhor conhecimento 

e interação com o movimento associativo na área do desenvolvimento local. 

Publicado no sítio da ANIMAR um vídeo sobre o colóquio realizado pelo CPA na 

Nauticampo. 

EVENTOS 

Janeiro 

Dia 25 o CPA completou 32 anos. 

Fevereiro 

Presença na Nauticampo com a realização do colóquio “Autocaravanismo e 

Sustentabilidade”. 

Março 

25 a 27 - 78º ENCONTRO CPA em Portalegre – incluiu a AG para a apresentação do 

Relatório e Contas de 2021. 

Setembro 

2 a 4 - 79º ENCONTRO CPA em Nelas – inauguração da ASA 

Novembro 

11 a 13 - 80º ENCONTRO CPA em Cuba - incluiu a AG para a apresentação do Plano e 

Orçamento de 2023 e a criação de uma Comissão de Eventos, a qual ficou assim constituída: 

Alberto Castro Santos 
Eugénio Teixeira 
Fernando Almeida Nunes 
Francisco Bilé 
Hermenegildo  Caiado Rodrigues 

https://cpa-autocaravanas.com/noticias-em-foco/
https://cpa-autocaravanas.com/delegados-concelhios/
https://cpa-autocaravanas.com/descontos-aos-associados/
https://cpa-autocaravanas.com/2022/01/18/nova-parceria-cpa-vehicle-storage-faro/
https://www.animar-dl.pt/quem-somos/apresentacao/
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ORGANIZAÇÃO 

Concluído o pagamento do novo sistema informático, é notória a melhoria do sistema 

administrativo e a facilidade de contacto com os associados. 

PLANO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA  

Tendo-se atingido os mais de mil e duzentos associados cobertos nesta rubrica 

(assistência médica e veterinária na autocaravana e/ou em casa), o copagamento foi 

reduzido para metade, sendo atualmente de €15,00 com o número de consultas 

ilimitado. 

INFORMAÇÃO ASSOCIATIVA E FINANCEIRA 

Esta gestão apresenta um saldo positivo de €7206,34 num documento com receitas no 

valor de €40 084,44 e despesas de €34 015,55. 

Estatutariamente é proposto à AG que 20% do saldo apurado seja cativado no Fundo 

de Reserva. 

Estes valores refletem uma gestão cuidada, cujas despesas são controladas ao 

pormenor independentemente do crescente número de novos associados. 

Fechámos o ano com 1257 associados. Durante o ano foram admitidos 121 novos 

associados (menos 69 que no ano anterior), pediram a demissão 53 associados 

(menos três que no ano anterior), faleceram quatro associados (mais um que no ano 

anterior) e houve a expulsão de 55 associados por não pagamento das quotas devidas 

(mais vinte e cinco que no ano anterior). Findámos o ano com um saldo positivo de 

nove associados. 

O pagamento das quotas por débito direto subiu de 64% para 65%, mantendo-se 

como opção da grande maioria dos novos associados.  

No primeiro ano em que passou a ser emitido o cartão de associado em formato digital 

só não aderiram 42 associados. 

Em 31 de dezembro havia 1,9% de associados sem endereço de correio eletrónico 

(2,7% no ano anterior). 

REUNIÕES 

Fevereiro 

O presidente da direção e o vogal do CFD, Francisco Bilé, reuniram com a vereadora 

do turismo da CM de Portalegre, Laura Galão, para preparar o 78º Encontro CPA 

(realizado nos dias 25 a 27 de março) e a criação de um parque de estacionamento 

para autocaravanas com ESA. 

Março 

O presidente da direção participou num colóquio sobre autocaravanismo na sede da 

cooperativa de Chãos. 

Outubro 

O diretor Mário Moreira representou o CPA na Feira Nova em Alcácer do Sal. 

Reunião do presidente da direção com o presidente do Turismo de Portugal - Porto e 

Norte. 
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Novembro 

Reunião do presidente da direção com o presidente da CM de Vagos sobre a ASA da 

Vagueira. 

O presidente da direção reuniu com o presidente da CM de Castelo Branco para 

sugerir a construção de uma ASA no concelho. 

Reunião do presidente da direção com o presidente da ANAM – Associação Nacional 

das Assembleias Municipais e convite para participar numa próxima AM de Vila Nova 

de Gaia. 

CORRESPONDÊNCIA 

Janeiro 

Enviada mensagem ao presidente da CML a dar conta da insatisfação de alguns dos 

nossos associados residentes em Lisboa pelo facto do Regulamento Geral de 

Estacionamento e Paragem na Via Pública no seu artigo 7º proibir a emissão de cartão 

de residente aos proprietários de autocaravanas. Não obtivemos qualquer resposta. 

Março 

A ANSR respondeu ao nosso pedido sobre os dois novos sinais: não havendo 

grafismo dos mesmos os sinais não têm efeito prático. 

AÇÕES JURÍDICAS 

Contactada em julho a CM de Silves sobre o processo contra o conceito de pernoita no 

regulamento municipal sobre autocaravanismo, foi-nos respondido que devemos aguardar 

pela decisão do Tribunal, que se previa para breve.  

Não houve desenvolvimento na ação contra a CM de Vila Real de Santo António. 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Fevereiro 

O presidente da direção deu uma entrevista ao Dinheiro Vivo sobre a evolução do 

autocaravanismo em Portugal. 

A vice-presidente da direção deu uma entrevista ao ECO. 

Dezembro 

O presidente da direção deu uma entrevista telefónica ao JN abordando a situação crescente 

da prática do autocaravanismo. 

COMUNICAÇÃO COM OS ASSOCIADOS 

Divulgados o NOTÍCIAS EM FOCO N.º 54 a Nº 62. 

Junho 

Comunicado da direção 2022-01 A FCMP e as ASA 

Julho 

Locais de Apoio ao Autocaravanismo 

Novembro 

OP 2015 Lisboa – Parque de Autocaravanas 

Dezembro 

Natal 

https://cpa-autocaravanas.com/2022/06/01/comunicado-da-direcao-2022-01-a-fcmp-e-as-asa/
https://cpa-autocaravanas.com/noticias-em-foco/?email_id=26
https://cpa-autocaravanas.com/noticias-em-foco/?email_id=37
https://cpa-autocaravanas.com/noticias-em-foco/?email_id=38
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ORGANIZAÇÃO INTERNA 

Janeiro 

Reformulada a Norma Interna 2022/01 – Tabela de Publicidade. 

Nova norma Interna 2022/02 para regulamentar as transferências bancárias. 

 

POSIÇÃO INTEGRADA DE TESOURARIA EM 31/12/2022 

 

AGRADECIMENTOS 

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

participaram nos nossos encontros durante 2022 

Câmara municipal de Portalegre 

Câmara municipal de Nelas 

Câmara municipal de Cuba 

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

Pela publicidade inserida no Portal durante 2022 
Campilusa 

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

Demove, SA 

Generali Seguros (Seguradoras Unidas) 

J&C Parracho, Lda. 

Quebom 

Vidicar 

Às 115 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 Cuba 

Câmara municipal de Portalegre 

Aos Delegados Concelhios pela colaboração prestada. 

 

À colaboradora Nádia Santos pela lealdade e total disponibilidade demonstrada. 

 

1 de março de 2023 
a direção 

Novo Banco €25 731,45 

Caixa Geral de Depósitos €2210,38 

Caixa €301,48 

Total Disponibilidade Financeira €28 243,31 


