PLANO DE ATIVIDADES PARA 2022
Regressados a uma normalidade estatutária, este Plano de Atividades está em apreciação por
todos os associados a partir desta data e será analisado e votado na AG de 20 de novembro.
Não foi alterada a sequência dos temas do nosso programa de candidatura com a finalidade de
uma melhor leitura e apreciação.

DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS / REGRAS DE CONDUTA
AUTOCARAVANISTA
Manter a Declaração de Princípios como orientação nas ações a desenvolver junto de todos os
associados, autocaravanistas em geral e de todas as entidades com quem o CPA interage.
Tendo sido adotadas as Regras de Conduta Autocaravanista como um texto comum com as
associações autocaravanistas com quem temos vindo a cooperar, continuará a direção do CPA
a dar-lhes o devido relevo.

25 ANOS DE ASSOCIADO
Prestar a devida homenagem aos sete associados que completarão as Bodas de Prata de
filiação é uma tradição a manter.

ASA / ESA – ÁREA / ESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AUTOCARAVANAS
Pelos contactos havidos durante os últimos anos com a Santa Casa da Misericórdia do Porto,
estamos confiantes que assistiremos ao início das obras que darão origem ao futuro Parque de
Autocaravanas na Quinta da Prelada.
Iremos continuar a dar prioridade aos contactos com as entidades que se propuseram
concretizar Parques de Autocaravanas, nomeadamente o de Lisboa, resultante do Orçamento
Participativo de Lisboa em 2015.

WFP – WELCOME FRIENDLY PLACE
No seguimento do aprovado no último Plano de Atividades, foi adjudicado o desenvolvimento
da reformulação do WFP, assim como de uma APP, que serão colocados à disposição de todos
os autocaravanistas durante 2022.

COMUNICAÇÃO
O atual sítio do CPA tem uma longevidade que o tornou “fora de moda”. É uma prioridade tornálo mais apelativo e de acordo com as novas tecnologias de comunicação.
A manutenção da periodicidade regular do NOTÍCIAS EM FOCO será mantida. A sua
divulgação já ultrapassa os 2300 exemplares, distribuídos pelos associados, inscritos no fórum,
parceiros, imprensa e municípios.
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As nossas publicações na página CPA do facebook têm contribuído para um constante aumento
de seguidores. Passámos de 4600 GOSTO e 4750 seguidores no último ano para, à data deste
documento, 5085 e 5300 respetivamente. Iremos continuar a publicar neste meio todas as
nossas notícias e comunicados.

DELEGADOS CONCELHIOS
Dando seguimento aos contactos desenvolvidos este ano, iremos reforçar a rede de delegados
CPA, atualmente em vinte.

PARCERIAS
Em constante crescimento, ano após ano reforçamos as regalias à disposição dos associados,
atingindo atualmente 122 parcerias ativas.
Melhorando a nossa representatividade no meio autocaravanista e a visibilidade das nossas
publicações continuaremos a atrair novas parcerias.

ANIMAR
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL
A filiação do CPA nesta associação e a participação na sua direção, permitindo um melhor
conhecimento e interação com o movimento associativo na área do desenvolvimento local,
manter-se-á durante este mandato.

ENCONTROS CPA
Retomada a normal atividade durante o ano em curso, prevemos que em 2022 as AG
estatutárias de março e novembro sejam inseridas nos normais ENCONTROS CPA.
Está esta direção disponível a apoiar iniciativas levadas a cabo pelos associados.

ORGANIZAÇÃO
A opção de ter sido criado o pagamento por débito direto continuará a ser o meio preferencial
a propor aos novos associados. A percentagem deste tipo de pagamento tem-se mantido
estável nos 64%.
O pagamento do atual sistema informático, adquirido no início de 2020, terminará no fim de
2022.

ANGARIAÇÃO DE ASSOCIADOS
Nos últimos três anos, dois dos quais atingidos pela pandemia, o crescimento líquido do número
de associados tem vindo a ser ao ritmo de uma dezena por mês.
Ao considerarmos neste plano o mesmo nível de crescimento, estamos a garantir o
financiamento dos novos desenvolvimentos do sítio CPA e do WFP.
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PLANO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA
Tendo sido superada a barreira dos mil associados cobertos nesta rubrica, consideramos ser
de manter esta mais valia, única do género no meio associativo (assistência médica e
veterinária na autocaravana ou em casa).

Contamos convosco,
Contem connosco.
CPA, 4 de novembro de 2021
A direção

Página 3 de 3

