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RELATÓRIO DE 2020 

Com o ano 2020 dominado pela pandemia COVID-19 enfrentámos tempos difíceis quer nos atos de 

gestão ordinária quer na realização de encontros. No meio de uma crise o autocaravanismo foi, e 

continua a ser, objeto de legislação discriminatória que passou a ser o maior foco de atenção da 

direção que nos precedeu, e da atual, sem descurar todos os outros objetivos propostos no início de 

mandato. Numa altura de unir esforços o CPA e a FPA iniciaram ações conjuntas no combate à 

legislação consolidada. 

ASSEMBLEIAS GERAIS  

Nos termos legais e estatutários, a direção da Associação Autocaravanista de Portugal - CPA apresenta 

à Assembleia Geral o Relatório e as Contas (em anexo) referentes ao exercício de 2020. 

Devido à crise pandémica não foi possível realizar as Assembleias Gerais Ordinária e Eleitoral marcadas 

para março, que só vieram a realizar-se em setembro. Por esse motivo o mandato que deveria terminar 

em março prolongou-se por mais seis meses que estão refletidos neste relatório. 

INFORMAÇÃO FINANCEIRA/ASSOCIATIVA 

A gestão de 2020 apresenta um saldo positivo de €6188,60 num documento com receitas no valor de 

€41 744,43 e despesas de €36 910,83. 

Estes valores refletem uma gestão cuidada, cujas despesas se aproximam do valor orçamentado e cujas 

receitas superam o previsto, devido ao número de novos associados aderentes. 

Em 2020 o CPA completou 30 anos e na AG de 26 de setembro foram distribuídos os habituais pins de 

prata alusivos às Bodas de Prata a quatro associados. 

2020 fechou com 1147 associados. Durante o ano em análise foram admitidos 233 associados (mais 8 

que no ano anterior), pediram a demissão 63 associados (mais quinze que em 2019), faleceu um 

associado (menos quatro que em 2019) e houve a expulsão de 25 associados por não pagamento das 

quotas devidas (menos oito do ano anterior). Findámos o ano com um saldo positivo de 144 

associados. 

Em 31 de dezembro 63% dos associados tinham aderido ao pagamento das quotas por débito direto 

(60% em 2019) e ainda havia 3,1% de associados sem e-mail (4,3% em 2019). 

REUNIÕES 

➢ 15 de janeiro: reunião do presidente da direção com a Associação slow para preparação do 75º 

ENCONTRO CPA em Arruda dos Vinhos no mês de março (não se realizou devido ao COVID-19); 

➢ 13 de maio: reunião com a ACAP; 

➢ 17 de julho: audiência conjunta com a FPA na Assembleia da República, na Comissão de Economia, 

Inovação, Obras Públicas e Habitação; 

➢ 3 de agosto: reunião conjunta com a FPA com a Secretária de Estado do Turismo. 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

➢ 21 de janeiro: registo da nova versão dos Estatutos (aprovados em AG no dia 16 de novembro de 

2019); 

➢ 29 de julho: assinatura do Plano de Contingência COVID-19 para a sede do CPA. 

 

https://www.cpa-autocaravanas.com/upload/Contas%202020.pdf
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RECLAMAÇÕES 

➢ Abril: enviado à Secretária de Estado do Turismo um documento sobre a eventual retoma do 

autocaravanismo; 

➢ Maio: pedido de esclarecimento ao Ministério da Administração Interna sobre sinalização 

recentemente incluída no Código da Estrada; 

➢ Maio: desconfinamento - exposição conjunta do CPA e FPA enviada à Secretária de Estado do 

Turismo sobre proibição de permanência nos parques de estacionamento de apoio às praias; 

➢ Junho: envio de documento com elaboração conjunta com a FPA à Secretaria de Estado do Turismo 

sobre o tema anterior; 

➢ Junho: envio de documento com elaboração conjunta com a FPA ao Ministério da Administração 

Interna sobre o mesmo tema; 

➢ Agosto: enviado texto, em conjunto com a FPA, ao gabinete da Secretária de Estado do Turismo 

sobre as inaugurações das ASA de Ponte de Sor e Gavião; 

➢ Agosto: enviada mensagem à Presidente da câmara municipal de Mirandela sobre a proibição de 

pernoita no concelho; 

➢ Agosto: enviadas mensagens, em colaboração com a FPA, à direção da TVI e ao Dr. Miguel de Sousa 

Tavares a contestar a afirmação proferida por este último no Jornal das 8 do dia 24 de agosto: “o 

lugar das caravanas é nos parques de campismo”; 

➢ Setembro: resposta da Presidente da câmara de Mirandela aceitando a nossa reclamação e 

afirmando ter havido excesso de zelo por parte da PSP; 

➢ Novembro: enviada ao Presidente do Turismo do Algarve a posição do CPA sobre a Campanha do 

Turismo do Algarve apela a autocaravanistas para fazerem «a melhor escolha»; 

➢ Novembro: coautoria, com a FPA e doze empresas ligadas ao comércio de autocaravanas, de um 

documento enviado ao MAI, com cópia para outros membros do governo, organizações 

representativas dos autarcas e imprensa, sobre a intenção de legislação discriminatória do 

autocaravanismo; 

➢ Dezembro: enviada mensagem sobre a nova legislação do Código da Estrada (pernoita) à Sra. 

Secretária de Estado da Administração Interna, Dra. Patrícia Gaspar e enviada cópia para o Sr. 

Presidente da República. 

AÇÕES JURIDICAS  

➢ Não houve desenvolvimento das ações contra as câmaras de Silves e Vila Real de Santo António; 

➢ Elaboração da contestação do art. 50º-A do Decreto-Lei n.º 102-B/2020, de 9 de dezembro, por 

escritório de advogados de Direito Administrativo com despesas partilhadas com a FPA. 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

➢ 3 de agosto: entrevista do presidente da direção à LUSA a propósito do estacionamento dos 

parques de apoio às praias durante a atual época balnear; 

➢ 9 de setembro: entrevista do presidente da direção ao jornal Público sobre autocaravanismo; 

➢ 23 de setembro: entrevista do presidente da direção ao Jornal de Notícias sobre autocaravanismo. 

DIVERSOS 

➢ Atualizado o Projeto Técnico - Estações de Serviço / Parques / Áreas de Serviço para 

Autocaravanas; 

➢ Inscrição na Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém. 
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COMUNICAÇÃO COM OS ASSOCIADOS 

➢ Comunicado 2020-01 - Área de Serviço de Pampilhosa da Serra; 

➢ Comunicado 2020-02 - COVID-19; 

➢ Comunicado 2020-03 - COVID-19 _ Fecho da Sede; 

➢ Comunicado 2020-04 - COVID-19 _ Retoma do Autocaravanismo?; 

➢ Comunicado conjunto AGA / CPA; 

➢ Comunicado 2020-05 - Estado de Calamidade Pública; 

➢ Comunicado 2020-06 - COVID-19_Reabertura da sede; 

➢ Comunicado 2020-07 - Área de Serviço para Autocaravanas no lugar de Costa de Lavos; 

➢ Comunicado 2020-08 - Férias de Verão - Serviços Administrativos Encerrados; 

➢ Comunicado 2020-09 - Novo Mandato; 

➢ Comunicado 2020-10 - Área de Serviço para Autocaravanas no lugar de Costa de Lavos; 

➢ Comunicado 2020-11 - Apresentação do Plano de Atividades e Orçamento 2021; 

➢ Comunicado 2020-12 - A PERNOITA; 

➢ Divulgados os NOTÍCIAS EM FOCO N.º 36 a Nº 44; 

➢ Divulgada a participação do CPA na Nauticampo 2020. 

ORGANIZAÇÃO INTERNA 

➢ Revisão das Regras de Conduta Autocaravanista conjuntamente com a FPA e adotadas por ambas 

as entidades; 

➢ CPA - NI 2020/01 Campanha de Angariação de Associados; 

➢ CPA - NI 2020/02 Divulgação de Publicidade; 

➢ CPA - NI 2020/03 Regularização das Quotas em Atraso; 

➢ Novo Delegado Concelhio no Cadaval. 

NOVAS PARCERIAS 

➢ 3 Rios; 

➢ ALBICAMPO; 

➢ Camping Puro Alentejo; 

➢ Casa de Baterias de João Pires Fernandes, Lda.; 

➢ GLASSDRIVE; 

➢ GRUPO ANC AZORES HOLIDAYS; 

➢ Grupo Progresso Saúde; 

➢ Junk/Clean Service; 

➢ Move This!; 

➢ Parque Rural de Campismo e Caravanismo de Cinfães; 

➢ Saint-Gobain Autover Portugal; 

➢ Sol do Campo; 

➢ TOMI; 

➢ Vidicar; 

➢ Yawa Vans. 

https://www.cpa-autocaravanas.com/upload/REGRAS%20DE%20CONDUTA%20AUTOCARAVANISTA.pdf
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EVENTOS 

➢ 17 de janeiro: almoço 30 anos do CPA no Porto; 

➢ 24 de janeiro: almoço 30 anos do CPA no Algarve; 

➢ 26 de janeiro: almoço 30 anos do CPA no Cacém; 

➢ 12 a 16 de fevereiro: NAUTICAMPO; 

➢ Devido ao COVID-19 não se realizou a AG de março prevista para Arruda dos Vinhos; 

➢ 25 a 27 de setembro: 75º ENCONTRO CPA em Tomar (AG Ordinária e Eleitoral). 

AGRADECIMENTOS 

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

nos nossos encontros durante 2020: 

➢ Câmara municipal de Tomar; 

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

➢ Grupo Desportivo e Cultural de Seiça. 

• Pela publicidade inserida no Portal durante 2020: 

➢ Autopecas-online.pt - Loja Online de Peças Auto; 

➢ Campilusa; 

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

➢ Parracho – Autocaravanas e Caravanas; 

➢ Quebom; 

➢ Seguradoras Unidas, SA; 

➢ Vidicar. 

• Às 120 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 Tomar; 

➢  Grupo Desportivo e Cultural de Seiça. 

• Aos Delegados Concelhios pela colaboração prestada; 

• As boas-vindas ao Delegado do Cadaval, Eduardo Baptista. 

• À colaboradora Nádia Santos pela lealdade e total disponibilidade demonstrada. 

 

1 de março de 2021 

a direção 


