RELATÓRIO 2014
INFORMAÇÃO
Nos termos legais e estatutários, a Direção da Associação Autocaravanista de Portugal – CPA
apresenta à Assembleia Geral o Relatório e as Contas referentes ao exercício de 2014.
As comemorações do 24º aniversário do CPA decorreram, pela primeira vez, de uma forma
descentralizada, no Parque da Palmeira em Albufeira, na sede em Lisboa e na Cooperativa de Ramalde no
Porto. Foi uma boa experiência que pretendemos dar continuidade a partir de 2016.
Sendo este o primeiro ano de gestão do nosso mandato, devemos sublinhar que não nos desviámos muito
do orçamento que herdámos da anterior direção. Num documento com receitas e despesas com mais de
três dezenas de milhares de euros, houve um desvio final de €250,00.
Destacámos dois pontos:
 Tendo havido um menor valor das quotizações cobradas, as receitas superaram o orçamento em
€2 460,00 devido a um maior número de atividades realizadas e à recuperação de receitas na
publicidade no boletim e no portal.
 Pelo facto da designação do CPA ter sido alterada pela Assembleia Geral de 17 de novembro de
2012, coube-nos tratar de toda a transformação inerente, quer na fachada da sede, quer na
documentação, galhardetes e bandeiras, com os inerentes custos que tal alteração provocou.
No ano em análise, a estabilidade da situação económico-financeira do CPA acompanhou o momento de
crise que atravessa o país. Ao termos lançado as bases para a concretização do pagamento das quotas por
débito direto, com uma adesão que ultrapassou já a centena, estamos certos que aproximamos os
associados do CPA, permitindo uma maior fidelização da massa associativa.
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Divulgação no fórum várias atividades locais e/ou municipais de interesse para os nossos
associados, nomeadamente feiras e festivais.
Foi mantido o aconselhamento jurídico aos sócios e à direção.
Participação na apresentação do evento “Lampreia do Rio Minho – Um Prato de Excelência”: 16
de janeiro.
24º aniversário do CPA: 25 de janeiro.
51º Encontro CPA – Carnaval no Ameixial: 28 de fevereiro a 4 de março.
1º Encontro de Autocaravanas no Gaio-Rosário na Moita: 14 a 16 de março.
Go Caravaning – presença do CPA no Porto: 15 a 22 de março.
52º Encontro CPA – Por Terras de Viriato: 21 a 23 de março.
Assembleia Geral Ordinária para aprovação do Relatório e das Contas de 2013: 22 de março.
Protocolo com a Asociación Cultural Autocaravanista Valenciana A.C.A.V.: 1 de abril.
Novo patrocinador do CPA - Autopecas-online.pt - Loja Online de Peças Auto: 19 de abril.
53º Encontro CPA – Passeio ao Minho Litoral com a participação do CPA nas inaugurações da
ASA em Viana do Castelo (Euromarché de Mazarefes), da ASA de Vila Praia de Âncora e
ampliação da ASA de Vila Nova de Cerveira: 30 de abril a 4 de maio.
Protocolo com o Camping du Lac de Saint-Cyr : 17 de junho.
Rua Luís Sttau Monteiro, Lote C3 – Loja C3A
1950 – 373 LISBOA
Portal: http://cpa-autocaravanas.com
email: geral@cpa-autocaravanas.com

1




















Inspeções Periódicas do Veículo Autocaravana - Pedido de Esclarecimento ao IMT: 18 de junho.
Encontro Autocaravanista em Pimel – Alcácer do Sal: 20 a 24 de junho.
Comunicado 2014-001 abordando o tema da Discriminação Negativa: 3 de julho.
54º Encontro CPA – Sardinhada de Verão na inauguração da AS Km64 no Algarve: 4 a 6 de
julho.
Comunicado 2014-002 dando a conhecer o período de férias de verão dos serviços
administrativos do CPA: 23 de julho.
Protocolo com a FPN - Federação Portuguesa de Naturismo: 2 de agosto.
Protocolo com o Camping La Balma S.L. (Espanha): 21 de agosto.
I Encontro Figueira Caravan Park: 5, 6 e 7 de setembro.
Encontro Autocaravanista “Há Festa na Aldeia” em UL: 13 a 14 de setembro.
Comunicado 2014-003 sobre a posição do CPA no que respeita à alteração dos estatutos da
FCMP: 16 de setembro.
ASA em Lisboa - Participação no processo de votação do Orçamento Participativo de Lisboa: 26
de setembro.
Comunicado 2014-004 regozijo sobre a alteração dos estatutos da FCMP: 4 de outubro.
55º Encontro CPA – Entroncamento: 7 a 9 de novembro.
Assembleia Geral Ordinária para aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para 2015: 8
de novembro.
Protocolo com a Fundação INATEL: 13 de novembro.
Comunicado 2014-005 dando a conhecer o período de férias de Natal dos serviços
administrativos do CPA: 16 de dezembro.
Lançamento do pagamento de quotas por débito direto:
56º Encontro CPA – Fim do Ano no Algarve: 31 de dezembro.
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