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RELATÓRIO DE 2019 

INFORMAÇÃO 

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

apresenta à Assembleia Geral o Relatório e Contas (em anexo) referentes ao exercício de 2019. 

No terceiro e último ano de gestão do mandato 2017/2019, a direção apresenta um saldo 

negativo de €5 906,62 num documento com receitas no valor de €42 927,27 e despesas no valor 

de €48 833,89. 

Estes valores refletem a simultaneidade do pagamento do vencimento da D. Amélia e da 

prestação mensal paga à empresa Cesto de Números pelo trabalho da Nádia desde agosto até 

dezembro, assim como os valores das providencias cautelares e processos judiciais que 

envolvem os municípios de Silves e Vila Real de Santo António. 

Em 2019 o CPA completou 29 anos. No jantar convívio de 30 de março houve nove associados a 

completar 25 anos de associado, tendo sido distribuídos os habituais emblemas de prata alusivos 

à efeméride. 

Dando cumprimento ao compromisso assumido pela direção, informamos que 2019 fechou com 

1 002 associados. Durante o ano em análise foram admitidos 225 associados (mais 55 que no 

ano anterior), pediram a demissão 48 associados (menos nove que em 2018), faleceram cinco 

associados (mais quatro que em 2018) e houve a expulsão de 33 associados (menos 18 que em 

2018) por não pagamento das quotas devidas. Findámos o ano com um saldo positivo de 139 

associados (mais 78 do que em 2018). 

Em 31 de dezembro 60% dos associados (54% em 2018) tinham aderido ao pagamento das 

quotas por débito direto e ainda havia 4,3% de associados sem e-mail (5,6% em 2018). 

REUNIÕES 

➢ 7 de janeiro: o presidente da direção na sede da ACAP para preparar um pedido de reunião 

com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, a qual não teve sequência. 

➢ 8 de janeiro: na câmara de Odemira com a presença do presidente e vice-presidente da 

direção, da FPA e da FCMP para abordar o tema autocaravanismo. 

➢ 15 de janeiro: o presidente da direção com um vereador da CM de Marco de Canaveses para 

incentivar a autarquia a criar uma ASA.  

➢ 8 de fevereiro: o presidente da direção com a ANIMAR na câmara de Idanha-a-Nova para 

preparar o 70º ENCONTRO CPA. 

➢ 7 de maio: o presidente da direção interveio no colóquio sobre Sustentabilidade e 

Desenvolvimento do Turismo que teve lugar na Sala do Senado (Palácio de São Bento) no dia 

7 de maio. 

➢ 29 de julho: o presidente da direção com a ATAHCA, em Vila Verde, para preparar o 74º 

ENCONTRO CPA. 

➢ Durante o ano de 2019 foram realizados vários contactos telefónicos e presenciais com as 

entidades envolvidas na construção da ASA no Porto. 

➢ Também relativamente à ASA prevista para Lisboa, resultante do Orçamento Participativo de 

Lisboa de 2015, foram realizadas várias reuniões e contactos. 

➢ Outubro: reunião do diretor Mário Prista com o presidente da câmara do Crato onde foi 

proposta a presença do CPA na inauguração das duas futuras ASA a construir. 
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➢ Novembro: consulta aos advogados de Direito Administrativo para análise à nova sinalização 

do Código da Estrada. A este propósito foi emitido o Comunicado 2019-008 - Alteração ao 

Regulamento de Sinalização de Trânsito. 

➢ 5 de novembro: deslocação do presidente da direção a Marco de Canaveses para reunião 

com os técnicos para a realização de uma ASA. 

➢ 20 de dezembro: reunião da direção, na sede do CPA, com os proprietários da PORTUGAL 

EASY CAMP. 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

➢ Aceite a proposta da D. Amélia para que o contrato de trabalho fosse renovado para terminar 

no dia 31 de dezembro de 2019 com a troca das férias do mês de agosto pelos últimos dias 

do contrato, o qual foi formalizado pelos nossos serviços jurídicos. 

➢ Para homenagear o trabalho de 29 anos ao serviço do CPA foi elaborado um livro para 

agradecer todo o seu percurso com depoimentos dos vários dirigentes que trabalharam com 

a D. Amélia e que lhe foi entregue no decurso do 74º ENCONTRO CPA, em Vila Verde. 

➢ Foi contratualizada a Cesto de Números para a prestação de serviços administrativos a meio 

termo, assegurando as presenças na Nauticampo, ou outros eventos, sempre que 

necessário. 

➢ Decidido passar o pagamento dos nossos seguros na C&V para débito direto (conta na CGD). 

RECLAMAÇÕES 

➢ Envio de uma reclamação à presidente da Assembleia Municipal de Lisboa por causa da 

recusa do Regulamento de Trânsito não permitir que os proprietários de autocaravanas 

requeiram o Cartão de Residente. 

➢ Pedido parecer ao nosso gabinete jurídico e ao escritório de advogados de Direito 

Administrativo para a emissão de uma carta a ser enviada ao comando da GNR sobre as 

coimas aplicadas contra a opinião já emitida por duas vezes por esse comando. Foi emitido 

comunicado e enviada a reclamação para a GNR. 

➢ Consulta aos advogados de Direito administrativo para ser enviada uma resposta à 

presidência da Assembleia Municipal de Lisboa a propósito da recusa da emissão do Cartão 

de Residente aos proprietários de autocaravanas. 

➢ Foi enviada contestação ao Projeto de Regulamento da Área de Serviço de Autocaravanas de 

Pampilhosa da Serra, do qual resultou a eliminação dos pontos contestados. 

➢ Foi feito Requerimento à CML para contestar o artigo 7º do Regulamento Geral de 

Estacionamento e Paragem na Via Pública da Cidade de Lisboa. 

AÇÕES JUDICIAIS 

➢ Providência cautelar contra o Regulamento Municipal para o Licenciamento da Atividade de 

Campismo e Caravanismo Ocasional e para o Exercício da Atividade de Autocaravanismo no 

Concelho de Silves. 

➢ Providência Cautelar contra Regulamento Municipal para o Exercício da Atividade de 

Autocaravanismo no Concelho de Vila Real de Santo António. 
➢ Comunicado 2019-006 - PROVIDÊNCIAS CAUTELARES SILVES E VILA REAL DE SANTO 

ANTÓNIO. 

➢ Dada autorização pela direção, relativamente a Silves e Vila Real de Santo António, para que 

dessem entrada as respetivas ações administrativas. 

https://www.cpa-autocaravanas.com/upload/Comunicado%20da%20direo%202019-08%20Alterao%20ao%20Regulamento%20de%20Sinalizao%20de%20Trnsito.pdf
https://www.cpa-autocaravanas.com/upload/Comunicado%20da%20direo%202019-08%20Alterao%20ao%20Regulamento%20de%20Sinalizao%20de%20Trnsito.pdf
https://www.cpa-autocaravanas.com/upload/20190806%20Comunicado%20da%20direo%202019-06%20Providncia%20Cautelar_Silves%20e%20Vila%20Real%20de%20Santo%20Antnio.pdf
https://www.cpa-autocaravanas.com/upload/20190806%20Comunicado%20da%20direo%202019-06%20Providncia%20Cautelar_Silves%20e%20Vila%20Real%20de%20Santo%20Antnio.pdf
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MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

➢ Resposta ao jornal Sul-Informação (Algarve) sobre a notícia publicada sobre a providência 

cautelar ao regulamento de Silves. 

➢ Entrevista do presidente da direção com uma repórter da TVI. 

COMUNICAÇÃO COM OS ASSOCIADOS 

➢ Comunicado 2019-005 - PLANO DE ASSISTÊNCIA AOS ASSOCIADOS 

➢ Comunicado 2019-006 - PROVIDÊNCIAS CAUTELARES SILVES E VILA REAL DE SANTO 

ANTÓNIO 

➢ Comunicado 2019-007 - PAMPILHOSA DA SERRA 

➢ Comunicado 2019-008 - Alteração ao Regulamento de Sinalização de Trânsito 

➢ Comunicado 2019-009 - Aconselhamento Jurídico 

➢ Comunicado 2019-01 - NAUTICAMPO 2019 - Serviços Administrativos Encerrados 

➢ Comunicado 2019-02 - PROVIDÊNCIA CAUTELAR de suspenso de eficácia 

➢ Comunicado 2019-03 - PROVIDÊNCIAS CAUTELARES de suspensão de eficácia 

➢ Comunicado 2019-04 - ÁREAS DE SERVIÇO PARA AUTOCARAVANAS - apontamentos 

jurídicos genéricos 

➢ Divulgados os Notícias em Foco N.º 25 a Nº 35 

➢ Divulgada a participação do CPA na Nauticampo 2019 

VANTAGENS PARA ASSOCIADOS 

➢ Foi incluída nova cobertura de cães e gatos na apólice da autocaravana. 

➢ Foi contratado o plano de assistência médica aos associados do CPA através da C&V. 

➢ Eliminação da Norma Interna CPA - NI 2014/02 - Associados sem autocaravana eventos CPA 

por não ter justificação estatutária e por começar a haver associados que se deslocam nas 

suas viaturas aos encontros. 

DIVERSOS 

➢ Atualizado o Projeto Técnico - Área de Serviço para Autocaravanas / Estação de Serviço e 

Área de Pernoita com as dicas do associado Mário Caxias sobre as grelhas para recolha das 

águas cinzentas. 

➢ Alterada apólice do seguro da sede para cobrir eventuais fenómenos sísmicos 

➢ Entregue aos Bombeiros de Alcácer do Sal o valor das inscrições do 72º ENCONTRO CPA, no 

valor de €230,00. 

➢ Elaborado projeto do Regulamento Disciplinar ao Conselho Geral. 

➢ Proposta à AG de 30 de março a filiação na Associação Humanitária de Bombeiros   

Voluntários de Agualva-Cacém e desfiliação na Associação Humanitária de Bombeiros   

Voluntários (Lisboa). 

➢ Apoio ao abaixo assinado dos comerciantes de Ponte de Lima para que seja reaberto ao 

autocaravanismo o parque no areal do rio Lima. 

➢ Aceite o convite da ANIMAR para que o CPA integre a lista para a direção e indicado o 

associado Paulo Manuel Moz Barbosa para nos representar. 

https://www.cpa-autocaravanas.com/upload/Comunicado%20da%20direo%202019-05%20PLANO%20DE%20ASSISTNCIA%20AOS%20ASSOCIADOS.pdf
https://www.cpa-autocaravanas.com/upload/20190806%20Comunicado%20da%20direo%202019-06%20Providncia%20Cautelar_Silves%20e%20Vila%20Real%20de%20Santo%20Antnio.pdf
https://www.cpa-autocaravanas.com/upload/20190806%20Comunicado%20da%20direo%202019-06%20Providncia%20Cautelar_Silves%20e%20Vila%20Real%20de%20Santo%20Antnio.pdf
https://www.cpa-autocaravanas.com/upload/Comunicado%20da%20direo%202019-07%20Pampilhosa%20da%20Serra.pdf
https://www.cpa-autocaravanas.com/upload/Comunicado%20da%20direo%202019-08%20Alterao%20ao%20Regulamento%20de%20Sinalizao%20de%20Trnsito.pdf
https://www.cpa-autocaravanas.com/upload/Comunicado%20da%20direo%202019-09%20Aconselhamento%20Juridico%20Gratuito.pdf
https://www.cpa-autocaravanas.com/upload/Comunicado%20da%20direo%202019-01%20Nauticampo%202019%20-%20Servios%20Administrativos%20Encerrados.pdf
https://www.cpa-autocaravanas.com/upload/Comunicado%20da%20direo%202019-02%20PROVIDNCIA%20CAUTELAR%20de%20suspenso%20de%20eficcia.pdf
https://www.cpa-autocaravanas.com/upload/Comunicado%20da%20direo%202019-03%20PROVIDNCIAS%20CAUTELARES%20suspenso%20de%20eficcia.pdf
https://www.cpa-autocaravanas.com/upload/Comunicado%20da%20direo%202019-04%20REAS%20DE%20SERVIO%20PARA%20AUTOCARAVANAS.pdf
https://www.cpa-autocaravanas.com/upload/Comunicado%20da%20direo%202019-04%20REAS%20DE%20SERVIO%20PARA%20AUTOCARAVANAS.pdf
https://www.cpa-autocaravanas.com/upload/CPA%20-%20NI_2014-02_Socios_sem_autocaravana_eventos_CPA.pdf
https://www.cpa-autocaravanas.com/upload/2020-05-14_Projeto%20ASA.pdf
https://www.cpa-autocaravanas.com/upload/2020-05-14_Projeto%20ASA.pdf
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EVENTOS 

➢ 25 de janeiro: 29 anos do CPA (sede) 

➢ 20 a 24 de fevereiro: NAUTICAMPO 

➢ 27 a 31 de março: 70º ENCONTRO CPA em Idanha-a-Nova 

➢ 7 a 10 de junho: 71º ENCONTRO CPA do Barrocal à Ilha Formosa 

➢ 21 a 24 de junho: 72º ENCONTRO CPA em Alcácer do Sal 

➢ 27 a 29 de setembro: 73º ENCONTRO CPA de Mértola a Serpa 

➢ 15 a 17 de novembro: 74º ENCONTRO CPA em Vila Verde 

 

NOVAS PARCERIAS 

➢ Area Camper Barcelona Beach- Cabrera de Mar (Espanha) 

➢ ASA de Fábrica do Braço de Prata (Lisboa) 

➢ ASA Quinta da Palmeira - Clube Imortal (Albufeira)  

➢ Camping Los Villares - Sierra de Córdoba (Espanha) 

➢ H.B.D. Camper, Elevogruas Lda (Sintra) 

➢ Herdade dos Adaens (Campo Maior) 

➢ ISTAS' Garden (Vila Nova de Gaia) 

➢ Parque de Campismo Aboim da Nóbrega (Vila Verde) 

➢ Parque de Campismo e Caravanismo Termas de Melgaço (Melgaço) 

➢ PLANETA ESTÁVEL – Agência de Viagens Lda (Lisboa) 

➢ RCACamper (Albufeira) 

➢ SYMPLI HOME (Moncarapacho) 

➢ TRAVEL- PARK SALGADO (Nazaré) 

➢ VidiCar (Estrada Nacional nº 1, 2315 /4535-220 Mozelos / S. Maria da Feira) 

➢ Water Go (Queluz) 

➢ Watt Eletric Moving (Lisboa)  

 

AGRADECIMENTOS 

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

nossos encontros durante 2019: 

➢ ANIMAR 

➢ ATAHCA – Associação de Desenvolvimento das Terras Altas do Homem, Cávado e Ave 

➢ Câmara municipal de Alcácer do Sal 

➢ Câmara municipal de Idanha-a-Nova 

➢ Câmara municipal de Vila Verde 

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

➢ Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento Idanha-a-Nova 

➢ Junta de freguesia de Medelim 

➢ Junta de freguesia de Quelfes 

➢ Junta de freguesia de Santa Bárbara de Nexe 

 
  

https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3937.0.html
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3953.msg16059.html#msg16059
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3914.msg16005.html#msg16005
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3927.msg16020.html#msg16020
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3952.msg16058.html#msg16058
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3902.msg15989.html#msg15989
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3917.msg16008.html#msg16008
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3969.msg16077.html#msg16077
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3908.msg15997.html#msg15997
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3939.msg16035.html#msg16035
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3918.msg16009.html#msg16009
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3923.msg16015.html#msg16015
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3933.msg16027.html#msg16027
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3972.0.html
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3901.msg15988.html#msg15988
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3973.msg16082.html#msg16082
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• Pela publicidade inserida no Portal durante 2019: 

➢ 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 

 

• Às 108 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 42 autarquias assinaladas no WFP. 

 

• Às entidades que disponibilizaram instalações para as nossas atividades: 

➢ ATAHCA – Associação de Desenvolvimento das Terras Altas do Homem, Cávado e Ave 

➢ Câmara municipal de Idanha-a-Nova 

 

• Aos Delegados Concelhios pela colaboração prestada. 

 

• Às colaboradoras Maria Amélia Reis e Nádia Santos pela lealdade e total disponibilidade demonstrada. 

 

11 de setembro de 2020 

a direção 


