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RELATÓRIO DE 2017 

INFORMAÇÃO 

Nos termos legais e estatutários, a Direção da Associação Autocaravanista de Portugal - CPA 
apresenta à Assembleia Geral o Relatório e Contas referentes ao exercício de 2017. 

No primeiro ano de gestão do mandato 2017/2019, a direção apresenta um saldo de €3 647,07 num 
documento com receitas e despesas a rondar as três dezenas de milhares de euros. 

De acordo com o Artigo 46, ponto 2, a direção propõe que sejam retidos €319,05 na conta 5521 - 
Reservas Livres, cujo saldo atual passará a ser de €674,30. 

Em 2017 o CPA completou 27 anos e na AG de 25 de março distinguiu, com um emblema de prata 
alusivo, quatro associados que completaram 25 anos de filiação: Vítor Manuel Leal (84), Manuel 
Serôdio Pardal (93), José Alberto Coelho Tomás (94) e Rui Manuel Gomes do Carmo (97). 

Dando cumprimento ao compromisso assumido pela direção, informamos que durante o ano em 
análise foram admitidos 123 associados (mais 32 que no ano anterior), pediram a demissão 53 
associados (o mesmo que em 2016), faleceu um (menos seis) e houve a expulsão de 19 (menos 
37) por não pagamento das quotas devidas. Findámos o ano com um saldo de mais 50 associados. 

Em 31 de dezembro 48% dos sócios tinham aderido ao pagamento das quotas por débito direto e 
ainda havia 7% de sócios sem e-mail. 

ATIVIDADES 

janeiro 

• COMUNICADO 2017-01 sobre a newsletter de dezembro da FCMP. 

• Envio do logotipo do CPA para a C M Águeda para ser incluído na placa da ASA da cidade. 

• Aceite o convite para participar na inauguração da ASA de Águeda. 

• Consulta ao Gabinete Jurídico sobre o novo Regulamento Municipal de Silves para o 

Licenciamento da Atividade de Campismo e Caravanismo Ocasional. 

• Reunião com direção do Intermarché de Termas de São Vicente / Penafiel para a criação de 

uma ASA. 

• Resposta negativa ao convite da AAP para participar no Colóquio sobre Autocaravanismo. 

• 27º aniversário do CPA na sede, Águeda e Rancho Belchior (Algarve). 

• Protocolo com Rancho Belchior. 

fevereiro 

• Proposta às Produções La Féria de desconto para todos os espetáculos. Não aceite. 

• Marcada a Assembleia Geral para 25 de março. 

• Marcado o 66º ENCONTRO CPA para Alcácer do Sal no fim de semana de 24 a 26 de março, 

com o apoio do delegado Mário Moreira. 

• Carta à presidente da C M Silves, com cópia para todos os membros da Assembleia Municipal 

e para a ANSR, sobre o novo Regulamento Municipal de Silves para o Licenciamento da 

Atividade de Campismo e Caravanismo Ocasional. 

• Carta sobre a discriminação negativa ao presidente da C M Nazaré com cópia para todos os 

vereadores e para a ANSR. 

• COMUNICADO 2017 – 02 – Água Mole em Pedra Dura. 
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• Proposta a apresentar à AG de 25 de março para adesão do CPA à ANIMAR - Associação 

Portuguesa para o Desenvolvimento Local. 

março 

• NOTÍCIAS EM FOCO: Passar a emitir regularmente uma mensagem aos sócios, 

patrocinadores, parceiros e comunicação social, com notícias relacionadas com a atividade 

do autocaravanismo. 

• NOTÍCIAS EM FOCO Nº 1. 

• Proposta à AGA - Asociación Galega de Autocaravanas para que haja igual tratamento nas 

inscrições aos respetivos associados nos eventos de ambas as associações. 

• Carta ao presidente da C M de Lisboa sobre a discriminação negativa incluída na distribuição 

de dísticos de estacionamento aos residentes com autocaravana. 

• Aceite o convite para participação no 1º Colóquio Internacional de Autocaravanismo e 

Caravanismo em Paredes de Coura. 

• Alteração da configuração da publicidade no portal. 

• Inserida nova linha no Livro de Ouro do portal com todos os sócios que completaram 25 anos 

de filiação. 

• 66º ENCONTRO CPA em Alcácer do Sal. 

• NOTÍCIAS EM FOCO Nº 2. 

abril 

• Enviado ao Sr. Provedor de Justiça um documento sobre a não distribuição do Dístico de 

Estacionamento aos moradores de Lisboa proprietários de autocaravanas. 

• Mensagem à presidente da C M de Vila do Conde a propósito do artigo saído no JN do dia 26 

de março onde é abordada a necessidade de uma ASA para apoio ao autocaravanismo. 

• Enviados ao presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária os regulamentos 

municipais de trânsito de Lisboa, Sines, Silves e Nazaré para que sejam eliminadas as 

referências à discriminação negativa praticada sobre as autocaravanas. 

• NOTÍCIAS EM FOCO Nº 3. 

• Iniciar negociações para vender a sede na rua dos Lagares. 

• Renovação, por três anos, do domínio do portal CPA em DNS.PR. 

• Parceria com a empresa SEMPRE LIMPO. 

• Parceria com park4night. 

• Apresentação do CPA ao presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo (sugestão do delegado 

de Santarém, José Manuel Conceição). 

maio 

• Parceria com o Parque de Campismo da Piedade (Elvas). 

• NOTÍCIAS EM FOCO Nº 4. 

• Divulgação da festa do parceiro Solvana (Fernão Ferro). 

• Divulgação da festa do parceiro AC Parking Areas (Paredes de Coura). 

• Reforço do pedido à GEBALIS para mudança de sede. 

• Participação com o CAS, CAI e CGA na Limpeza das Praias de Mafra. 

• Aceite o convite do presidente da direção do CAS para uma reunião com CAS, CGA e AAP. 
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• Divulgação da inauguração da ASA de Salvaterra de Magos. 

• NOTÍCIAS EM FOCO Nº 5. 

• Convite à C M de Torres Novas para aderir ao WFP. 

junho 

• Convite, aceite, ao sócio Luís Jorge Calçada (586) para ser Delegado Concelhio do CPA em 

Alcanena. 

• Parceria com MAKTOOL. 

• Colocação do anúncio do Planalto Parking no fórum. 

• Colocação de Paredes de Coura no WFP. 

• Parceria com a Douro Wellcome. 

• Foi retirada da lista de parcerias CPA a empresa Figueira Caravan Park por não cumprir com 

os descontos acordados. 

• NOTÍCIAS EM FOCO Nº 6. 

• Escrever ao presidente da C M do Porto a propósito do artigo saído no JN do passado dia 24 

de maio. 

• Escrever ao presidente da C M de Vila Nova de Gaia a propósito do artigo saído no JN do 

passado dia 24 de maio. 

• Chamada de atenção à ANSR pelas ilegalidades contidas nos regulamentos municipais de 

Sines, Nazaré e Silves que visam a regulamentação do autocaravanismo, com cópia para o 

MAI. 

• Envio de um esclarecimento sobre discriminação negativa ao jornal barlavento e respetivo 

texto para publicação. 

• NOTÍCIAS EM FOCO Nº 7. 

julho 

• Tomada de posição junto da Quercus sobre o programa Minuto Verde emitido a 23 de junho 

onde se abordaram as ASA. 

• Dar a conhecer aos municípios de Faro, Lisboa, Nazaré, Olhão, Porto, Silves e Sines, a 

criação das ASA municipais em Guimarães e Penalva do Castelo. 

• Divulgação no fórum, portal e redes sociais da Posição da GNR sobre o conceito de 

estacionamento / pernoita em autocaravana. 

• NOTÍCIAS EM FOCO Nº 8. 

• Emissão de pedido de pagamento das quotas atrasadas. 

• Agradecimento ao Vice-Presidente da CM de Guimarães por, a propósito da construção da 

ASA no Parque das Hortas, ter recebido o diretor Eduardo Pinto da Costa. 

• Questionada a Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária sobre um sinal ilegal colocado 

pela C M de Faro no acesso à Praia de Faro. 

• Proposta ao Clube Naval da Nazaré para que crie uma ASA nas suas instalações. 

• COMUNICADO 2017-03 - Férias De Verão - Serviços Administrativos Encerrados: informação 

sobre o período de encerramento da sede devido às férias de verão. 

• COMUNICADO 2017-04 - Competência Legislativa: posição do CPA sobre a ilegalidade dos 

sinais colocados pela autarquia de Vila Real de Santo António. 

• NOTÍCIAS EM FOCO Nº 9. 

http://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3310.msg15769.html#msg15769
http://www.cpa-autocaravanas.com/upload/Comunicado%20da%20direo%202017-03%20Frias%20de%20Vero%20-%20Servios%20Administrativos%20Encerrados.pdf
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agosto 

• Mail para a ANSR, com cópia para o Ministério da Administração Interna; C M de Castro 

Marim; C M de Vila Real de Santo António; Capitania de Vila Real de Santo António e GNR 

- Vila Real de Santo António, sobre a ilegalidade de vários sinais e Regulamentos Municipais 

discriminatórios contra o autocaravanistas. 

• Contacto com a União das Freguesias de Terrugem e Vila Boim para denunciar o facto da 

ASA de Terrugem, na semana de 21 de julho, não ter água nem o esgoto operacional. 

• Contacto com o Intermarché de Elvas para denunciar o facto da ESA, na semana de 21 de 

julho, não estar operacional por ter viaturas estacionadas no local. 

• Resposta do Clube Naval da Nazaré a declinar a sugestão apresentada pelo CPA de 

construírem uma ASA nas suas instalações. 

• Resposta do MAI sobre a reclamação apresentada à ANSR sobre a ilegalidade dos sinais a 

proibir a circulação e estacionamento de autocaravanas colocados pelas autarquias. 

• Enviada ao Turismo de Portugal a sugestão de incluírem a base de dados CampingCar 

Portugal de ASA/ESA no seu portal. 

• Realizado um protocolo com a QUEBOM para divulgação de uma campanha publicitária até 

ao fim deste ano. 

• Alteração do Regulamento de Quotização a apresentar à AG de 4 de novembro. 

• Mail ao provedor da SCMP sobre a informação recebida por parte de um colaborador do 

presidente da CMP sobre um pedido de construção de uma ASA no Porto. 

• Criação de um novo botão no portal com os links para os catálogos de autocaravanas das 

empresas importadoras que façam publicidade no CPA. 

• Resposta do provedor da SCMP sobre o nosso mail acerca da ASA no Porto. 

• NOTÍCIAS EM FOCO Nº 10. 

setembro 

• Contacto com o município de Salvaterra de Magos para denuncia da respetiva ASA ter a água 

cortada no mês de agosto com resposta imediata de resolução do incidente. 

• Aceite o convite para ser incluído o logotipo do CPA no cartaz alusivo ao evento “Há Festa na 

Aldeia” (União das Freguesias de Oliveira de Azeméis, Santiago de Riba-Ul, Ul, Macinhata da 

Seixa e Madail) e a respetiva divulgação no nosso fórum. O evento teve a participação do 

CPA. 

• Pedido um ficheiro em Excel à CampingCar Portugal com todos os registos da base de dados 

das ASA, ESA, parques de estacionamento e/ou pernoita para ser enviado à LUSA com a 

finalidade de ser incluído no novo portal de turismo em desenvolvimento em parceria com a 

Google. 

• Divulgação da inauguração da ASA de Alferce. 

• NOTÍCIAS EM FOCO Nº 11. 

• Orçamento para 2018 a apresentar à AG de 4 de novembro. 

• Plano de Atividades para 2018 a apresentar à AG de 4 de novembro. 

• Alteração da Norma Interna que regula a tabela da publicidade no portal / fórum e redes 

sociais. 

• Publicitar a nova página do portal com os Catálogos de Autocaravanas. 

http://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3763.msg15820.html#msg15820
http://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3763.msg15820.html#msg15820
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_das_Freguesias_de_Oliveira_de_Azem%C3%A9is,_Santiago_de_Riba-Ul,_Ul,_Macinhata_da_Seixa_e_Madail
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_das_Freguesias_de_Oliveira_de_Azem%C3%A9is,_Santiago_de_Riba-Ul,_Ul,_Macinhata_da_Seixa_e_Madail


            
 

P á g i n a  5 | 7 

 

• Colocar o acesso aos Regulamentos Estatutários e Normas Internas do portal do CPA como 

um exclusivo dos associados. 

outubro 

• Reunião em Lisboa promovida pela ANIMAR onde estiveram presentes o CPA e o CAI. Foi 

apresentado o projeto onde se pretende criar um roteiro nacional para o desenvolvimento local 

(120 sócios) com o apoio dos autocaravanistas. 

• Publicitar durante um fim de semana a empresa Ricardo Almeida Autocaravanas. 

• Renovação do contrato anual de publicidade com a QUEBOM (portal e fórum). 

• Criação de um desdobrável sobre autocaravanismo em parceria com a QUEBOM. 

• Nova reclamação junto do OP-Lisboa sobre ausência de notícias sobre a concretização do 

nosso projeto. 

• Envio aos sócios de pedido de pagamento de quota(s) em atraso. 

• Mensagem ao EXPRESSO para divulgação do nosso portal. 

• Nomeação do sócio Alberto de Castro Santos como delegado concelhio de Faro. 

novembro 

• NOTÍCIAS EM FOCO Nº 12. 

• 67º Encontro CPA em Chãos (Rio Maior). 

• Informação à ERA da posição da AG sobre a venda da ex-sede (rua dos Lagares) e início da 

procura de uma nova sede. 

• Anúncio de regalia QUEBOM aos sócios CPA. 

• Anúncio da nova parceria GoFree. 

• Resposta do Provedor de Justiça sobre o Regulamento Municipal de Lisboa para atribuição 

do cartão de estacionamento aos proprietários de autocaravanas. 

• Reunião com Vereador da C M de Silves em 28 de novembro. 

• Emissão do COMUNICADO 2017- 006 O Autocaravanismo na Costa Alentejana e Algarvia. 

• Contacto da junta de freguesia de Galveiras (Ponte de Sor) para apoio à concretização de 

uma ASA, a realizar até abril ou maio do próximo ano. 

dezembro 

• NOTÍCIAS EM FOCO Nº 13. 

• Decidido escrever carta registada aos sócios que devem a quota de 2016, dando-lhes um 

prazo de 30 dias para o pagamento. Findo esse prazo e se não pagarem perderão a qualidade 

de sócios. 

• Realizada no dia 13 de dezembro, às 14:00 horas a audiência na AR com o Grupo de Trabalho 

do Turismo. Estiveram presentes o presidente, a vice-presidente e o secretário da direção. 

• Realizada no dia 13 de dezembro, às 16:30 horas a audiência na Secretaria de Estado do 

Turismo. Estiveram presentes o presidente, a vice-presidente e o secretário da direção. 

• Reforçada a segurança no portal do CPA. 

• NOTÍCIAS EM FOCO Nº 14. 
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CONVÍVIO DOS SÓCIOS 

➢ 27 anos do CPA: 

✓ Em Águeda nas inaugurações da ASA municipal e na Área de Pernoita em Maçoida 

✓ Na sede 
✓ No Rancho Belchior (Aivados-Algoz-Silves) 

➢ 66º ENCONTRO CPA em Alcácer do Sal 

➢ Inauguração da ASA do Intermarché Termas de São Vicente / Penafiel. 

➢ Há Festa na Aldeia em Ul 

➢ 67º ENCONTRO CPA em Chãos 

 

AGRADECIMENTOS 

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

participaram nos nossos encontros durante 2017: 

➢ AC Parking Areas 

➢ ANIMAR 

➢ Câmara Municipal de Águeda 

➢ Câmara Municipal de Alcácer do Sal 

➢ Câmara Municipal de Oliveira de Azemeis 

➢ Câmara Municipal de Paredes de Coura 

➢ Cooperativa Terra Chã 

➢ Intermarché Termas de São Vicente / Penafiel 

➢ Junta de Freguesia do Torrão 

➢ Solvana 

➢ União das Freguesias de Alcácer do Sal e Santa Susana 

➢ União das Freguesias de Oliveira de Azeméis, Santiago de Riba-Ul, Ul, Macinhata da 

Seixa e Madail 

 

• Pela publicidade inserida no Portal durante 2017: 

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

➢ Campilusa  

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

➢ Go Free Caravans 

➢ Parracho – Autocaravanas e Caravanas 

➢ Planalto Parking 

➢ Quebom 

➢ Ricardo Almeida Autocaravanas 

➢ Securitas Direct 

➢ Seguradoras Unidas, SA 

➢ Tolaoleu Adventure & Outdoors 

 

• Aos novos Parceiros do CPA: 

➢ Douro Wellcome 

➢ GoFree 

➢ MAKTOOL 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_das_Freguesias_de_Oliveira_de_Azem%C3%A9is,_Santiago_de_Riba-Ul,_Ul,_Macinhata_da_Seixa_e_Madail
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_das_Freguesias_de_Oliveira_de_Azem%C3%A9is,_Santiago_de_Riba-Ul,_Ul,_Macinhata_da_Seixa_e_Madail
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➢ park4night (APP com ASA / ESA / Locais de estacionamento europeus) 

➢ Parque de Campismo da Piedade (Elvas) 

➢ Rancho Belchior  

➢ SEMPRE LIMPO 

 

• Às 84 empresas enumeradas no setor “Descontos aos Sócios” do Portal. 

 

• Aos avençados e fornecedores pela forma leal como interagem com o CPA. 

 

• À nova câmara no WFP: 

➢ Paredes de Coura 

 

• Às 42 autarquias assinaladas no WFP. 

 

• A todas as entidades que disponibilizaram instalações para as nossas atividades: 

➢ Cooperativa Terra Chã 

➢ Junta de Freguesia do Torrão 

 

• Aos Delegados Concelhios pela colaboração prestada ao CPA. 

 

• À colaboradora Maria Amélia Reis pela lealdade e total disponibilidade demonstrada. 

 

23 de fevereiro de 2018 

A direção 


