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ANO EM REVISTA 

___________________ 
 

2019 foi um Ano de grandes projetos que a Direção eleita em 2017 se propôs consolidar 
para a mudança do Clube Português de Automoveis Antigos.  

Deram-se início às obras de remodelação das instalações adquiridas em Outubro de 
2018, que será a nova Sede do Clube, situadas na Rua de Serpa Pinto, 520/528 na cidade 
do Porto. Foi um ano intenso de atividade, em que dinamizámos a realização de eventos 
mensais, não descurando o nível de serviços prestados diariamente no normal 
funcionamento do Clube, em que com o objetivo de preparar o Ano de 2020, a Direção 
foi trabalhando durante o Ano de 2019, mantendo a sustentabilidade do projeto e a 
previsão calculada dos custos e tempos de execução da obra. Também em 2019 foi dada 
“luz verde” por parte da Câmara Municipal de Oeiras (CMO) para o arranque das obras 
de remodelação na Delegação do CPAA em Paço d’Arcos, espaço propriedade da CMO, 
sendo que a previsão do início dessas obras ocorrerá somente em 2020. Relativamente 
às atividades culturais e sociais organizadas pelo CPAA durante o Ano de 2019 e 
seguindo o que a Direção se propôs efetuar logo após a sua tomada de posse em 2017 
de realizar um evento por mês, em 2019 não foi diferente: 

Começamos logo em Janeiro com o inicio das tradicionais Automobilias de Oeiras 
promovidas pela Delegação do Clube e realizadas nas instalações do CPAA em Paço 
d’Arcos. Já em Fevereiro, a meio do mês a Delegação iniciou a ronda dos Passeios do 
Clube com a organização do Passeio à Descoberta da Arrábida, evento que se 
desenrolou na bela região da Península de Setúbal, por estradas de boa qualidade e um 
enquadramento único, em que tivemos a participação de 29 viaturas e um total de 58 
participantes. Em Março, foi a vez da Sede organizar o primeiro evento do Ano, o Passeio 
de Carnaval à Lampreia, repetindo o sucesso do Ano anterior, mas incluindo um almoço 
de Lampreia, em que manteve a concentração das viaturas e desfile pelo centro da 
cidade do Porto, iniciando-se o percurso junto á Camara Municipal do Porto desfilando 
as viaturas pela Marginal do rio Douro em direção a Entre-os-Rios. Apesar da chuva que 
caiu nesse dia, pudemos contar com a presença de 81 viaturas e 176 participantes, com 
particular destaque para a presença de algumas viaturas do acervo do Clube, tais como 
a “mascote” do CPAA, o Reboque Citroën de 1934, o Buick 8 de 1947, o Austin Seven de 
1975 e o VW-Porsche 914 de 1972, onde todos percorreram o percurso sem nenhum 
percalço. A meio do mês Março, realizou-se o 1º Encontro Austin-Healey, evento 
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organizado pela nova secção Núcleo Austin-Healey, em que reuniram 11 veículos com 
uma presença de 19 participantes, num passeio pela Serra de Montejunto culminando 
com uma visita à Real Fábrica do Gelo, também referida como Fábrica da Neve da Serra 
de Montejunto. Realizou-se também neste mês mais uma Automobilia de Oeiras na 
nossa Delegação. Logo nos primeiros dias de Abril, desenrolou-se na FIL em Lisboa o 
Salão Motor Classico em que o CPAA marca assiduamente a sua presença. Certame 
extremamente importante para a divulgação do Clube, em particular para a nossa 
Delegação que prima por apresentar sempre um espaço diferente e atrativo. Realizámos 
a 2ª edição do Norte Classic, evento organizado pela Portugal Classic, empresa dirigida 
pelo nosso sócio Luis Brito. Com 154 viaturas à partida e mais de 350 pessoas envolvidas, 
entre participantes, convidados e staff, este evento, que mais uma vez se desenrolou na 
região de Braga, excedeu todas as expectativas e veio demonstrar que um evento desta 
dimensão faz todo o sentido realizar na região Norte, sendo evento importante no 
calendário nacional de eventos para automoveis antigos e clássicos. No último fim de 
semana deste mês de Abril, a Delegação organizou um novo evento a que foi chamado 
Aventura Medieval em Sortelha. Teve lugar a partida de Carcavelos em direção á aldeia 
de Sortelha, para muitos considerada a mais bela vila de Portugal sendo uma das mais 
antigas, tendo mantido a sua fisionomia urbana e arquitetónica até aos dias de hoje. 
Foram 12 viaturas a percorrer a distância de cerca de 350 km entre Carcavelos e Sortelha 
tendo tido uma participação de 22 pessoas. Em Maio, decorreu o 3º Rally Histórico Vale 
do Tejo, prova que em 2019 foi pontuável para o Campeonato de Portugal de 
Regularidade Histórica (CPRH) organizado pela FPAK. Com responsabilidades acrescidas 
nessa edição, o CPAA voltou a empenhar-se na organização desta prova organizando em 
paralelo e integrado no 8º Salão de Automoveis e Motociclos Clássicos de Vila Franca de 
Xira, um Passeio turístico com visitas culturais ao Museu do Ar e à Fábrica de Arroz de 
Benavente. Com uma participação alargada este Rally contou com a presença 64 
viaturas e 117 participantes, sendo que 34 eram participantes na prova pontuável para 
o CNRH, que nesta edição foi ganha pela dupla Antonio Ramos/Ivo Tavares num Toyota 
Corolla Gti 16V que percorreu os 298 kms do percurso total da etapa única, dividida por 
2 secções, uma de manhã e outra de tarde durante as 16 provas de regularidade. 

Em Maio, teve lugar o 1º Passeio feminino do CPAA exclusivamente para Senhoras: o 
Passeio CPAA âme moi Ladies Classics,  iniciativa que teve imenso sucesso promovida 
por sócias do Clube, em que participaram 30 viaturas, conduzidas com mestria pelas 
Senhoras e onde se contou com 40 participantes que percorreram as ruas da cidade do 
Porto em desfile fazendo uma paragem para uma visita á Fundação Serralves onde se 
encontrava patente uma exposição da artista Joana Vasconcelos e terminando o 
percurso no Centro Histórico da cidade, em que contámos com o apoio das marcas de 
carteiras “âme moi” e de cosméticos “Porto Luso”, evento que passará a fazer parte do 
Calendário anual de eventos do Clube. Ainda em Maio o CPAA marcou presença, como 
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habitualmente, na 27ª Automobilia de Aveiro expondo o seu VW-Porsche 914 decorado 
com a publicidade do Clube. Também no decorrer deste mês desenrolou-se mais uma 
Automobilia de Oeiras nas instalações da Delegação do CPAA e um evento no Algarve 
organizado em parceria com a Portugal Classic, o Passeio da Primavera. Chegados a meio 
do Ano, Junho é o mês do já tradicional Passeio Jaguar realizado pela Secção Jaguar que 
nesta edição coube à região de Lamego acolher as 23 viaturas da marca e os cerca de 46 
participantes. Contando com o apoio do concessionário Jaguar no Porto, a JOP, foi um 
Passeio muito participativo nas atividades propostas e muito divertido. O mês de Julho, 
começou assim com a realização na Sede do Clube da Assembleia Geral Anual do Clube, 
tendo sido agraciados Sócios com filiação superior a 50 Anos, ficaram aprovadas as 
contas relativas ao exercício de 2018 e aprovadas as atividades e orçamento propostos 
para 2019, por outro lado também foi proposto e aceite por unanimidade da Assembleia 
a proposta de candidatura do Sócio José Carlos Barquinha ao Prémio “Cultura da FIVA 
2019. A Direção aproveitou esta Assembleia Geral para dar uma informação em 1ª mão 
sobre a candidatura que se estava a desenvolver junto da FIVA para a realização do Rally 
FIVA 2020, chamando à colaboração para a sua organização a Portugal Classic com quem 
o Clube mantem relações estreitas na organização de outros eventos e que tão bons 
resultados se tem obtido. A meio do mês Julho, a secção Rolls-Royce/Bentley, com o 
apoio do concessionário da Bentley de Braga, a Crewe Motor, organizou o Passeio 
Bentley/Rolls-Royce reunindo 13 viaturas destas prestigiadas marcas em que se 
contaram com 27 participantes, Mais uma vez se desenrolou na zona da cidade de Braga 
tendo os inscritos subido ao Bom Jesus onde no Hotel Elevador se reuniram para a 
confraternização habitual. No final deste mês, a Direção decidiu colocar na estrada mais 
uma edição do Passeio D. Elvira, evento aberto exclusivamente a viaturas anteriores a 
1946, que teve lugar no último fim de semana do mês Julho. e contra todas as 
expectativas, pela razão do início normal de férias, este evento foi um sucesso ao obter 
um record de viaturas inscritas, onde contamos com 27 Automoveis e 57 participantes. 
A região escolhida recaiu na zona de Entre-os-Rios, por forma a não se esforçar 
demasiado as mecânicas destas viaturas, que como sempre, se portaram ao mais alto 
nível. E onde mesmo nos esperava à chegada da aldeia de EJA uma Camionete de 
passageiros dos anos 40 para transportar os participantes ao local escolhido para a 
habitual confraternização. Após o período tradicional de férias de Verão, tivemos a 
nossa reentré no mês de Setembro colaborando com a Confraria dos Enófilos do Dão na 
realização do 7.º Passeio de Automóveis Antigos à Rota do Vinho do Dão. Naturalmente 
este evento desenvolveu-se na região Centro, tendo como centro nevrálgico a cidade de 
Viseu, em que contou com a presença de cerca de 25 viaturas e cerca de 60 pessoas e 
onde a Confraria não deixou de enaltecer o papel do CPAA nesta organização, tendo 
inclusivamente tido a presença da Vice-Presidente da Camara Municipal de Viseu e onde 
o representante do CPAA presente no evento dirigiu algumas palavras reforçando esta 
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parceria que será para continuar em 2020. Por seu turno, a Sul, a Delegação promoveu 
um evento organizado por Sócios do Clube e inserido no âmbito do Festival do Vapor “A 
Steampunk Circus” que se realizou durante 3 dias na cidade do Entroncamento e que o 
CPAA ao se associar ao evento levou para a estrada viaturas antigas de Sócios. Foi 
também em Setembro que se convocaram todos os Sócios para uma Assembleia Geral 
Extraordinária para se discutir a aprovação da proposta da Direção de alienação da sede 
atual do CPAA para redução do passivo bancário e também para se aprovar alterações 
aos Estatutos do Clube. Ambas as propostas foram aprovadas por unanimidade, 
havendo inclusivamente uma moção de louvor á Direção pelo arrojo e concretização na 
aquisição da Nova Sede para o Clube. Em Outubro, marcámos presença no Salão Auto 
Clássico, que se realizou no Porto e onde o CPAA é um parceiro privilegiado da 
organização do certame. Na edição de 2019 apresentamos no certame para além das 
tradicionais viaturas restauradas do Clube, neste caso o Rolls-Royce Wright e o Buick 8 
ambos de 1947, também um Nissan Sunny GTI de 1989, dignificando as 10.000 
Homologações realizadas pelo nosso Conselho Técnico desde que o Clube foi legitimado 
em 1994 pelo Governo Português com a competência para classificar os automóveis 
fabricados antes de 1960 como antigos de modo a dispensá-los das inspeções periódicas 
obrigatórias. Curiosamente este Nissan perfazia precisamente 30 anos, idade mínima 
para ser considerado de interesse Histórico. Simbolicamente foi entregue pelo 
Presidente da Direção CPAA ao Sócio/Proprietário um Certificado com o nº. 10.000 em 
formato de poster, igual ao documento emitido que acompanha documentação da 
viatura na via publica. Foi também neste mês de Outubro, que realizámos o já tradicional 
Passeio Mercedes-Benz, com uma representação mais reduzida do que no ano anterior 
mas não menos dignificante, em que reunimos 15 viaturas e 26 participantes. Desta vez 
o percurso desenvolveu-se na região do Minho com uma maior incidência na costa norte 
de Portugal. Em Novembro, tivemos a 24ª edição das 48 Horas do Alentejo, prova de 
regularidade histórica inscrita no calendário da FPAK que decorreu entre os dias 1 e 3 
de Novembro, atingindo um número recorde de participantes com mais de 100 
automóveis em competição, sendo o maior alguma vez realizado no Alentejo. O 48 
Horas Alentejo é considerado um dos melhores eventos de automóveis clássicos 
realizados em Portugal pelas suas características únicas que juntam dois percursos, um 
turístico e outro desportivo de elevada qualidade. A Norte do País, realizou-se mais um 
Passeio de São Martinho, que tal como na edição de 2018 se realizou na zona de 
Famalicão, atingido uma lista de inscritos recorde de 62 viaturas e 120 participantes. 
Este ano efetuámos uma visita cultural ao Museu da Fundação Cupertino de Miranda. 
Neste evento em que participou para além do habitual Porsche do Clube pudemos 
contar com a presença do Presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e 
Karting, Senhor Fernando Amorim, que conduziu o Rolls-Royce Wright do CPAA que foi 
doado ao Clube pelo Seu Avô. Também podemos ver a participação do FIAT 600 do CPAA 
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em estreia nos Passeios do Clube. Na Delegação, tivemos a última Automobilia do ano, 
conseguindo-se assim realizar todas as que o CPAA inicialmente previu realizar, uma vez 
que as obras de remodelação, de responsabilidade da Camara Municipal de Oeiras, 
tendo já sido aprovadas para serem iniciadas, efetivamente foram adiadas para 
execução em 2020. Em Dezembro, em simultâneo na Sede e Delegação realizou-se o 
tradicional Convívio de Natal, que este ano de 2019 se conseguiu articular a Norte e a 
Sul as mesmas datas e horários para se realizar o evento. Reunindo sempre bastantes 
Sócios, estes convívios servem para reunir numa época festiva a família CPAA e o 
entusiasmo comum pelos veículos Antigos de todos os nossos Associados.  
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MENSAGEM DO PRESIDENTE 
_____________________________ 

 
 

Estimados Sócios,  
É com muito gosto que venho cumprir mais um ano, o último do mandato desta Direção, 
de apresentação das Contas do Clube Português de Automóveis Antigos, referente ao 
exercício 2019. 

O CPAA durante o Ano de 2019, teve o privilégio de poder contar com mais 155 novos 
Sócios aumentando para um total de 2960 Sócios, tendo sido homologados 600 veículos 
com Interesse Histórico, reinspeccionadas 580 viaturas e efetuados 337 pareceres para 
atribuição de matrícula da Época, tendo o Clube registado 180 viaturas que mudaram 
de propriedade, mantendo-se atualmente certificadas pelo CPAA, 10.450 viaturas.  

Realizámos uma Assembleia Geral Extraordinária em finais de Setembro de 2019, onde 
foi apresentada pela Direção e aprovado pelos Sócios do Clube, a venda da sede atual e 
consequente redução de passivo bancário, bem como a alteração de Estatutos, que em 
traços gerais, reflete a atualização que considerámos pertinente efetuar.  
 

A melhoria dos resultados do exercício de 2019, estão assentes em 3 factores: O 
aumento do volume de negócios, fruto do aumento de atividade do nosso Conselho 
Técnico, a redução a zero de imparidades dívidas a receber de Sócios e a redução de 
gastos que iniciámos em 2017.  

Para 2020, considerando a pandemia que teve inicio em Portugal em Março 2020, 
suspendemos o calendário de mais de 20 eventos previstos, entre Rallies, Passeios, 
Concentrações e Exposições. Com a inauguração da nova Sede e com a planeada 
remodelação da Delegação até final de 2020, prevemos que haja uma maior 
interatividade com e entre os Sócios.  
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Com a entrada em vigor em 2020 da Lei 119/2019 que veio retificar o sistema de 
tributação em sede de IUC equiparando os veículos que tenham sido matriculados, pela 
primeira vez, no território nacional ou num Estado -Membro da União Europeia ou do 
Espaço Económico Europeu, desde 1981 até à data da entrada em vigor desta Lei, é 
previsível um aumento de Homologações, à semelhança do que ocorreu durante o Ano 
de 2018 com a entrada em vigor da Lei 144/2017 que veio isentar das IPO as viaturas 
com mais de 30 anos, desde que certificadas por uma das entidades com competência 
para classificar Veículos como Antigos. 
Em suma:  depois de termos dado os passos certos, mas ambiciosos, na modernização e 
sustentabilidade do nosso Clube, terminamos o mandato com obra feita, contribuindo 
para que tenha a dimensão e visibilidade que merece, aumentando de forma substancial 
a valia do seu património, sempre com gestão muito cuidada dos recursos disponíveis, 
passando o Clube a estar dotado de todas as condições para encarar o futuro com 
tranquilidade e continuar a ser uma referencia na preservação, divulgação e proteção 
do veiculo antigo.  
 

Uma palavra especial aos meus colegas de Direção e do Conselho Técnico, aos ilustres 
membros da Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Conselho de Veteranos e a todos os 
colaboradores do Clube, que acrescentam diáriamente valor e prestigio e ao Clube 
Português de Automóveis Antigos, com empenho e dedicação aos Sócios, o nosso 
principal Ativo. 

Valeu a pena, em prol do CPAA e dos Sócios!  

 
 
Um abraço 
 
 
 
 
Gaspar Fernando Pereira 
Presidente Direção  
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ORGÃOS SOCIAIS 

_____________________________ 

 

Direção 

 

Presidente 

Gaspar Pereira 

Vice Presidente 

Pedro Aragão 

Vogal 

José Carlos Barquinha 

Vogal 

Fernando Paulino 

Vogal 

Carlos Dionísio 

Vogal 

Filipe Figueiredo 

Vogal 

Pedro Filipe 

Assembleia Geral 

 

Presidente 

Jorge Seabra 

Vice Presidente 

José Bessa Pacheco 

Vogal 

Jorge Brito Fonseca 

 

 

Conselho Fiscal 

 

Presidente 

Pedro Carmo 

Vice Presidente 

Manuel Ramos 

Vogal 

Adriano Pinheiro 

Vogal 

Luis Filipe Pereira 

Vogal 

Pedro Dias Costa 
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PRINCIPAIS 

INDICADORES 

DE ACTIVIDADE 
 

AUTONOMIA FINANCEIRA 

67% 
_____________________ 
ATIVO TOTAL 

1.173.848,81 € 
_____________________ 
VOLUME DE NEGÓCIOS 

382.694,57 € 
_____________________ 
RESULTADO LÍQUIDO 

64.305,51 € 
_____________________ 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 

_____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Sócio, 

 

“Dando cumprimento ao estipulado na lei e nos Estatutos, 
apresenta-se o relatório de gestão e as demonstrações 
financeiras, relativas ao exercício 2019, pretendendo-se com 
tais documentos refletir a evolução do Clube Português de 
Automóveis Antigos”   
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O CPAA durante o Ano de 2019, teve o privilégio de poder contar com mais 155 novos 
Sócios aumentando para um total de 2960 Sócios no final de 2019. Durante o Ano de 
2019, completando a atividade do Clube Português de Automóveis Antigos, realizaram-
se 606 Homologações de Veículos com Interesse Histórico, Reinspeccionaram-se 607 
viaturas e emitiram se 338 Pareceres para atribuição de matrícula da Época. Houve 184 
viaturas que mudaram de propriedade, mantendo-se certificadas pelo CPAA. 

 
Analisando o triénio 2017-2019 
 

Ano 

Socios Vistorias e Inspeções 

  Homologações Reinspeções Mudança Propriedade 
Pareceres 

matricula época 
2017 136 294 4 5 nd 
2018 218 848 326 93 159 
2019 155 600 580 180 337 

 
1. ORGANIZAÇÃO/ EQUIPAMENTOS  

Conforme planeado e atempadamente divulgado, desde 01 de Julho de 2018, o Clube 

tem em funcionamento um novo aplicativo informático, com amplas funcionalidades e 

adaptado às suas necessidades, com vista a prestar um melhor serviço aos sócios, como 

o agendamento/marcação de vistorias, emissão de certificados de homologação 

digitais, alertas de caducidade de seguros e vistorias, identificação de aniversários dos 

sócios, etc. 

Efetuámos também a identificação de sócios inativos e de viaturas com homologações  

Demos início às desejadas obras de remodelação das instalações da Nova Sede e 

Delegação de Oeiras, neste caso, com o apoio da proprietária do imóvel, a Camara 

Municipal de Oeiras. Até final de 2020, vamos fazer a renumeração de Sócios, conforme 

se encontra previsto pelos Estatutos do Clube. 

2. RECURSOS HUMANOS 

Em 2019 mantivemos o quadro de pessoal do Clube, mantendo a Sede com três 

colaboradores e a Delegação de Lisboa com uma colaboradora. 

3. COMUNICAÇÃO E IMAGEM 
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A permanente e clara comunicação e interação com os sócios, foi um dos principais 

objetivos propostos, já cumprido neste mandato, em que os canais digitais (email, sms, 

site) bem como as redes sociais, por forma a sermos mais assertivos na comunicação, 

reduzirmos as elevadas despesas de comunicação e a incentivar os sócios a participarem 

mais na vida do Clube e nos eventos que o CPAA organiza e/ou apoia. 

Por ser um tema dinâmico, continuamos a efetuar alterações no site do CPAA, com vista 

a torná-lo mais atrativo e interativo, com a criação de novas funcionalidades e a edição 

de uma newsletter digital mensal dirigida aos Sócios, tendo a primeira newsletter do 

Clube sido divulgada em Janeiro de 2018. 

4. EVENTOS  

 

O Calendário de Eventos (passeios, ralis e provas de regularidade) intenso e muito 

participado, teve sempre como orientação a sustentabilidade e a captação de maior 

numero de participantes, quer dos sócios atuais quer de novos sócios do CPAA, tendo 

sido dinamizada a captação de patrocinadores e de mais apoios ao Clube, sendo 

Evento Veiculos Participantes Inscrições 
 

Despesas Patrocinios 
Saldo 
Final  

Passeio à Descoberta da Arrábida 29 58 € 1 740,00 € 1 726,00 € 0,00 € 14,00 
1º Encontro Nacional Austin-

Healey 11 19 € 810,00 € 709,92 € 50,00 € 150,08 

Passeio de Carnaval à Lampreia 81 176 € 5 990,00 € 7 719,95 € 0,00 
-€ 1 

729,95 
Aventura Medieval a Sortelha 12 22 € 2 930,00 € 2 749,70 € 0,00 € 180,30 
III Rali Histórico Vale do Tejo 64 117 € 8 490,00 € 9 436,19 € 546,50 -€ 399,69 

Passeio CPAA âme moi Ladies 
Classics 21 42 € 1 400,00 € 2 020,94 € 357,95 -€ 262,99 

Passeio Jaguar/Daimler 2019 23 46 € 8 010,50 € 8 743,43 € 1 073,80 € 340,87 
Passeio D. Elvira 2019 27 57 € 1 907,50 € 1 997,71 € 200,00 € 109,79 

Passeio Bentley/ Rolls-Royce 
2019 13 27 € 1 000,00 € 1 580,35 € 1 500,00 € 919,65 

Passeio Mercedes-Benz 2019 15 26 € 3 505,00 € 3 452,26 € 0,00 € 52,74 
Passeio São Martinho 2019 61 120 € 3 327,50 € 3 298,55 € 220,00 € 248,95 

Almoco de Natal 2019 - Delegacao   43 € 1 290,00 € 1 118,00 € 0,00 € 172,00 
Almoco de Natal 2019 - Sede   43 € 1 182,50 € 1 147,77 € 0,00 € 34,73 

TOTAIS 357 796 
€ 41 

583,00 
€ 45 

700,77 € 3 948,25 -€ 169,52 
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salientar a participação de 357 viaturas e mais de 795 participantes nos 13 eventos 

organizados exclusivamente pelo CPAA. 

5. CONSELHO TÉCNICO 

Continuámos a dar grande importância e prestígio ao automóvel antigo 

certificado/homologado pelo CPAA, através de verificações e inspeções técnicas 

mensais de veículos, com o rigor e profissionalismo do nosso prestigiado Conselho 

Técnico, que, por todo o País, tem efetuado as homologações e reinspecções de veículos 

automóveis dos Sócios, sempre em linhas oficiais de Centros de Inspeção. 

O CPAA mantém a competência para certificar veículos como “automóveis antigos”, os 

quais são equiparados a automóveis de “interesse histórico”, conforme definição de 

interesse histórico em vigor desde 01.01.2018, efetuada pelo DL 144/2017, ou seja, 

cumulativamente, o veículo ter sido fabricado há pelo menos 30 anos, o seu modelo já 

não ser fabricado, e manter o seu estado original, ficando estes excetuados da 

obrigatoriedade de inspeções periódicas desde que certificados pelo CPAA como 

“automóvel antigo” e com “interesse histórico”.    

 

Durante o ano 2019, destacamos o excelente serviço prestado pelo Conselho Técnico: 

 

Ano 

Vistorias e Inspeções 

Homologações Reinspeções Mudança Propriedade 
Pareceres 

matricula época 
2019 600 580 180 337 

 

6. PARCERIAS E NOVOS SERVIÇOS 

Dando cumprimento a outro objetivo traçado, e depois de termos alargado a nossa 

oferta de seguros com o nosso parceiro AGEAS aos veículos de Sócios entre 25 e os 29 

anos, em que estamos a desenvolver o portfólio de seguros a contratar com os sócios, 

desenvolvemos a rede de parcerias a nível nacional, tanto em qualidade como em 

quantidade, e na transversalidade de áreas abrangidas, alargando se os descontos para 
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os Sócios do CPAA: em serviços, parques estacionamento, agências especializadas para 

tratamento documentação, organização de viagens que permita aos sócios visitarem 

certames internacionais (Retromobile, ESSEN, etc) em condições muito vantajosas. 

 

DESEMPENHO ECONÓMICO E FINANCEIRO 

RECURSOS HUMANOS 

Na sequência da conclusão da reestruturação do quadro de pessoal do Clube iniciada 

em 2017, mantivemos em 2019, o numero de 4 Colaboradores ao serviço do Clube, em 

que as Despesas com Pessoal atingiram o valor de 81.733,08 €, apresentando uma 

trajetória crescente na ordem dos 8% relativamente a 2018, não se prevendo acréscimo 

com expressão desta rubrica. 

 

ÁREA FINANCEIRA 

Em 2019 demos continuidade à forma de contabilização das receitas por forma a tornar 

todo o processo mais transparente e direto. Até aqui, no início de cada exercício, eram 

lançadas como receitas todas as quotas de sócios, fossem ou não liquidadas no decorrer 

do ano. No final, as quotas não liquidadas eram lançadas como imparidades. Desta 

forma, numa leitura rápida e direta das contas, não era possível obter o valor total de 

receitas, pois os valores referentes a quotas encontravam-se empolados, carecendo da 

devida retificação.  

Por não considerarmos este processo como sendo o mais correto, as receitas são 

contabilizadas em função dos valores recebidos, refletindo assim a conta de proveitos 

as receitas reais obtidas no exercício. Assim sendo, o saldo com perdas por imparidades 

em dividas a receber de clientes é zero bem como o saldo em quebras de inventários. 
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VENDAS E SERVIÇOS 
 2016 2017 2018 2019 Var 

Vendas e serviços 321 788,73 € 305 089,63 € 352 002,40 382 694,57 30 692,17 

 
Imparidades -29 465,00 € 0 - 20 277,50 0  

 

Vendas e serviços líquidos 292 323,73 € 305 089,63 € 331 724,90 382 694,57 50  969,67 
 

 
 

Seguindo para a análise do desempenho económico-financeiro, podemos afirmar que o 

ano de 2019 foi bastante positivo. O volume de negócios atingiu os 383 mil euros, com 

um crescimento de 15% quando comparado com o mesmo cenário do ano anterior, em 

que obtivemos um crescimento de 8%. 

Esta melhoria deve-se principalmente à boa performance das valências das vistorias 
cuja faturação foi de € 100.825 €, conseguida através das seguintes rubricas: 
 
Reemissão de Certificados - € 870,00 
Homologações - € 36,450.00 
Matrículas da época - € 33,750.00 
Mudanças de propriedade - € 2,905.00 
Reinspecções - € 26,850.00 
 
Faturação de Seguros: € 119.007,50 € 
 
Recuperação de quotas de anos anteriores:  € 7.163 
 
11 Sócios de 2016 - € 198,00 
24 Sócios de 2017 - € 925,00 
91 Sócios de 2018 - € 6.040,00 
  
Total Quotas: € 124.696 (2019 : € 62.596,00 e recebimentos realizados em 2018 
referente a 2019: € 62,100.00) 
 
Receita referente à venda de Merchandise do CPAA em 2019 - € 6,470.50 
  
Receita realizada em donativos e patrocínios - € 11.000,00 
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Foram registados prejuízos financeiros na ordem dos € 3.909,10 resultantes da 

desvalorização das ações que o CPAA detém do BCP.  

O Resultado Liquido atingiu os € 64,3 mil , demonstrando uma melhoria face ao ano 

anterior e ficando-se a dever, principalmente, à boa performance da exploração das 

vistorias, rubricas que continuam a ter uma grande contribuição para os resultados do 

clube, bem como uma gestão cuidada e atenta. 

ATIVO 

Em 2019, o ativo do CPAA aumentou em cerca de € 61,6 mil, sendo de realçar os 

impactos mais significativos: 

 Aumento dos Ativos Fixos tangíveis e outros bens, fruto da atualização de valor 

avaliação da sede atual do Clube; 

Na sequência das medidas tomadas em 2018, o Balanço passou a espelhar, com um 

maior rigor, a verdadeira situação financeira do Clube. O ativo líquido em 31 de 

Dezembro de 2019 fixou-se em cerca de 1.173,8 mil euros, encontrando-se financiado 

em 67% por capitais próprios, o que representa uma estrutura de capitais equilibrada e 

sólida. 

 

PERSPETIVAS 

Com a entrada em vigor em Janeiro/2018, do Decreto Lei nº 144/2017, em que os 

veículos com mais de 30 anos, desde que certificados pelo CPAA, ficam isentos de IPO, 

a certificação de Veículos Históricos continuará a ser uma das principais áreas de 

exploração do Clube a par com a contratação de seguros para viaturas clássicas e pré-

clássicas e com o alargamento do portfolio de seguros a oferecer em excelentes 

condições aos sócios. 

Reativamos sócios que se encontravam inativos e afastados do Clube, como fizemos em 

2018, com a recuperação de quotas de anos anteriores na ordem dos 7.163 €, bem como 
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captar camada jovem de entusiastas pelos clássicos, por forma a rejuvenescer e a 

assegurar a continuidade e o futuro do CPAA 

Propusemo-nos fazer diferente para obter resultados diferentes, tendo sempre como 

leme a sustentabilidade do Clube e prestação de serviço de excelência aos sócios.  

 

APLICAÇÃO DE RESULTADOS  

A Direção propõe que os resultados líquidos positivos apurados no exercício de 2018, 

no montante de € 64 305,51 tenham a seguinte aplicação: 

- Resultados Transitados:  € 64 305,51 
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Demonstrações 
Financeiras 

Demonstração dos Resultados por Naturezas 

(modelo para ESNL) do período findo em 31-12-2019 

 

 
  

€ 
PERIODOS 

2019 2018 2017 

        

Vendas e serviços prestados 382 694,57 € 352 002,40 € 305 077,55 € 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -6 191,83 € -1 325,00 € -777,1 

Fornecimentos e serviços externos -213 540,96 € -187 159,27 € -217 753,82 € 

Gastos com o pessoal -81 733,08 € -72 958,16 € -62 302,63 € 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 € -20 277,50€    

Outros rendimentos 3 689,49 € -1 429,34€ 20 021,80 € 

Outros gastos -4 099,73 € -23 559,47€ -11 339,38 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 75 939,48 € 57 793,66 € 32 926,42 € 

/Gastos/reversões de depreciação e de amortização -5 979,81 € -993,56 -291,35 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 69 959,67 € 56 800,10 € 32 635,07 € 

Resultado antes de impostos 64 305,51 € 56 328,43 € 32 635,07 € 

Resultado líquido do período 64 305,51 € 56 328,43 € 32 635,07 € 
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BALANÇO 

(modelo para ESNL) do período findo em 31-12-2019 

  
  PERIODOS 

2019  2018 2017 
ATIVO       

Ativo não corrente       

Ativos fixos tangíveis 651 103,07€  541 582,96 € 220 676,52 € 

Bens do património histórico e cultural 258 500,00 €  258 500,00 € 258 500,00 € 

Outros créditos e ativos não correntes 402,06 €  240,60 € 96,24 € 

  910 005, 13  800 323,56 € 479 272,76 € 

Ativo corrente       

Inventários 2 374,50 €  2 374,50 € 15 673,18 € 

Créditos a receber 22 953,64 €  17 987,35 € 51 582,77 € 

Estado e outros entes públicos 0  0 € 4 284,03 € 

Diferimentos 1 721,14 €   427,86 € 653,41 € 

Outros ativos correntes 29 691,54 €  33 600,64 € 39 822,98 € 

Caixa e depósitos bancários 207 102,86 €  257 526,39 € 111 240,09 € 

  263 843,68 €  311 916,74 € 223 256,46 € 

Total do Ativo 1 173 848,81 €  1 112 240,30 € 702 529,22 € 

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO        

Fundos Patrimoniais       

Fundos 416 557,64 €  416 557,64 € 416 557,64 € 

Reservas 
26 653,34 € 

  
 

26 653,34 € 26 653,34 € 

Resultados Transitados -203 455,28€  -259 783,71 € -292 418,78 € 

Excedentes de revalorização 478 500 €  478 500,00 € 478 500,00 €  

        

Resultado líquido do período 64 305,51 €  56 328,43 € 32 635,07 € 

Total dos Fundos Patrimoniais 782 561,21 €  718 255,70 € 661 927,27 € 

PASSIVO       

Passivo não corrente       

Financiamentos obtidos 208 119,06 €  219 747,06 €  0  

Passivo não corrente       

Fornecedores 13 957,64 €  8 026,90 € 17 127,28 € 

Estado e outros entes públicos 11 050,48 €  3 374,07 € 3 111,15 € 

Financiamento obtidos 11 628,00 €  6 652,28 €  

Diferimentos 115 473,00 €   115 473,00 €  

Outros passivos correntes 31 059,42 €  40 711,29 € 20 363,52 € 

  183 168,54 €  174 234,54 € 40 601,95 € 

Total do Passivo 391 287,60 €  393 984,60 € 40 601,95 € 

Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo 1 173 848,81 €  1 112 240,30 € 702 529,22 € 
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Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas 
 

  
  PERIODOS 

2018  2017 2016 

        
Administração. Sede -40 387,51 €   -10 234,22 € -113 942,81 € 
Administração Delegação Lisboa -13 322,97 €  -10 779,55 € 2 420,30 € 
Exploração Seguros 25 533,16 €  33 303,55 € 25 238,76 € 

Exposição Permanente 860,05 €  -2 885,09 € 210,38 € 
Vistorias 96 709,43 €   39 912,94 € 37 077,95 € 
Ralis -3 790,14 €  -5 567,92 € -13 056,48 € 
Passeios 131,07€  -579,69 € 177,89 € 
Exposições -4 225,33 €  -4 999,04 € -3 864,66 € 
Outros Eventos -5 179,33 €  -5 535,91 € -5 497,56 € 
        

Resultado líquido do período 56 328,43 €  32 635,07 € -71 236,23 € 
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Parecer do Conselho Fiscal 
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