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Serviços Administrativos Encerrados 

 
Os Serviços Administrativos do CPA, para cumprimento de obrigações laborais, encontram-se 
encerrados no período de 30 de Julho a 10 de Setembro de 2012, inclusive. 
 

 
 

PAGAMENTO DE QUOTAS 

 
O pagamento de quotas pode continuar a ser feito exclusivamente por transferência via 
multibanco (enviar comprovativo de pagamento): 

 de Portugal      (NIB   – 003506980001451653050); 

 do estrangeiro (IBAN – 50003506980001451653050). 

Ao valor da quotização (ano 2011=30,00€; ano 2012=30,00€) acrescido de 0,50€ para portes. 
 
O documento enviado pelo CPA para a residência do associado e referente ao pagamento 
efetuado, bem como o talão das quotas pagas, só será remetido a partir de 10 de Setembro de 
2012. 
 

 
 

INSCRIÇÃO DE NOVOS SÓCIOS 

 
A inscrição de novos sócios pode continuar a ser feita exclusivamente via internet através do 
preenchimento do respetivo formulário a que pode aceder em http://www.cpa-
autocaravanas.com/inscricoes_online/socios_form.php 
 
O pagamento, sem o qual a inscrição não será considerada válida, pode ser feito 
exclusivamente por transferência via multibanco (enviar comprovativo de pagamento): 

 de Portugal      (NIB   – 003506980001451653050); 

 do estrangeiro (IBAN – 50003506980001451653050). 

Ao valor da inscrição (67,50€) corresponde à joia de inscrição (pagamento único de 35 euros) 
+ quota anual (30 euros) + Carta de Autocaravanista, despesas de expediente e portes de 
correio (2,5 euros). 
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SEGURO DE AUTOCARAVANA 

 
A inscrição do Seguro de Autocaravana feito ao abrigo do Protocolo entre o CPA, Companhia 
de Seguros Tranquilidade e a Castelo & Veludo pode continuar a ser feita, bastando que 
contate o mediador de seguros Castela & Veludo, no endereço abaixo, que esclarecerá 
completamente os interessados sobre os procedimentos a seguir. 
 
Castela & Veludo - http://www.cvseguros.com/info/ver_pagina.php?id=3&tab=seccoes 
 
 
 
 
 
CPA, 23 de Julho de 2012 
 
         Pel’ A Direção 

 
    Presidente da Direção 
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