
 

SEIS MESES DE TRABALHO 

(Relatório sucinto) 

 

2010-04-10 – Tomada de posse dos Corpos Gerentes. 

2010-04-10 – 1ª Reunião da Direcção. 

2010-04-10 – Comunicado de Saudação aos sócios e convite para uma colaboração em prol do 
Clube. 

2010-04-14 – Criado um espaço no Fórum para uso exclusivo dos Corpos Gerentes. 

2010-04-15 – Reunião com a Direcção do Clube de Campismo de Lisboa para análise do 
associativismo inserido na Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal. 

2010-04-17 – Solicitação de reunião à Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal no 
âmbito de esclarecimentos sobre o “Fórum do Campismo, Caravanismo e Hotelaria de Ar Livre” 
previsto para 8 de Maio de 2010 e que foi cancelado. 

2010-04-19 – Carta de apresentação dos Corpos Gerentes enviada a todas as Câmaras 
Municipais, todos os Parques de Campismo, associações com e sem personalidade jurídica, 
órgãos de Comunicação social, representantes de marcas de autocaravanas e (traduzida em 
francês e inglês) para os membros da FICM – Fédération International des Clubs de Motorhomes 
– num total de 920 comunicações. 

2010-04-20 – Reunião com a firma Castela & Veludo – Sociedade Mediadora de Seguros para 
análise do Protocolo sobre seguros de Autocaravanas dos sócios do CPA e para concretização de 
seguros obrigatórios e de seguros que abranjam os voluntários ao serviço do Clube. 

2010-04-21 – Reunião com a firma Stand Monte Carlo no âmbito de estreitamento de relações 
que se pretende com todos os representantes de marcas de autocaravanas. 

2010-04-25 – Reunião informal com o Presidente do Clube de Campismo e Caravanismo de 
Chaves que se traduziu na proposta de um eventual protocolo a ser subscrito pelas Direcções de 
ambos os Clubes. 

2010-04-27 - Reunião com a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal de que 
resultou a subscrição da Declaração de Princípios da Plataforma de Unidade entretanto divulgada. 



2010-04-28 - Reunião com a firma J. Sousa Mesquita no âmbito de estreitamento de relações que 
se pretende com todos os representantes de marcas de autocaravanas. 

2010-04-30 – Representação no Acampamento anual do Clube de Campismo de Lisboa em 
Melides. 

2010-05-01 – Reunião com o Presidente da Câmara Municipal de Constância para análise da 
construção de uma Área de Serviço para Autocaravanas. 

2010-05-03 – Reunião com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche para 
análise da construção de uma área de Serviço para Autocaravanas. 

2010-05-11 – Reunião com o Clube Autocaravanista Saloio para análise dos interesses, direitos e 
garantias dos autocaravanistas. 

2010-05-12 – Aprovação do Estatuto Editorial de “O Autocaravanista”, revista do CPA. 

2010-05-14 – Divulgação do entendimento da Direcção sobre um denominado “Inquérito 
Internacional ao Autocaravanismo” da autoria de um ex-sócio e ex-dirigente do CPA. 

2010-05-15 – Representação no 68º aniversário do Clube de Campismo Estrela. 

2010-05-20 – Participação na Assembleia Geral da Federation Internationale des Clubs de 
Motorhomes. 

2010-05-21 – I Encontro Regional da Zona Norte em Lordelo (Paredes) e nomeação da Comissão 
Coordenadora da Delegação Regional. 

2010-05-21 – Reunião informal com o Presidente do Clube de Campismo e Caravanismo de 
Barcelos que se traduziu na vontade expressa de colaboração no âmbito da Declaração de 
Princípios da Plataforma de Unidade entretanto divulgada. 

2010-05-24 – Envio a todas as Câmaras Municipais do projecto técnico de Áreas de Serviço para 
Autocaravanas e disponibilidade de colaboração. 

2010-05-25 – Criação no Fórum da categoria “Galeria dos Sócios” e encerramento da “Galeria 
Fotográfica” no Portal. 

2010-05-27 – Reunião com o Departamento Jurídico da Federação de Campismo e Montanhismo 
de Portugal para análise de leis e questões laborais. 

2010-05-28 – Divulgação de novas regras de utilização do Fórum do CPA para o incremento, 
ainda maior e melhor, da dignidade do movimento autocaravanista. 

2010-05-29 – Reunião com a equipa gestora do CampingCar Portugal para análise dos 
interesses, direitos e garantias dos autocaravanistas e aprovação de um protocolo de Unidade 
para a Sinergia relacionado com uma base de dados de Áreas de Serviço para Autocaravanas. 

2010-05-29 – Presença, com um Stand, a convite da organização, na Mostra EXPOLAZER que 
teve lugar na Batalha. 

2010-05-31 – Divulgação da Declaração de Princípios da Plataforma de Unidade. 

2010-06-16 - Representação no Acampamento da “Velha Guarda”. 

2010-06-16 – Subscrição, com outras entidades, de carta à Câmara Municipal de Portimão sobre 
“Regulamentação Concelhia acerca do Estacionamento de Autocaravanas”. 

2010-06-23 – Divulgação na Revista “Campismo & Montanhismo” N.º 26, órgão de informação da 
Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, de uma “Carta Aberta aos Portadores de 



Carta Desportiva (e não só!)”, assinada pelo Presidente da Direcção do C.P.A. e da 
responsabilidade da Direcção do Clube. 

2010-06-23 – Declaração histórica, na revista “Campismo & Montanhismo” N.º 26, órgão de 
informação da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal de uma verdadeira 
“Declaração de Compromisso” com os princípios que muitas associações e entidades defendem e 
com as quais o CPA se orgulha de ombrear. 

2010-06-25 – Envio de uma mensagem de felicitações ao Clube Cardingo de Autocaravanas 
aquando da constituição. 

2010-06-25 – Representação no acampamento comemorativo do 68º aniversário do Clube de 
Campismo Estrela no Parque de Campismo de Escaroupim (Salvaterra de Magos). 

2010-06-26 – Realização de um Convívio (Sardinhada Autocaravanista), com animação, no 
Parque de Campismo da FCMP sito na Figueira da Foz. 

2010-06-28 – Presença na Assembleia Municipal de Portimão no âmbito da “Regulamentação 
Concelhia acerca do Estacionamento de Autocaravanas”. 

2010-06-30 – Instalação de um sistema de pagamentos via multibanco na sede do CPA. 

2010-07-16 – Participação em programas de diversos órgãos de comunicação social sem prejuízo 
de recusa de participação nos que, no entender do CPA, não serviriam dignamente os interesses 
dos autocaravanistas. 

2010-07-21 - Carta à Câmara Municipal de Portimão disponibilizando a colaboração do CPA no 
âmbito da “Regulamentação Concelhia acerca do Estacionamento de Autocaravanas” e dando 
conhecimento da Declaração de Princípios da Plataforma de Unidade. 

2010-07-31 – Publicação de “O Autocaravanista” N.º 16 de Abril/Maio/Junho de 2010. 

2010-08-28 – Reunião dos Corpos Gerentes, em Sangalhos, para fazer o ponto da situação das 
actividades do Clube e projectar os objectivos, no âmbito do Programa de Acção, ainda por 
realizar. 

2010-09-08 - Representação no acampamento comemorativo do 62º aniversário do Clube de 
Campismo do Barreiro no Parque de Campismo de Azeitão. 

2010-09-09 – Reunião com a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal no âmbito da 
concretização da Declaração de Princípios da Plataforma de Unidade de que resultou um 
Comunicado Conjunto. 

2010-09-10 – Representação na inauguração da Área de Serviço para Autocaravanas de Vila 
Viçosa a convite da respectiva Câmara Municipal. 

2010-09-10 – Encontro de Autocaravanistas em Vila Viçosa por ocasião das Festas dos Capuchos 
e da inauguração da Área de Serviço para Autocaravanas. 

2010-09-17 - Representação no 14º Encontro do Clube Campinanda no Parque de Campismo da 
Quinta do Rebentão em Chaves. 

2010-09-21 - Reunião com o Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital para análise 
da construção de uma Área de Serviço para Autocaravanas. 

2010-09-21 – Reunião com a firma Campilusa no âmbito de estreitamento de relações que se 
pretende com todos os representantes de marcas de autocaravanas. 

2010-10-02 - Representação na inauguração da Área de Serviço para Autocaravanas de 
Constância a convite da respectiva Câmara Municipal. 



2010-10-02 – Encontro de Autocaravanistas em Constância por ocasião das Comemorações do 
Centenário da Republica e da inauguração da Área de Serviço para Autocaravanas. 

2010-10-06 – Aprovado em Reunião de Direcção o Orçamento e o Plano de Acção para 2011 a 
ser submetido a votação em Assembleia Geral que terá lugar em 27 de Novembro de 2010. 

2010-10-09 - Representação na inauguração da Área de Serviço para Autocaravanas do Lousal a 
convite da Junta de Freguesia de Azinheira dos Barros e São Mamede do Sádão. 
 
 
NOTAS 
 
Sobre o Fórum: 
 

1. Foram publicados 24 Comunicados e 10 Normas Internas; 
 

2. O infoCPA fez mais de 250 intervenções; 
 

3. Foram colocados 225 novos tópicos, escreveram-se 903 mensagens e o conteúdo foi 
visualizado 582138 vezes; 

 
4. No que concerne aos novos tópicos, mensagens e visualizações constata-se um aumento 

em relação a igual período do ano anterior; 
 

5. A divulgação por correio electrónico, através do “Notícias do CPA”, evidencia um aumento 
no acesso ao Fórum nos dias imediatos, não obstante a cobertura dos associados por este 
meio de comunicação ainda ser deficiente. 

 
Sobre o Portal: 

 
1. Constatou-se o deficiente funcionamento no que se refere a ligações a outros espaços e 

informações que continuam a ser objecto de correcção; 
 

2. Procurou-se remodelar, sem alterar a estrutura, para permitir um acesso mais intuitivo; 
 

3. Considera-se que a colaboração dos associados é fundamental para manter algumas das 
Secções do Portal. 
 

Sobre a Secretaria: 
 

1. A análise dos procedimentos e dos circuitos já permite avaliar da necessidade de proceder 
a alterações; 

 
2. Um aumento de exigência de qualidade aliado a um aumento de sócios obrigará a tomar 

medidas preventivas a curtíssimo prazo para se não virem a verificar roturas no futuro; 
 

3. A implementação de um sistema informático operacional e adaptável ao evoluir do Clube, 
como uma medida preventiva mais evidente, obriga a investimentos financeiros 
imprescindíveis. 

 
CPA, 10 de Outubro de 2010 
 

 
Presidente da direcção do CPA 


