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Sendo o primeiro plano de atividades desta direção, assim como o respetivo orçamento, e não 

se prevendo que seja apresentado à Assembleia Geral devido à crise pandémica, 

publicamo-los no nosso portal, cumprindo o prazo estatutário, para ser escrutinado pelos 

associados. 

Ao mantermos a sequência dos temas do nosso programa de candidatura facilitamos a sua 

leitura e apreciação. 

DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS 

Desde a sua assinatura em 2010 que a Declaração de Princípios tem sido uma orientação 

para as direções do CPA. 

É assim que mantemos em curso as ações movidas contra as câmaras municipais de Silves 

e Vila Real de Santo António por nos seus regulamentos nos impedirem de estacionar nas 

condições permitidas pelo código da estrada. 

A exemplo do processo para a criação de um único texto para as Regras de Conduta 

Autocaravanista manteremos contactos com outras organizações autocaravanistas para que 

seja possível a adoção de um documento comum. 

25 ANOS DE ASSOCIADO 

Prestar a devida homenagem aos três associados que completarão as Bodas de Prata de 

filiação. 

ASA / ESA – ÁREA / ESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AUTOCARAVANAS 

É altura de adaptarmos os nossos documentos sobre este tema a terminologias mais corretas 

e de acordo com os conceitos legais. 

• ESA  - de acordo com o legislado no artigo 27º da Portaria 1320-2008 de 17 de novembro: 

deve estar revestida com materiais impermeabilizados e dispor de equipamento próprio 

para: a) escoamento de águas residuais; b) esvaziamento de WC químico/sistema de 

lavagem e despejo de cassetes sanitárias; c) abastecimento de água potável; d) despejo 

de resíduos sólidos urbanos. 

• ASA - espaço sinalizado que integra uma ou mais ESA destinado exclusivamente ao 

estacionamento e pernoita de autocaravanas por período não superior a setenta e duas 

horas, com serviço de receção presencial ou automático disponível vinte e quatro horas 

por dia, de acordo com o artigo 29º da portaria já citada. 

• Parque de estacionamento equipado com uma ou mais ESA - equipamento autárquico 

a que erradamente se tem comumente chamado ASA. 

Continuaremos o nosso diálogo, interrompido pela pandemia, com as entidades que se 

propuseram concretizar as ASA no Porto e em Lisboa. 

 

https://www.cpa-autocaravanas.com/upload/Declarao%20Princpios.pdf
https://www.cpa-autocaravanas.com/upload/REGRAS%20DE%20CONDUTA%20AUTOCARAVANISTA.pdf
https://www.cpa-autocaravanas.com/upload/REGRAS%20DE%20CONDUTA%20AUTOCARAVANISTA.pdf
https://www.cpa-autocaravanas.com/upload/Portaria%201320-2008%20de%2017%20de%20Novembro.pdf
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WFP – WELCOME FRIENDLY PLACE 

Sendo o WFP um compromisso assumido pela lista candidata é um projeto a que irá ser dado 

um novo impulso. 

COMUNICAÇÃO 

Manter a comunicação mensal NOTÍCIAS EM FOCO com mais de dois mil destinatários, onde 

cerca de metade são nossos associados. Aí é feito um resumo da atividade contínua do CPA 

durante esse período. 

DELEGADOS CONCELHIOS 

Dar início a contactos, por concelho, para reforço da rede de delegados CPA. 

PARCERIAS 

O interesse denotado pelas empresas em criarem uma parceria com o CPA continuará a ter 

resposta positiva da nossa parte. Este constante aumento de regalias distribuídas aos 

associados do CPA vem reforçar a posição que temos vindo a manter no meio 

autocaravanista. 

    ANIMAR - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL 

Sendo a ANIMAR uma associação ligada ao desenvolvimento da economia local, manteremos 

a nossa participação na respetiva direção. 

ENCONTROS CPA 

Em ano de pandemia não prevemos que haja a possibilidade de serem realizados encontros 

com o nível a que os associados do CPA se habituaram. 

Estará esta direção atenta ao desenvolvimento do estado sanitário do país para propor ao Sr. 

Presidente da MAG a realização das AG estatutárias e, como vem sendo hábito, realizar os 

eventos a elas associados. 

ORGANIZAÇÃO 

Continuaremos a propor aos novos associados a opção de pagamento das quotas por débito 

direto, mantendo o constante crescimento da percentagem deste tipo de pagamento que 

neste momento já atingiu os 64%. 

Manter o pagamento do novo sistema informático que foi adquirido no início do ano em curso 

e que terminará no fim de 2022. 

ANGARIAÇÃO DE ASSOCIADOS 

https://www.wfp-portugal.com/
https://www.cpa-autocaravanas.com/index.php/quem-somos/boletins
https://www.cpa-autocaravanas.com/index.php/quem-somos/delegados-concelhios
https://www.cpa-autocaravanas.com/index.php/ser-socio/descontos-aos-socios
https://www.animar-dl.pt/
https://www.cpa-autocaravanas.com/index.php/ser-socio/memoria-de-eventos
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Não havendo qualquer razão para alterar o texto que apresentámos na candidatura, 

transcrevemo-lo na integra: 

“O CPA tem como rendimento principal as quotizações dos seus associados, pelo que a 

manutenção e angariação de novos associados são fatores primordiais na sua 

sustentabilidade e futuro. 

O número anual de novos associados tem superado o previsto nos orçamentos, pelo que 

vemos como vantajoso manter as campanhas de angariação protocoladas com alguns dos 

nossos parceiros. Também muitos associados têm inscrito novos, beneficiando dos descontos 

previstos na sua quota anual.  

Tal como a anterior, esta direção continuará a política de considerar que o CPA pertence aos 

seus associados e como tal o rendimento por eles gerado deve ser refletido em benefícios 

para os próprios. 

No último ano a entrada de 225 novos associados permitiu-nos, para além da  introdução do 

Plano de Assistência gratuita, dar um grande passo em frente na defesa dos direitos dos 

autocaravanistas a que daremos continuidade com os processos judiciais em curso, e face 

aos seus desfechos, ponderaremos a continuidade desta via de acordo com os meios de que 

o CPA dispõe, a cada momento, sem colocar em risco a sua sustentabilidade. 

Por prudência devemos baixar esse número para o mandato a que nos candidatamos, mas 

esperamos, com a fidelidade dos nossos associados e a política de angariação que tem vindo 

a ser desenvolvida, poder continuar a cumprir os objetivos do CPA na defesa do 

autocaravanismo e crescimento dos benefícios aos associados”. 

PLANO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA  

Atingido o patamar dos mil inscritos com este plano, correspondendo a 91% do total de 

associados, consideramos ser uma mais valia que é para continuar. 

 

Contamos convosco, 

Contem connosco.  

CPA, 13 de novembro de 2020 

A direção 

https://www.cpa-autocaravanas.com/index.php/ser-socio/como-ser-socio-do-cpa
https://cpa-autocaravanas.com/upload/Tranquilidade%20monofolha%20autocaravanas.pdf

