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PROGRAMA DE CANDIDATURA 
(Divulgado ao abrigo do Regulamento e do Calendário Eleitoral em vigor) 

 

LISTA “A” 
 

DAR A CONHECER, DESENVOLVER E DIVULGAR 
 
Declaração de Princípios 

Para nós há um ponto do programa que deve sobrepor-se a todos os outros: o respeito pela Declaração 
de Princípios subscrito pela nossa Associação, assim como por outras organizações, nomeadamente a 
FCMP (Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal) onde estamos filiados. Manter junto da 
FICC (Fédération Internationale de Camping, Caravanin et Autocaravaning) a nossa perseverança na 
divulgação destes princípios será uma constante do nosso mandato. 
Assim, iremos bater-nos, entre outros pontos, pelo direito de circulação e estacionamento das 
autocaravanas de acordo com as regras estipuladas no Código das Estrada continuando a opor-nos à 
discriminação negativa. Dialogaremos com a Associação Nacional de Municípios, alertando-a para a 
necessidade da criação de Áreas de Serviço para Autocaravanas em todos os concelhos, sensibilizando 
os parques de campismo, incluindo os da FCMP para melhoria das condições de acesso dos 
autocaravanistas aos mesmos. 
 
Comunicação 

Dentro das possibilidades financeiras do CPA, manteremos a publicação do boletim “O 
Autocaravanista”, assim como atualização do portal, do fórum e das plataformas facebook e twitter. 
O correio electrónico será um meio privilegiado de comunicação com os sócios que nos facultarem o 
seu endereço de mail. 
A internet deve ser um forte veículo para a divulgação das atividades do CPA, das autarquias e dos 
eventos relacionados com o autocaravanismo. 
 
Movimento Associativo 
A criação da Comissão de Autocaravanismo no seio da FCMP teve o apoio da atual direção do CPA e 
pela nossa parte mantê-lo-emos dentro dos objetivos que defendemos. Continuaremos uma política de 
colaboração com as Associações inseridas no Movimento Autocaravanista. 
 
Delegados, Delegações e Núcleos de Atividade 

Continuar a desenvolver a criação destas estruturas para que o CPA seja uma realidade a nível 
concelhio, regional e nacional. 
 
Parcerias 

Manter e alargar parcerias com os empresários ligados ao autocaravanismo (fabricantes e seus 
representantes, comerciantes, seguros, turismo local, entre outros) com vista à captação de mais e 
melhores condições para a nossa vida associativa. 
 
Encontros 
Consideramos importante a realização de encontros e convívios no seio da nossa masa associativa. 
Manteremos a sua realização, quer de iniciativa da direção, quer dos delegados, delegações ou núcleos 
de atividade do CPA. 
 
Organização 

Sendo importante reorganizar o processo de cotizações, logo que possível será implementado o 
pagamento por débito bancário. 

(Apresentado em16-10-2013) 
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