
  

 
 

P á g i n a  1 | 7 

 

RELATÓRIO DE 2018 

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 2018. 

No segundo ano de gestão do mandato 2017/2019, a direção apresenta um saldo negativo de 
€10 521,43 num documento com receitas no valor de €72 916,28 e despesas no valor de 83 137,36. 

Estes valores refletem a venda da antiga sede da Rua dos Lagares - Lisboa no valor de €53 617,30 
e a compra da atual sede em Agualva-Cacém no valor de €42 232,50. A diferença destas verbas é 
de €11 384,80. 

Em 2018 o CPA completou 28 anos. No jantar convívio de 25 de março não houve sócios a 
completar 25 anos de associado pelo que não foram distribuídos os habituais emblemas de prata 
alusivos à efeméride. 

Dando cumprimento ao compromisso assumido pela direção, informamos que durante o ano em 
análise foram admitidos 170 associados (mais 47 do que no ano anterior), pediram a demissão 59 
(mais 6 do que em 2017), faleceram dois (mais um do que em 2017) e houve a expulsão de 45 
(mais 26 do que em 2017) por não pagamento das quotas devidas. Findámos o ano com um saldo 
positivo de 64 associados (mais 14 do que em 2017). 

Em 31 de dezembro 54% dos sócios (48% em 2017) tinham aderido ao pagamento das quotas por 
débito direto e ainda havia 5,6% de sócios sem e-mail (7% em 2017). 

ATIVIDADES 

janeiro 

Publicada a Notícias em Foco Nº 14. 

Delegado no nosso Gabinete Jurídico todo o processo de venda da ex-sede na rua dos Lagares. 

Realizada a venda da ex-sede dos Lagares por €45 000,00 (quarenta e cinco mil euros) de acordo 
com as condições aprovadas na última AG. 

Aprovado o Contrato de Promessa de Compra e Venda da nova sede do CPA, situada em Sintra. 
Foi passada procuração ao nosso Gabinete Jurídico para representar o CPA. O valor acordado 
com o vendedor foi de €47 500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos euros). 

Apresentada ao PMAG a proposta para a ordem de trabalhos da AG de 24 de março. 

Apresentado o orçamento retificativo para a próxima AG onde se refletiram os valores da venda da 
ex-sede na rua dos Lagares e a compra da nova sede em Sintra. 

O diretor Mário Prista preparou a saída de Lagos para que, pela EN2, se formasse um grupo de 
autocaravanas em direção a Penacova no fim de semana de 23 a 25 de março para a realização 
do 68º ENCONTRO CPA, a realizar em Miro. 

Dada a conhecer a realização do 68º ENCONTRO CPA, ainda sem o programa final, para que os 
sócios pudessem reservar esse fim de semana. 

A pedido da direção da A.G.A. (ASOCIACION GALLEGA DE AUTOCARAVANAS) foi divulgado o 
encontro a realizar no fim de semana de 26 de janeiro em As Neves (Zona 0 dos incêndios do 
último mês de outubro). 

NOTÍCIAS EM FOCO Nº 15. 

Deslocação dos diretores Teresa, Bernardo e Paulo à nova sede para melhor conhecimento das 
instalações e contacto com o ex-proprietário – 25 de janeiro. 

Realizou-se na ex-sede a comemoração dos 28 anos do CPA com receção aos associados que se 
deslocaram para o efeito – 25 de janeiro. 
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Comunicado 2018-01_Transparência na Ação sobre a “desvinculação” do ex-diretor Eduardo Pinto 
da Costa e sua eleição para vice-presidente da FPA – 29 de janeiro. 

Reunião do presidente da direção com o presidente da junta de freguesia de Vila do Conde para 
eventual criação de uma ASA - 29 de janeiro. 

Reunião da vice-presidente da direção e do delegado de Faro com o presidente da câmara 
municipal de Faro sobre a prática de autocaravanismo na cidade – 31 de janeiro. 

fevereiro 

Litígio com o Novo Banco sobre o motivo da devolução das quotas devidamente cobradas em 19 
de janeiro. 

Participação escrita ao PMAG da demissão do ex-diretor Eduardo Pinto da Costa. 

Envio, via portal do Turismo de Portugal, de um pedido de esclarecimento sobre a data da 
prometida publicação das ASA / ESA / Locais de pernoita para autocaravanas. 

NOTÍCIAS EM FOCO Nº 16. 

Questionada a Lusa sobre a publicação do ficheiro enviado com os dados das ASA / ESA / Locais 
de pernoita para autocaravanas. 

Aprovação do Relatório e Contas de 2017 e Orçamento Retificativo para serem apresentados ao 
Conselho Fiscal e Disciplinar. 

Consultar o Gabinete Jurídico sobre o litígio com o Novo Banco sobre o motivo da devolução das 
quotas devidamente cobradas em 19 de janeiro. 

Participação aos membros dos Corpos Gerentes dos documentos aprovados pela direção a serem 
apresentados à AG de 24 de março. 

Envio a todos os sócios da convocatória da AG de 24 de março. 

Envio para o NB do ficheiro para nova cobrança de quotas aos sócios aderentes ao DD. 

março 

Aceite o convite para participar mo 2º Encontro de Autocaravanismo e Caravanismo de Paredes 
de Coura. 

Emissão do Comunicado 2018-02_Liberdade de Expressão. 

Formalização junto da C&V do pedido de emissão de uma apólice de seguro para a nova sede. 

Informação aos sócios da presença do CPA na NAUTICAMPO com a C&V e condições de 
estacionamento na Praça Sony. 

Autorizada a D. Amélia a comprar o passe com vista ao transporte de Lisboa para a nova sede. 

NOTÍCIAS EM FOCO Nº 17. 

Decidido mudar dia 6 de abril para a nova sede. 

Novas parcerias: EVENTUR e Viajes Lost Planet. 

Comunicado 2018-03 – Nova Sede do CPA. 

Emissão de um folheto para ser distribuído na NAUTICAMPO. 

abril 

Aprovado novo horário de atendimento telefónico na sede: 11:00 às 13:00 horas e das 14:00 às 
18:00 horas. 

Aprovado novo cabeçalho para as cartas do CPA (com dados da nova morada). 

Reunião do presidente e do vogal da direção com a presidente da junta de freguesia, e um vogal, 
de Olivais para abordar a eventual criação de uma ASA. 

Acordo com a PARRACHO para que proponha os seus clientes como sócios do CPA. 

Nova parceria realizada durante a NAUTICAMPO com o Clube BBQ. 

A pedido do parceiro CAMPER VILLAGE, por se terem ausentado de Portugal, foi esta empresa 
retirada da página de descontos aos sócios. 

https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3824.msg15893.html#msg15893
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3804.msg15894.html#msg15894
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Convite da AGA para participarmos, assim como os nossos sócios, na Concentração, inauguração 
da Área Autocaravanas da Câmara Municipal de Muiño. 

Colocação de Aljustrel e Castro Verde no Welcome Friendly Place. 

Acordo de parceria com Micael Domingues para Inversores/Baterias Descarga Lenta/Painéis 
Monocristalinos. 

Contrato com a empresa AQUELOPINIÃO para a limpeza da sede. 

Renuncia ao contrato com o Sr. João Lúcio (contabilidade e salários). 

Contrato com a empresa Cesto de Números para o processamento da contabilidade e 
processamento do salário da D. Amélia. 

Envio à CGD da documentação necessária para alterar Clube Português de Autocaravanas para 
Associação Autocaravanista de Portugal – CPA. 

Envio à CGD da documentação necessária para regularizar as assinaturas dos três diretores que 
assinam documentos no banco em nome do CPA (presidente, vice-presidente e tesoureiro). 

Anúncio da empresa Ricardo Almeida Autocaravanas, no portal, fórum e redes sociais por um 
período limitado de 3 dias. 

Divulgação do 2º aniversário do parceiro do CPA Rprmr Amadora. 

maio 

NOTÍCIAS EM FOCO Nº 18. 

Aceite a sugestão do Sr. João Maria Medeiros para limpar um conjunto de contas muito antigas no 
balancete, passando o respetivo resultado final para resultados. 

Adesão de Mafra ao Welcome Friendly Place. 

Divulgação da intervenção do presidente da direção no 2º Colóquio Internacional de 
Autocaravanismo e Caravanismo em Paredes de Coura. 

NOTÍCIAS EM FOCO Nº 19. 

Preparação da análise jurídica do Regulamento de Trânsito de Silves. 

Envio de pedido de pagamento aos sócios com quotas em atraso. 

Participação do presidente da direção na cerimónia protocolar do arranque da ManiFesta’18 em 
Penacova, com a presença dos presidentes da câmara de Penacova e da direção da ANIMAR, 
entre outras associadas. 

Insistência junto do Turismo de Portugal para que no respetivo sítio haja uma entrada para o 
autocaravanismo. 

Atingidos os 3 000 Gosto na página oficial do CPA no facebook. 

junho 

Elaboração da Política de Proteção de Dados do CPA e sua divulgação no sítio, fórum e em 
Notícias em Foco Nº 20. 

Contacto com o Turismo do Alentejo e Ribatejo para oferecer apoio à criação de uma Rede de 
Acolhimento de Autocaravanas na Região. 

Questionado o presidente da junta de freguesia de Vila do Conde sobre a evolução do processo 
da ASA. 

Questionada a presidente da junta de freguesia dos Olivais sobre a evolução do processo da ASA. 

Publicação da Norma Interna 2018-01 sobre o novo horário de abertura da sede. 

NOTÍCIAS EM FOCO Nº 20. 

Envio de pedido de correção do texto do panfleto informativo do RAARA (Rede de Acolhimento de 
Autocaravanas na Região do Algarve) para várias entidades ligadas ao Turismo de Portugal. 

Divulgação do novo limite de velocidade em França a partir de 1 de julho de 2018: 80 km nas 
estradas secundárias. 

https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3825.msg15895.html#msg15895
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3825.msg15895.html#msg15895
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julho 

NOTÍCIAS EM FOCO Nº 21. 

Publicado o Regulamento Geral de Proteção de Dados do CPA. 

Publicada nova resposta da GNR sobre o conceito de estacionamento / pernoita em 
autocaravana. 

Nova parceria CPA: Foge comigo! 

Nova parceria CPA: Clínica Columbano. 

Publicado parecer do Gabinete Jurídico sobre a validade das cartas de condução na EU. 

Publicado parecer do Gabinete Jurídico sobre a utilização de gás nas autocaravanas. 

agosto 

Publicado um Voto de pesar no fórum e redes sociais pelo falecimento do delegado de Santarém 
José Manuel Violante Conceição. 

Publicado o Comunicado 2018-04 - Férias de Verão – Serviços Administrativos Encerrados. 

Assinada nova parceria CPA: SULPARK – ALBUFEIRA CARAVANS. 

Dado a conhecer no fórum e redes sociais o artigo publicado no EXPRESSO de 4 de agosto de 
2018. 

Dado a conhecer um artigo com dicas sobre a perda de pontos na carta de condução. 

Nova parceria CPA: CervoCamping - Comércio de Caravanas e AutoCaravanas. 

Nova parceria CPA: FARO CAMPERVAN PARK. 

Rádio SIM - entrevista da vice-presidente do CPA. 

Reunião do presidente com o vereador do turismo da Câmara Municipal do Porto. 

setembro 

NOTÍCIAS EM FOCO Nº 22. 

Contacto com o Gabinete Jurídico para verificação da legalidade de sinalização na Praia de 
Almograve. 

Contacto com o município de Odemira para verificar legalidade de sinalização na Praia de 
Almograve. 

Reunião do presidente da direção com o presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova de 
Gaia para o sensibilizar para a criação de nova ASA. O tema vai ser colocado ao vereador da 
área. 

Alterado o desenho do cartão de sócio para os emitidos com data a partir de 2019. 

Rescisão do contrato de segurança com a PROSEGUR (alarme da ex-sede). 

Publicitado no portal, fórum e redes sociais o § 2º do Artigo 3º do Regulamento de Quotização que 
isenta o pagamento de 2018 a quem se inscrever a partir de 1 de outubro. 

Decidido convocar o 69º ENCONTRO CPA para o fim de semana de 9 a 11 de novembro, onde se 
incluiu a inauguração da nova sede e a AG ordinária de novembro. 

Elaborada a ordem de trabalhos da AG a realizar a 10 de novembro. 

Preparada a alteração dos primeiros artigos dos Estatutos para os adaptar a um eventual pedido 
de Estatuto de Utilidade Pública do CPA. 

Preparado o 2º Orçamento Retificativo de 2018. 

Preparado o Orçamento para 2019. 

Preparado o Plano de Atividades para 2019. 

outubro 

Convites para a inauguração da sede (incluindo o almoço volante): Joaquim Malpique (sócio nº 1 
do CPA) e esposa; Ruben e Dª Maria José Veludo (C&V), Dr.ª Sandra (advogada), António Alves 

https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3848.msg15931/topicseen.html#msg15931
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3851.msg15934/topicseen.html#msg15934
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3853.msg15936/topicseen.html#msg15936
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3853.msg15936/topicseen.html#msg15936
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3854.msg15937/topicseen.html#msg15937
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3856.msg15939.html#msg15939
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(gestor do portal); João Pedro Medeiros  e esposa; João Maria Medeiros e esposa; vereador da 
câmara de Sintra - Dr. Eduardo Quinta Nova; presidente da União Freguesias do Cacém e São 
Marcos - José Estrela Duarte e Vasco Cova (anterior proprietário). 

Convites para o jantar: João Pedro Medeiros e esposa; vereador da câmara de Sintra - Dr. 
Eduardo Quinta Nova; presidente da União Freguesias do Cacém e São Marcos - José Estrela 
Duarte e o pároco de São Marcos - padre Alceu Agarez. 

Deslocação à sede da vice-presidente para a organização do Museu do CPA e respetiva 
preparação para a inauguração a realizar no dia 10 de novembro. 

Publicados no portal os documentos a serem analisados e votados na AG de 10 de novembro: 2º 
orçamento retificativo de 2018, plano de atividades e orçamento para 2019 e propostas de 
alteração dos 1º e 3º artigos dos estatutos. 

NOTÍCIAS EM FOCO Nº 23. 

Publicado no portal o Parecer da FCMP de 23 de março de 2012 sobre o estacionamento/pernoita 
de autocaravanas. 

Contacto com um gabinete de estudos e projetos para eventual construção de uma ASA no 
concelho de Odemira. 

Por sugestão do diretor Mário Prista foi enviada uma proposta de parceria ao Dino Parque. 

Mensagem ao presidente da câmara de Ponte de Lima sobre a reintrodução da proibição de 
estacionamento no areal do Rio Lima. 

novembro 

Publicados no portal os resultados das votações da AG de 10 de novembro: 2º orçamento 
retificativo de 2018, plano de atividades e orçamento para 2019 (inclui a adenda apresentada pelo 
associado Mário Caxias) e propostas de alteração dos 1º e 3º artigos dos estatutos. 

Por sugestão do presidente da União das Freguesias de Cacém e São Marcos o presidente e o 
tesoureiro da direção participaram na reunião da presidência aberta do presidente da câmara de 
Sintra realizada no dia 16 de novembro às 15:30 no salão do Centro Carlos Paredes. O CPA 
apresentou uma proposta com vista ao desenvolvimento do autocaravanismo no concelho. 

Reunião com o dr. Guilherme Aguiar, vereador de Vila Nova de Gaia. 

Enviada mensagem ao deputado André Pinotes (PS) a reafirmar a nossa disponibilidade para 
reunir com a ANMP e que ele, há cerca de um ano, se dispôs a interceder. 

O presidente da direção reuniu com o Dr. Guilherme Aguiar, vereador de Vila Nova de Gaia, no dia 
22 de novembro para abordar o autocaravanismo na cidade. 

Iniciadas as formalidades junto do presidente da Mesa da AG para que seja fornecida à direção a 
ata da última AG com vista ao registo dos Estatutos após as alterações efetuadas nas AG de 24 
de março e 10 de novembro passados. 

Questionado o Gabinete Jurídico sobre os documentos necessários para o registo notarial dos 
estatutos após as alterações. 

Enviada carta registada a todos os sócios com a quota de 2017 em dívida com a indicação de 
expulsão se continuar o incumprimento após 31 de dezembro. 

Enviado pedido de pagamento a todos os sócios que deviam a quota de 2018. 

dezembro 

Colocado no portal, fórum e redes sociais o postal de Boas Festas. 

Estudar um pedido de audiência à Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor. Convidar a a 
ACAP a acompanhar-nos. 

Negociada com a Nauticampo a atribuição de um stand ao CPA nos moldes do passado, 
mantendo a pretensão de que esse stand fique junto ao da Tranquilidade/Castela & Veludo. 

Delegar no Gabinete Jurídico a representação do CPA para o registo dos atuais Estatutos. 
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Aceite o convite para estar presente dia 8 de janeiro na reunião sobre autocaravanismo promovida 
pela câmara de Odemira. 

Contactada a empresa Foge Comigo para questionar a continuação, ou não, da publicidade no 
nosso portal. Foi retirada. 

Contactada a Sulpark Albufeira Caravans para questionar a continuação, ou não, da publicidade 
no nosso fórum. Foi retirada. 

Notícias em Foco nº 24. 

Marcada reunião com a ACAP no dia 7 de janeiro para preparar um pedido de reunião com a 
Associação Nacional dos Municípios Portugueses. 

Envio ao Gabinete Jurídico da sentença proferida pelo Tribunal de Leiria a ilibar um 
autocaravanista da coima por pernoita na Praia do Baleal. 

 

CONVÍVIO DOS SÓCIOS 

➢ 25 de janeiro: 28 anos do CPA (ex-sede). 

➢ 23 de março: em Faro para início do percurso da EN2 até Penacova. 

➢ 23 a 25 de março: 68º ENCONTRO CPA em Miro. 

➢ 9 a 11 de novembro: 69º ENCONTRO CPA em Sintra. 

 

AGRADECIMENTOS 

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

participaram nos nossos encontros durante 2018: 

➢ AC Parking Areas 

➢ ANIMAR 

➢ Câmara Municipal de Paredes de Coura 

➢ Câmara Municipal de Penacova 

➢ Câmara Municipal de Sintra 

➢ Grupo de Solidariedade Social, Desportivo, Cultural e Recreativo de Miro 

➢ União das Freguesias de Cacém e São Marcos 

 

• Pela publicidade inserida no Portal durante 2018: 

 

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

➢ Campilusa  

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

➢ Foge comigo! 

➢ Go Free Caravans 

➢ Parracho – Autocaravanas e Caravanas 

➢ Planalto Parking 

➢ Quebom 

➢ Ricardo Almeida Autocaravanas 

➢ Seguradoras Unidas, SA 

 

• Aos novos Parceiros do CPA: 

➢ CervoCamping - Comércio de Caravanas e AutoCaravanas 

➢ Clínica Columbano 

➢ Clube BBQ 

https://www.facebook.com/gssdcrmiro/
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3824.msg15893.html#msg15893
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➢ EVENTUR 

➢ FARO CAMPERVAN PARK 

➢ Foge comigo! 

➢ Inversores/Baterias Descarga Lenta/Painéis Monocristalinos 

➢ SULPARK – ALBUFEIRA CARAVANS 

➢ Viajes Lost Planet 

 

• Às 96 empresas enumeradas, à data de 31 de dezembro, no setor “Descontos aos Sócios” 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 

 

• Aos novos municípios que acederam a ser incluídos no WFP: 

➢ Aljustrel 

➢ Castro Verde 

➢ Mafra 

 

• Às 44 autarquias assinaladas no WFP. 

 

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

➢ Grupo de Solidariedade Social, Desportivo, Cultural e Recreativo de Miro 

➢ União das Freguesias de Cacém e São Marcos 

 

• Aos Delegados Concelhios pela colaboração prestada ao CPA. 

 

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

 

01 de março de 2019 

A direção 

https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3856.msg15939.html#msg15939
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3851.msg15934/topicseen.html#msg15934
https://www.facebook.com/gssdcrmiro/

