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A PRETO E BRANCO

Imaginar o mundo a preto e branco, com pessoas, etnias, países, associações 
e sabe-se lá que mais, numa dicotomia do bom e do mau, para além de 
irreal, deve ser extremamente cansativo.

Dividir os autocaravanistas em bons e maus consoante as preferências que 
têm na prática consciente e responsável do autocaravanismo e nas opções 
que fazem pelas associações em que se integram, não só é irreal e cansativo 
como, também, é doentio.

Defender e preconizar apenas e exclusivamente uma única vertente do 
autocaravanismo é marginalizar os que se não revêm nessa prática e assumir 
de forma redutora o ideal autocaravanista.

Uma associação verdadeiramente autocaravanista é aquela que se 
preocupa e defende TODOS os autocaravanistas, em todas as vertentes 
do autocaravanismo, através da procura constante do equilíbrio no seio do 
Movimento Autocaravanista de Portugal.

É na defesa de todos os autocaravanistas, desde pelo menos Maio de 2010 
com a subscrição da Declaração de Princípios da Plataforma de Unidade, que 
consideramos a luta contra a discriminação negativa como a questão mais 
relevante que pode e deve unir os autocaravanistas.

Por ignorância ou demagogia, mais uma vez a preto e branco, os defensores 
de uma única vertente do autocaravanismo apontam os parques de campismo 
como responsáveis pela discriminação negativa dos autocaravanistas, 
escamoteando que existem diferentes “tipos” de parques (privados, 
municipais, associativos…) com objetivos e posturas distintas, onde podemos 
eventualmente encontrar parceiros.

O radicalismo a preto e branco não é apanágio de um CPA moderno, 
democrático e eficiente, virado para a construção de um futuro que defenda 
e beneficie todos autocaravanistas.

Há muito que vimos dizendo que a prática do autocaravanismo é, em si 
mesma, um nicho de mercado muito apetecível que envolve muitos e muitos 
milhares de euros e, por isso mesmo, há muito que se nos afigura que a 
discriminação negativa do autocaravanismo é uma questão primordialmente 
politica que tem que ser resolvida nesse âmbito.

Somente através da consciência política dos autocaravanistas, unidos, 
sabendo o que querem e disponíveis para lutarem, é que se poderá avançar 
para uma Lei em que os interesses económicos se não venham a sobrepor 
às liberdades da prática do autocaravanismo e que seja feita com e para 
todos os autocaravanistas

(¿) Estarão os autocaravanistas suficientemente unidos, conscientes 
do que querem e com força e disponibilidade para lutarem e 
conseguirem uma Lei em que os interesses económicos se não 
venham a sobrepor às liberdades da prática do autocaravanismo?

Pressupor que existem condições para se abrir a caixa de pandora de leis 
que regulem um mercado de milhares de euros a favor dos autocaravanistas 
é estultícia, é ingenuidade, é irresponsabilidade.

Não queiramos ser nós autocaravanistas a abrir as portas a Leis que impeçam 
as autocaravanas de estacionar na via pública por períodos superiores a 48 
horas como esteve quase para acontecer em 2009 com o Projeto Lei 778/X.

Nem tudo pode ser a preto e branco. Há mais cores.
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ESTATUTO EDITORIAL 

 O Boletim do CPA – O Autocaravanista – é uma 
publicação cujo conteúdo visa divulgar o autocarava-
nismo, entendido como uma modalidade de turismo 
itinerante, a informação técnica com ele relacionado e 
as actividades realizadas no âmbito do Clube, funcio-
nando como orgão privilegiado de comunicação entre 
este e os seus respectivos associados. 
 A população alvo do Boletim é constituída pelos 
associados, ténicos de turismo e dirigentes autárqui-
cos, associativos e empresariais que possam fomentar 
eventuais acções no âmbito do turismo e do desen-
volvimento local, assim como instituições nacionais e 
estrangeiras e órgãos de comunicação que ajudem a 
divulgar o autocaravanismo e temas associados. 
 Todos os textos assinados reflectem a opinião dos 
seus respectivos autores, não sendo o CPA responsá-
vel pelas opiniões expressas e só os textos não assi-
nados são da responsabilidade da Redacção.
 Não serão permitidos textos de evidente conteúdo 
político/partidário, religioso, xenófobo e  pornográfico. 
 O CPA – Clube Português de Autocaravanas – en-
quanto proprietário do Boletim – O Autocaravanista – 
compromete-se a assegurar o respeito pelos princípios 
deontológicos, pela ética profissional dos jornalistas e 
pela boa fé dos leitores. 
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46º ENCONTRO CPA 

DE ALCÁCER À COMPORTA 

De 18 a a 20 de Maio o Município de Alcácer do Sal, 
cujo Parque de Campismo se encontrava já dotado 
de uma área de Serviço para Autocaravanas,  
aumentou a sua oferta para os autocaravanistas 
com a inauguração de uma área de Acolhimento 
para Autocaravanas,  bem no centro da cidade,  e 
de uma Área de Serviço na localidade da Comporta,. 

Durante o encontro a autarquia organizou um 
passeio pedestre pela cidade que, embora por 
caminhos ingremes, valeu a pena pelo património 
observado e pela magnífica paisagem que se 
observa do alto de Alcácer. 

De tarde os participantes partiram, em autocarros 
cedidos pela autarquia, até à aldeia típica de Santa 
Susana onde puderam visitar o seu teatrinho, 
edifício marcante nesta localidade, seguindo até á 
barragem do Pego do Altar. 

O jantar decorreu bem animado pelo duo que 
divertiu e pôs a dançar os participantes, que à saída 
foram brindados com uma chuva bem cerrada para 
embalar o sono. 

No Domingo de manhã partiu-se para a Comporta 
onde nos esperava uma breve cerimónia para 
apresentação da Área de Serviço da Comporta. 

 

A chuva que começou a cair impôs a despedida e 
muitos foram os que se dirigiram aos restaurantes 
da zona para saborear o belo peixe daquelas 
paragens. 

O Clube Português de Autocaravanas agradece ao 
Presidente da Câmara de Alcácer, que nos honrou 
com a sua presença em ambas as inaugurações 
assim como no jantar. Agradecemos também à 
Presidente da Junta de Freguesia da Comporta e ao 
nosso associado Mário Moreira que muito se 
empenhou na organização deste evento. 

I ENCONTRO LUSO-GALAICO DE 

AUTOCARAVANAS DE VILA NOVA DE CERVEIRA 

 

No fim-de-semana de 27 a 29 de Abril, Vila Nova de 
Cerveira recebeu o I Encontro Luso-Galaico de 
Autocaravanas, promovido pelo Município com o 
apoio do Clube Português de Autocaravanas e do 
Clube de Campismo e Caravanismo de Vigo  

Com a receção aos autocaravanistas, durante a 
tarde de sexta- feira chegou pela noite, o Rancho 

Folclórico de Reboreda animando os participantes. 

No Sábado, pelas 10 horas, foi inaugurada a Estação 
de Serviço para Autocaravanas de Vila Nova de 
Cerveira. Uma estrutura bem concebida e bem 
localizada em proximidade com o comércio local. 

Seguiu-se um Verde Honra oferecido pela autarquia 

 

Noticias do Clube ... 



Da parte da tarde as visitas guiadas ao centro 
histórico e ao Aquamuseu ocuparam com agrado os

participantes. Durante a noite o tradicional jantar 
juntou os autocaravanistas que puderam também 
desfrutar de animada sessão musical.

No Domingo, pela manhã, uma visita ao Monte do 
Cervo, ao Convento de S. Paio e à Praia da Lenta foi 
promovida pelo Município  

O município de Vila Nova de Cerveira apoiou este 
evento, reconhecendo o autocaravanismo como 
atividade turística com interesse para as populações, 
tendo tido a colaboração de alguns estabelecimentos 
de restauração que concederam descontos aos 
participantes do encontro.

A Comissão Coordenadora da Região Norte foi 
responsável pelos contatos e  parceria estabelecida 
com o Município para a preparação deste evento.

O Clube Português de Autocaravanas agradece ao 
Município de Vila Nova de Cerveira o empenho 
colocado na organização do evento.

__________________________________________

3º ENCONTRO REGIONAL DO NORTE

POR CAMINHOS DO DOURO

A Comissão Coordenadora da região Norte organizou 
o seu 3º encontro proporcionando um passeio por 
terras do Douro no fim-de-semana de 8 a 10 de 
Junho.

Do local de concentração em Gondar, no lugar do 
Cavalinho, onde se pernoitou, partiu-se na manhã de 
sábado em direção à Régua onde se fez uma breve 
paragem originada por um pequeno acidente de um 
companheiro, rapidamente resolvido.

Seguiu-se caminho até Barcos , e no parque de 
merendas junto á Igreja de Santa Maria do Sabroso 
almoçou-se e visitou-se a Igreja datada do séc. XII.

Desfrutando da imponente paisagem de montanha 
foram-se passando várias aldeias até Santo Adrião 
onde se fez uma paragem para café, com visita à sua 
igreja, pequena mas riquíssima e a precisar de 
restauro. Alguns companheiros abasteceram-se de 
vinho do porto e de consumo, após o que o grupo se 

reorganizou, rumando até Armamar onde se 
pernoitou e jantou.

No jantar contamos com a presença de um grupo de 
cantares que nos brindou com algumas canções.

No Domingo após visita à vila, partiu-se para a aldeia 
de Vila Nova onde visitamos uma fábrica de queijo de 
cabra acompanhada de uma prova de queijo e vinhos 
e muitos foram os companheiros que saíram de 
queijinhos na mão.

O encontro terminou no Monte de S. Domingos. 
Apesar do mau tempo que se fazia sentir a visita 
valeu pela abrangente e bela vista da região que dali 
se observa, mas impediu que o programado almoço 
naquele local fosse cancelado.

O Clube Português de Autocaravanas agradece ao 
Município de Armamar, na pessoa da Dra. Cláudia 
Damião, que nos recebeu com todo o entusiasmo.

I ENCONTRO INTERNACIONAL DE 
AUTOCARAVANAS DE PONTE DE LIMA 

O I Encontro internacional de Autocaravanas,
promovido pelo Município de Ponte de Lima, com o 
apoio da Federação Internacional de Campismo e 
Caravanismo, da Federação de Campismo e 
Montanhismo de Portugal, do Clube Português de 
Autocaravanas e do Clube de Campismo e 
Caravanismo de Barcelos.  

Noticias do Clube ... 
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O evento realizou-se nos dias 20, 21 e 22 de julho, 
integrando o programa oficial da IV Feira da Caça, 
Pesca e Lazer de Ponte de Lima, que contou com 
uma variedade de atividades e animação que,  
certamente foi ao encontro do interesse dos 
presentes.  

Este evento revestiu-se de uma maior importância, 
por se realizar num Município que, anteriormente aos 
contatos estabelecidos com os Clubes, mantinha uma 
descriminação negativa aos autocaravanistas pela 
imposição de sinais de proibição específicos para 
autocaravanas. 

Contribuíram o CPA e o CCCB para a promoção e 
divulgação de um autocaravanismo responsável que é 
o lema do autocaravanista que gosta de viajar, 
conhecer novos povos, outras culturas, ao encontro 
do inesperado, desfrutando daquilo que mais aprecia 
a natureza. Assumiu, desta forma, Ponte de Lima 
promover também o turismo itinerante. 

Um verde de honra deu as boas vindas aos 
participantes no encontro que tiveram um fim-de-
semana repleto de opções entre as excursões 
organizadas e as várias atividades realizadas no 
âmbito da Feira da Caça Pesca e Lazer.  

O jantar teve a presença da Engª. Estela Almeida, 
vereadora do Município e impulsionadora deste evento 
autocaravanista, a quem agradecemos o empenho e 
os esforços empreendidos para o sucesso do evento. 
Estiveram também presentes o Presidente da FICC 
Dr. João Pereira, o Presidente da FCMP Dr. Fernando 
Cipriano e os representantes dos Clubes: pelo CPA o 
companheiro Eduardo Costa e o companheiro João 
Moutinho e pelo CCCB o seu Presidente Luís Massa. 

ULTÍMAS NOTÍCIAS               

______________________________                                  

ESTACIONAMENTO E AS NA FOZ DO ARELHO 

Teve lugar no passado dia 14 de Julho a inauguração 
da Área de Serviço para Autocaravanas instalada no 
Parque de Estacionamento, que passa a ser para uso 
exclusivo de Autocaravanas e que se situa na Foz do 
Arelho. 
 
A abertura oficial da Estação de Serviço contou com a 
presença do Presidente da Câmara Municipal das 
Caldas da Rainha, com o Presidente da Junta de 
Freguesia de Foz do Arelho, de representantes da 
Polícia Marítima, de dois Diretores do CPA e de 
autocaravanistas, alguns dos quais sócios do CPA.  

 
Este Estacionamento para Autocaravanas, agora 
dignificado com a implementação de uma Área de 
Serviço, encontra-se localizado numa zona 
paradisíaca e tem o custo diário de 4,50 euros, verba 
aprovada pela Assembleia de Freguesia da Foz do 
Arelho a favor de quem reverte a exploração deste 
espaço. 

___________________________________________ 

4º ENCONTRO REGIONAL SUL  

Teve lugar no dia 15 de Setembro o 4º Encontro 
Regional do Sul, que teve motivação na inauguração a 
Área de Serviço e Acolhimento da Quinta da Palmeira 
Albufeira 

Esta estrutura dispõe de vários serviços e representa 
uma boa opção para estadias no Sul do País 

LOCALIZAÇÃO: 
Parque da Palmeira, Rua José Carlos Ary dos Santos 
Albufeira. 
COORDENADAS: 
GPS: N 37º 05,876' W 8º14,607' = N 37º 05’ 53” W 
8º 14’ 36”. 

EQUIPAMENTOS: 
Tem WCs, balneários com água quente, lava loiças, 
luz ambiente, energia para autocaravanas. 
SEGURANÇA: 
Recinto fechado com portaria 24 horas por dia. 
APOIOS: 
Bar de apoio (que funciona no edifício da receção) 
que, presentemente, serve cafés, bebidas e gelados e 
com acesso à Internet; 
A cerca de 500 metros – Supermercado. 
PREÇOS: 
Permanência até 72 horas      – 7,00 euros por 24 
horas por autocaravana; 
Permanência após 72 horas    – 6,00 euros por 24 
horas por autocaravana. 
Estação de Serviço (sem permanência) – 2,00 euros 
por cada utilização por autocaravana. 
Lavar e secar roupa - 5,00 euros por cada utilização 
da máquina. 

Noticias do Clube ... 



4ºENCONTRO REGIONAL CENTRO 
 
FOZ DO ALGE- FIGUEIRÓ DOS VINHOS 
       2 a 4 de Novembro 2012 
 
Prevista a abertura de uma área de apoio às 
autocaravanas, para despejos e abastecimento de 
água, gratuito.  
                                                 

ABERTO A SÓCIOS E NÃO SÓCIOS 
 
                                                                         PROGRAMA 
 
 SEXTA - 02 
14H00 — Receção no local de estacionamento. Parque privado do restaurante “O BARQUEIRO” 
COORDENADAS: N. 39º 49.856´ W. 8º 16.624´ 
 
 SÁBADO – 03 
09H00 – Chegada do padeiro 
Manhã livre – Sugere-se aos amantes da pesca desportiva, que não esqueçam as canas e respetivas 
licenças em dia uma vez que este local é abundante em peixe. 
13H00 — Almoço livre  
15H30 – Animação com grupo de concertinas 
20H00 - Jantar Convívio no Restaurante O BARQUEIRO E GRUPO DE CONCERTINAS 
MENU:  
Ø   Entradas: Tostas, Patês, queijos e achigã 
Ø   Sopa: De legumes 
Ø   Prato Principal: Grelhada mista acompanhada de batata frita, arroz e salada 
Ø   Sobremesas: Pudim caseiro ou salada de fruta 
Ø   Bebidas: Vinho tinto e branco da casa, cerveja, sumos, águas e café. 
 DOMINGO 
09H00 – Chegada do padeiro 
Manhã livre, continuação do convívio, aceitam-se sugestões com vista a tipos de eventos que se poderão vir a 
realizar. 
13H00 — Almoço (livre) e despedida até aos seus destinos. 
 
                                          INSCRIÇÃO COM JANTAR: (LIMITE DE 150 INSCRIÇÕES)  
Crianças até 5 anos, grátis  -   Crianças dos 6 aos 10 anos, € 11.00 
ADULTOS: Sócios (e acompanhantes na mesma autocaravana): € 17,50  
Não sócios: € 20,00 
                                                                INSCRIÇÃO SEM JANTAR 
(Aos não inscritos no jantar é permitido, após o jantar, o acesso ao convívio com animação músical  
Autocaravanas de sócios, € 4,00  Autocaravanas de não sócios, € 6,00 
 
As inscrições serão aceites na sede do Clube através do Tel.: 218 983 137 (das 17h às 20h), ainda 
por E-mail para : geral@cpa-autocaravanas.com e após pagamento e envio de comprovativo 
 
Por transferência bancária: NIB – 003506980001451653050 (CGD); com envio de comprovativo 
Por cheque: endossado ao Clube Português de Autocaravanas e recebido na secretaria do Clube 
Pessoalmente: Rua Luís Sttau Monteiro, Lote C3, Loja C3A - Bairro dos Alfinetes – Marvila 1950-373 LISBOA 
(entre as 17h00 e as 20h00 de Segunda a Sexta-feira); 
 
                                        Não se aceitam, nem inscrições, nem pagamentos no local. 
NOTAS: 
 
a) Visto que o local de estacionamento é privado, e só nesse local, a organização permite a abertura de toldos e 
nivelamento dos veículos.  
 
b) O clube não se responsabiliza por danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais quer dos associados e/ou de 
terceiros. 
 
c) Sugere-se que os inscritos se façam acompanhar ao evento com o comprovativo de pagamento. 
 
Coordenador da Delegação Regional Centro, Luís Ferreira. Telem. 968332692 ou zona.centro@cpa-
autocaravanas.com   

Noticias do Clube ... 
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47º ENCONTRO CPA
Praia de Santa Cruz

O 47º encontro CPA terá lugar no Parque de Campismo de 
Santa Cruz em Torres Vedras decorrendo, durante o 
evento, a Assembleia Geral.

Os associados, inscritos no encontro, apenas têm que 
apresentar o cartão de associado do CPA para a entrada no 
Parque.

16 a 17 de novembro 2012

PROGRAMA

6ª FEIRA �   15H00 - Receção

SÁBADO -    09H00 - Visita guiada ao centro histórico de Torres Vedras 

                    13H30 � Assembleia Geral

                    20H30 � Jantar e animação

DOMINGO � 15H00 - Despedida     

             

O custo de inscrição é de 17,50 euros por pessoa, incluindo a permanência no parque, visita e jantar.

Agradecemos a todos os associados que façam a sua inscrição até ao dia 10 de Novembro.

FORMAS DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO

As inscrições na sede do Clube através do Tel.: 218 983 137 (das 17h às 20h), ainda por E-mail para
geral@cpa-autocaravanas.com e após pagamento com envio de comprovativo.

Por transferência bancária: NIB � 003506980001451653050 (CGD); com envio de comprovativo

Por cheque: endossado ao Clube Português de Autocaravanas e recebido na secretaria do Clube.

Pessoalmente: Rua Luís Sttau Monteiro, Lote C3, Loja C3A - Bairro dos Alfinetes � Marvila 1950-373 LISBOA 
(entre as 17h00 e as 20h00 de Segunda a Sexta-feira);

Não se aceitam, nem inscrições, nem pagamentos no local.

PARA OS ASSOCIADOS QUE APENAS DESEJEM PARTICIPAR NA ASSEMBLEIA GERAL, INFORMAMOS 
QUE EXISTEM VÁRIOS ESTACIONAMENTOS PERTO DO PARQUE.

_____________________________________________________________________________

REVISÃO DOS ESTATUTOS

No cumprimento da deliberação da Assembleia Geral de 26 de Novembro de 2010 e na sequência do 
compromisso assumido pela Direção, aquando da respetiva candidatura, está para consulta o projeto de 
Revisão dos Estatutos do Clube Português de Autocaravanas, que será votado na próxima Assembleia Geral.

A consulta pode ser feita na sede do Clube na Rua Luís Sttau Monteiro, Lote C3, Loja C3A - Bairro dos Alfinetes 
� Marvila 1950-373 LISBOA (entre as 17h00 e as 20h00 de Segunda a Sexta-feira) ou em:��

Http://www.cpa-autocaravanas.com/index.php/quem-somos/assembleias

Numa abertura e numa transparência absoluta de processos vai-se estar perante uma Revisão Estatutária que 
se quer pública e participada.

A UNIDADE TAMBÉM PASSA POR AQUI
A Direção

E      Caldo Verde
�M    Pataniscas de Bacalhau com Arroz de Feijão
E������������������������������
N    Carne de Porco à Alentejana com Migas ou Batata Frita
T     Fruta e Doces variados
A��� Vinhos (branco e tinto), Cerveja, Refrigerantes, Águas e Café  
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Rua Luís Stau Monteiro, Lote C3 – Loja C3A 
1950 – 373 LISBOA 

 
Portal: http://cpa-autocaravanas.com 

Email: geral@cpa-autocaravanas.com 

 
 

ASSEMBLEIA GERAL 
 

Convocatória 
 
Nos termos da alínea b) do artigo 13° conjugado com § 3 do artigo 14° dos Estatutos, convoco, por proposta 
da Direção, a Assembleia Geral do Clube Português de Autocaravanas para reunir em sessão 
extraordinária no dia 17 de Novembro de 2012, pelas 13 horas e 30 minutos, no Auditório do Parque de 
Campismo de Santa Cruz do Clube de Campismo e Caravanismo de Torres Vedras, sito na Avenida 
Joaquim Agostinho, (GPS: N 39º  08´ 04" W 09º  22´ 29") em Santa Cruz, Concelho de Torres Vedras, com 
a seguinte 
 

ORDEM DE TRABALHOS 
 

1. Leitura e votação da ata da Assembleia Geral anterior; 
2. Discussão e votação de Proposta de Orçamento e Plano de Ação para 2013; 
3. Discussão e votação de Proposta de Sócio de Mérito; 
4. Discussão e votação de Proposta de Sócio Honorário; 
5. Discussão e votação de Proposta de alteração da denominação do Clube; 
6. Discussão e votação de Proposta de alteração dos Estatutos do Clube; 
7. Informações (este ponto não é passível de deliberações). 

 
 
Ao abrigo do § 4 do Artigo 14º dos Estatutos a Assembleia Geral só poderá funcionar em primeira 
convocação estando presentes pelo menos metade dos seus sócios, pelo que, não se verificando a 
presença mínima de sócios exigidos pelos Estatutos, convoco a Assembleia Geral para reunir, em segunda 
convocação, no mesmo dia e local, com a mesma Ordem de Trabalhos, pelas 14 horas. 
 
CPA, 01 de Setembro de 2012 
 

Mesa da Assembleia Geral 

                 
NOTAS INFORMATIVAS: 
 

1. A participação na Assembleia Geral obriga: 
 

a) Quotização paga até 2012 inclusive e com o pagamento devidamente comprovado; 
b) Apresentação à entrada de documento identificativo. 

 
2. Os documentos em discussão estarão à disposição dos associados no Portal do CPA (www.cpa-

autocaravanas.com) e na secretaria do Clube entre as 17 e as 20 horas, a partir do dia 01 de 
Novembro de 2012. 

 
3. O acesso dos sócios, no pleno uso dos respetivos direitos associativos, à Assembleia Geral, é livre 

e não obriga à participação em qualquer evento organizado pelo CPA. 

Noticias do Clube ... 
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LEGALIZAÇÃO DE AUTOCARANAVAS 

I) DOS VEÍCULOS NOVOS: 

O processo de pedido de atribuição de matrícula inicia-se junto do IMTT. Importa desde logo saber junto do 
fabricante ou vendedor se o veículo a ser legalizado se encontra homologado. 

A Homologação é o acto através do qual a autoridade nacional competente ou de outro Estado membro da União 
Europeia certifica que um modelo de veículo está em conformidade com os requisitos técnicos estabelecidos na 
legislação e que foi submetido aos ensaios e controlos exigidos. 

As homologações podem ser nacionais ou da CE, consoante são validas apenas para o Território nacional ou para 
toda a União Europeia.  

Caso o veículo não se encontre Homologado, o pedido de homologação tem de ser feito junto do IMTT, entidade 
com competência para o efeito. 

Actualmente alguns veículos já têm o Certificado de Conformidade, o que a existir facilita todo o processo de 
atribuição de matrícula. Bastando nestas situações a entrega da seguinte documentação:  

 Modelo 9 IMTT;  
 Certificado de Conformidade;  
 Documento de identificação do Proprietário/Requerente; 
 Pagamento de taxa no valor de €45,00.  

Caso o veículo não tenha o Certificado de Conformidade, mas tenha Homologação Nacional será necessário 
também, além da documentação acima indicada apresentar, ainda, Certificado com a identificação e 
características técnicas do veículo emitido pelo fabricante ou seu representante legal, ou pela Administração do 
país de origem. Neste caso a taxa a liquidar é de igual montante. 

Em último caso se o veículo também não tiver Homologação Nacional será necessário apresentar também, além 
da documentação referida para a situação de existir Certificado de Conformidade, Documentação técnica do 
fabricante com características do veículo e regulamentação que cumpre, emitida pela Administração do país de 
origem. A taxa a liquidar será no montante de € 45,00, acrescidos de € 160,00 (total de €205,00). 

De salientar que logo após o inicio do processo de pedido de atribuição de matrícula junto do IMTT os 
interessados devem proceder à regularização do pagamento de imposto devido junto da Alfandega, e 
apresentarem o comprovativo junto do IMTT, para que se proceda à indicação do número de matrícula que irá 
ser atribuído ao veículo. 

Após a atribuição de matrícula o processo deverá ser concluído junto do IMTT para que seja emitido o Certificado 
de Matricula. 

II) DOS VEICULOS USADOS: 
 

A) Com matrícula estrangeira: 
 

A atribuição de matrícula nacional a um veículo usado matriculado noutro país deve ser requerida junto do IMTT. 
Para o efeito, a pessoa, singular ou colectiva, com legitimidade para proceder à sua admissão, importação ou 
introdução em território nacional, deverá apresentar o pedido nos Serviços Regionais e Distritais do IMTT da área 
de residência ou sede. 

 
Para a atribuição de matrícula nacional importa em primeira linha se o veículo tem Certificado de Conformidade 
ou não. 

 
 Se tiver Certificado de Conformidade basta, após, início do processo no IMTT, apresentar junto da Alfândega o 

número de homologação e submeter o veículo a Inspecção, num centro de Inspecções. Após o que deve ser-
lhe atribuído um número de matrícula por forma a concluir o processo junto do IMTT e assim ser emitido o 
Certificado de Matrícula. 

 Se não tiver Certificado de Conformidade o Proprietário/Requerente tem de se dirigir ao fabricante para que 
este proceda à confirmação de que o veículo corresponde a uma homologação nacional, devendo fazê-lo no 
Impresso Modelo 9 do IMTT, que o Proprietário/Requerente tem de entrgear. De seguida o veículo deve ser 
submetido a Inspecção e proceder à sua regularização junto da Alfandega, sendo-lhe atribuído um número de 
matrícula por forma a concluir o processo junto do IMTT e assim ser emitido o Certificado de Matricula.  

 

Falando de ... 



Quanto à documentação a ser entregue junto do IMTT aquando do pedido de atribuição de matrícula nacional não 
difere muito da necessária para legalização de veículo novo. Vejamos: 

 Modelo 9 IMTT;  
 Certificado de Conformidade;  
 Documento de identificação do Proprietário/Requerente; 
 Pagamento de taxa no valor de €45,00.  

Sendo que, 
 
se o veiculo tiver Certificado de Conformidade deve ser entregue também: 
- Original ou cópia do documento de identificação do veículo (Certificado de Matrícula) de origem autenticada 
pelos serviços da Alfândega;  
- Certificado de inspecção modelo 112 emitido por um CITV da categoria B. 

 
se o veiculo não tiver Certificado de Conformidade, mas tiver Homologação Nacional, deve ser entregue também: 
- Original ou cópia do documento de identificação do veículo (Certificado de Matrícula) de origem autenticada 
pelos serviços da Alfândega;  
- Certificado de inspecção modelo 112 emitido por um CITV; 

 
se o veiculo não tiver nem Certificado de Conformidade nem Homologação nacional, deve ser entregue também: 
- Original ou cópia do documento de identificação do veículo (Certificado de Matrícula) de origem autenticada 
pelos serviços da Alfândega; 
Certificado de inspecção modelo 112 emitido por um CITV;  
- Original da homologação do país de origem ou fotocópia autenticada; 
- Neste caso a taxa a pagar será de € 165,00 (e não €45,00 como nos restantes casos). 

 
 

B) Com matrícula nacional: 
Basta ser feito o pedido de alteração de titularidade, junto da conservatória de registo automóvel, através da 
entrega do Modelo Único, acompanhado dos documentos de identificação dos sujeitos passivo e activo. 

  
Lisboa, 6 de Setembro de 2012 
 

 
(advogada) 
 

__________________________________________________________________________________________ 

NOVA LEGISLAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS ATÉ 4250 Kg 
 
A  condução de  veículos com massa máxima  autorizada superior a 3500 kg e até 4250 kg  pode ser 
exercida por titulares de carta de condução da categoria B com mais de 21 anos e pelo menos 3 anos 
de habilitação naquela categoria desde que esses veículos: 
 
a) Se destinem exclusivamente a fins de recreio ou a ser utilizados para fins sociais prosseguidos por 
organizações não comerciais; 
 
b) Não permitam o transporte de mais de nove passageiros, incluindo o condutor, nem de 
mercadorias de qualquer natureza que não as indispensáveis à utilização que lhes for atribuída. 
 
É este o teor do número 2 do Artigo 21º do Decreto-Lei 138-2012 de 05 de Julho 
 
Pode aceder ao Decreto-Lei referido através do Portal do CPA, no setor Informação Legislativa:  

http://www.cpa-autocaravanas.com/index.php/informacao-legislativa 
 
Recorde-se, contudo, que o peso máximo da autocaravana que conduzir não pode 
ultrapassar os valores constantes do documento oficial do veículo (Livrete ou Documento 
Único Automóvel) 

Noticias do Clube ... Noticias do Clube ... 
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PROTOCOLO COM O CCL 

O Clube Português de Autocaravanas e o Clube de Campismo e Caravanismo de Lisboa celebraram 

no dia 5 de Maio de 2012, por ocasião do Acampamento 2012 (comemorativo dos 71 anos do CCL), um 

Protocolo de Cooperação. 

Através deste protocolo cada um dos Clubes concede aos associados do outro Clube, portadores de cartão 

de associado devidamente atualizado, pela utilização dos meios de lazer ou outros de que disponha para 

utilização dos respetivos associados, bem como para a inscrição e participação nos eventos que realize, os 

mesmos direitos e obrigações estabelecidos para os seus próprios associados. 

Mais informação em: 

http://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,2516.msg14181.html#msg14181 

 

NOVO PROTOCOLO – NOVO SEGURO 

 

O CPA tem vindo ao longo dos anos a proporcionar aos respetivos associados os melhores serviços com o 

esforço e empenho de todas as Direções.  

 

Com data de 1 de Junho de 2012 foi subscrito um protocolo entre a Companhia de Seguros 

Tranquilidade, S.A., a Castela & Veludo – Sociedade Mediadora de Seguros, Lda. e o Clube 

Português de Autocaravanas que permite, com inicio a 1 de Julho de 2012, exclusivamente aos 

associados do CPA, poderem auferir de um Seguro de Autocaravanas em condições que se consideram mais 

vantajosas. 

 

Não hesite em informar-se junto da Castela & Veludo, mas antes aceda a mais esclarecimentos 

em:  

http://www.cvseguros.com/info/ver_pagina.php?id=3&tab=seccoes 

 

PROTOCOLO COM A CUIDA 

O CPA e a CUIDA celebraram um protocolo em que os associados do Clube podem beneficiar de descontos, 

diferenciados, nos vários serviços que esta entidade presta. 

A CUIDA é uma instituição de solidariedade social e serviços no âmbito dos cuidados no domicílio a idosos e 

pessoas dependentes, do acompanhamento e avaliação psicológicos nas suas diversas vertentes, 

nomeadamente avaliação psicológica de condutores e no âmbito da informática;  

Mais informações em: 

 

 http://www.cpa-autocaravanas.com/index.php/descontos-aos-socios 

http://www.cuida.org.pt/    

Noticias do Clube ... 
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ELEIÇÕES NA FEDERAÇÃO 
PORTUGUESA DE 
CAMPISMO E 
MONTANHISMO DE 
PORTUGAL
O CPA vota B em Lisboa

Desde 1 de Agosto passado 
que se está a desenrolar um 
processo eleitoral no seio da 
FCMP que, até ao fim do 
corrente ano, culminará com a 
eleição do Presidente.

É já público um Programa de 
Ação que abrange os Conselhos 
Regionais que se candidatam 
sob o lema “Regionalizar e com 
as associadas projetar o
futuro”. Mas, o mais relevante 
é que esse Programa inclui não 
só os candidatos aos Conselhos 
Regionais, como os candidatos 
a Delegados à Assembleia 
Geral da Federação, como, 
inclusive, o próprio candidato a 
Presidente da Federação ou, 
ainda, quaisquer outras 
candidaturas a outros órgãos 
que se apresentem sob o lema 
referido.         

São 11 os pontos constantes 
do Programa com que as 
candidaturas que se 
apresentam sob o lema 
“Regionalizar e com as 
associadas projetar o futuro” se 
comprometem publicamente no 
que ao autocaravanismo 
respeita.
O CPA, desde a primeira hora 
que apoia e integra este 
projeto de mudança 
“Regionalizar e, com as 
Associadas, projetar o futuro”, 
cujo Programa de Candidatura, 
que pode ser consultado, 
reflete indiscutíveis apoios ao 
autocaravanismo.

Eleição para Delegados à 
Assembleia Geral

APÓS AS ELEIÇÕES para os 
Conselhos Regionais e de que 
resultou a eleição de 25 
mandatos (informação oficiosa) 
apoiados pelo projeto 
“Regionalizar e, com as 
Associadas, projectar o futuro” 
irão ter lugar as eleições para 
os Delegados à Assembleia 
Geral da Federação de 
Campismo e Montanhismo de
Portugal(FCMP).

O Programa de Candidatura do 
projeto “Regionalizar e, com as 
Associadas, projetar o futuro”, 
que teve a colaboração do CPA, 
essencialmente no que respeita 
ao autocaravanismo, contribui 
com propostas que não 
deixarão de fomentar a defesa 
dos valores do 
autocaravanismo como
também, com o apoio da 
Federação, promover a 
continuação da luta contra a 
discriminação negativa do 
autocaravanismo.
Mais informação;
Http://cpa-
autocaravanas.com/forum/inde
x.php/topic,2570.0.html

CONTRA A DESCRIMINAÇÃO 
NEGATIVA
A discriminação negativa do 
autocaravanismo é uma 
realidade que o estado, através 
da administração, insere em 
documentos legislativos, o que 
em nada contribui para os 
objetivos que as leis 
preconizam, mas antes, violam 
os preceitos constitucionais, 
impedindo que os cidadãos
autocaravanistas sejam iguais 
aos restantes cidadãos perante 
a lei e que tenham a mesma
dignidade social.

O CPA remeteu ao Provedor de 
Justiça, com conhecimento à 
Presidente da Assembleia da
República, a todos os Grupos 

Parlamentares e ao Ministério 
da Agricultura, do Mar, do 
Ambiente e do Ordenamento 
do Território, uma carta que 
pode ser consultada em:

Http://www.cpa-
autocaravanas.com/index.php/
quem-somos/comunicados-da-
direcao

PODE METER O ANUNCIO
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ESTAMOS PREOCUPADOS!

Companheiros Autocaravanistas

Em 24 de Julho de 2011 o Presidente da Direção do CPA 
questionou:

“Porque e para que se cria uma federação?”.

A vontade dos associados do CPA, aprovada em Assembleia 
Geral de 10 de Abril e confirmada na Assembleia Geral de 27 
de Novembro de 2010, sobre a dinamização e/ou apoio a uma 
nova federação, foi claramente negativa.
Contudo, criada que foi essa federação e passado que 
é mais de um ano, não se vê que a mesma tenha crescido 
substancialmente, já na quantidade de clubes associados, já na 
quantidade global de sócios desses mesmos clubes; antes pelo 
contrário: passou de três clubes associados para dois.
Mas, nem esse fato, nem as questiúnculas intestinas verificadas, 
menos de um ano após a criação dessa federação, merecem 
qualquer interesse ou, sequer, preocupação.

Também não é preocupante que essa federação ou os clubes que 
a compõem, através dos seus porta-vozes oficiosos, clamem 
que aquelas entidades são associações verdadeiramente 
autocaravanistas, pois que uma associação verdadeiramente 
autocaravanista, dizem eles, por exclusão de partes, só é 
passível de defender e preconizar apenas e exclusivamente 
uma única vertente do autocaravanismo.
Uma associação verdadeiramente autocaravanista, diz o CPA, 
porque abrangente, é aquela que se preocupa e defende todos os 
autocaravanistas, em todas as vertentes do autocaravanismo, 
através da procura constante do equilíbrio no seio do Movimento 
Autocaravanista de Portugal e,nesta perspetiva, o CPA é uma 
associação verdadeiramente autocaravanista que na luta contra 
a discriminação negativa das autocaravanas e em coerência 
com a Declaração de Princípios da Plataforma de Unidade, não 
desiste de ir dando os passos que forem necessários.

E os passos que o CPA dá são claros, transparentes, coerentes, 
explicados e totalmente públicos.
E é aqui que nos preocupamos. E queremos partilhar as 
preocupações com todos os que
se reconhecem nos valores abrangentes de um 
autocaravanismo onde todos (e não apenas alguns) 
tenham lugar.

Em 24 de Julho de 2012 a federação a que nos vimos referindo, 
seguramente que com a concordância dos dois únicos Clubes 
que a constituem e que têm, previsível, relativa e globalmente, 
uma diminuta percentagem de associados, escreveu uma carta, 
que é pública, ao Deputado José Mendes Bota.
Porque a memória dos homens é curta recorde-se que os 
Deputados Mendes Bota e Nuno da Câmara Pereira, em 13 de 
Maio de 2009, apresentaram na Assembleia da Republica, o 
Projeto Lei 778/X que “Cria o regime relativo às condições de 
circulação, parqueamento e estacionamento de autocaravanas”
Esse Projeto Lei suscitou, à época, acérrima polémica que 
dividiu os autocaravanistas em dois grupos distintos: por 
um lado os que entendiam que existiam leis suficientes 
no âmbito das condições de circulação, parqueamento e 
estacionamento de autocaravanas e que o necessário era as 
leis serem efetivamente aplicadas e, por outro lado, os que 
consideravam que esse Projeto Lei iria pôr ordem e disciplina 
nos autocaravanistas.
Na realidade a questão essencial desse Projeto Lei, 
profundamente analisada à época, estava centrada no Artigo 5º
“Artigo 5º
(Estacionamento)
1. As autocaravanas podem ficar estacionadas nos locais 
de Estacionamento Exclusivo de Autocaravanas, até ao 
limite de 48 horas.
2. Nos locais onde não exista Estacionamento Exclusivo 
de Autocaravanas, estas podem ser estacionadas no 

espaço público não reservado a certas categorias de 
veículos motorizados previstas no Código da Estrada, 
desde que por um período não superior a 48horas.
3. Nos parques de estacionamento previstos nos 
Planos de Ordenamento da Orla Costeira, deverá ser 
reservada uma área não superior a 10% da área total, 
exclusivamente destinada ao estacionamento e pernoita 
de autocaravanas, por um período não superior a48 
horas.”
Não é necessário ser especialista em Leis para se ter uma 
noção de justiça baseada no direito que os cidadãos têm 
em não ser discriminados negativamente por possuírem um 
veículo homologado e com determinadas características. E, 
embora numa primeira abordagem possa não parecer, esse 
Projeto Lei, devido ao seu Artigo5º,discriminava negativamente 
autocaravanistas.

Parecia evidente que os propositores do Projeto Lei queriam que 
fosse legalmente facilitado o estacionamento às autocaravanas 
através da criação de “Estacionamentos Exclusivos” (Nº 1 do 
Artigo 5º). Não se tratava, tome-se boa nota, de espaços para 
“Parqueamento” (conforme era definido na alínea d) do Artigo 
2º do Projeto Lei) e, realce-se, que a utilização não implicava 
gratuidade.
Contudo, os propositores do Projeto Lei, numa aparente 
contrapartida à criação de “Estacionamentos Exclusivos” 
vieram, com o Nº 2 Artigo5º, discriminar negativamente 
os autocaravanistas ao OBRIGÁ-LOS a ”parar” nos 
“Estacionamentos Exclusivos” (que até podiam ser pagos).
Note-se, ainda, que o n.º 2 do Artigo 5º criava um direito 
condicionado ao afirmar que “Nos locais onde não exista 
Estacionamento Exclusivo de Autocaravanas, estas podem 
ser estacionadas no espaço público não reservado a certas 
categorias de veículos motorizados (…) ”
Então… (perguntava-se) e nos locais onde existisse 
Estacionamento Exclusivo de Autocaravanasnão poderíamos 
estacionar no espaço público não reservado a certas categorias 
de veículos motorizados? A resposta era obviamente afirmativa. 
Não podíamos. Ou então o n.º 2 do Artigo 5º não tinha 
sentido. E com essa análise não puderam deixar de concordar 
até os entendidos em ciências jurídicas. Essa análise, feita à 
época, encontra-se disseminada pela internet. Basta procurar 
e concluir que estaríamos, agora, a ser acantonados nos 
Estacionamentos Exclusivos de Autocaravanas, se o Projeto Lei 
tivesse sido aprovado.

Ou seja, a existência de um Estacionamento Exclusivo de 
Autocaravanas impedia que uma autocaravana pudesse 
estacionar noutro local (ou zona ou proximidade, tanto 
fazia), num outro espaço público, em conformidade com 
o previsto no Código da Estrada.
O passo legislativo seguinte seria o acantonamento expresso 
das autocaravanas em espaços ditos apropriados?

Pois é sobre esse Projeto Lei (que discriminava negativamente 
o autocaravanismo) que a federação a que nos vimos referindo 
escreveu ao Deputado José Mendes Bota uma carta de que 
retiramos o seguinte trecho:
“Temos presente o projecto de legislação que VExa apresentou 
em 2009 e que infelizmente não foi aprovado.” (sublinhado 
nosso).
Essa federação ou não sabe do que fala ou sabe e, 
conscientemente, expressa a mágoa por os autocaravanistas 
não terem uma Lei que os discrimine negativamente; por mais 
desculpas que venha a inventar, o que foi escrito a um Deputado 
da Nação, através de uma carta datada de 24 de Julho de 
2012, é que concorda com o Projeto Lei que o Deputado propôs 
ao afirmar que o mesmo Projeto Lei, infelizmente não foi 
aprovado.

Se esta Lei estivesse em vigor, para felicidade dessa federação, 
os autocaravanistas só poderiam estacionar nos espaços 
públicos, por esta ordem:
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1º – Obrigatoriamente nos Estacionamentos Exclusivos de 
Autocaravanas se existissem (e que
poderiam ser pagos), por um período não superior a 48 horas;
2º - No espaço público não reservado a certas categorias de 
veículos motorizados, previstas no Código da Estrada, se não 
existisse um Estacionamento Exclusivo de Autocaravanas e 
desde que por um período não superior a 48 horas (enquanto 
veículos de semelhante proporção podiam estar estacionados 
por períodos não superiores a 30 dias).
Mas, mais preocupados ficámos, quando lemos mais o seguinte 
trecho da carta:
“Recordamos ainda a reunião em que VExa (o Deputado José 
Mendes Bota) teve a amabilidade de nos receber e da qual 
ficámos com a convicção de que poderíamos contar com o 
seu apoio para reacender aquele projecto, eventualmente 
incorporando as sugestões contidas no documento que vos 
apresentámos.”

Reacender um Projeto Lei, que discrimina negativamente 
o autocaravanismo (que felizmente não foi aprovado na 
Assembleia da República!) e propor o aditamento de sugestões 
que só uma elite conhece?!
Exigir o reacender de Projetos Leis que obriguem as 
autocaravanas a ficar em Estacionamentos Exclusivos que até 
podiam ser pagos, a não terem os autocaravanistas a lucidez 
necessária e suficiente, poderão, a tornarem-se esses velhos 
e discriminatórios Projetos em Leis, conduzir (tal como já 
aconteceu para o campismo), à formatação e enquadramento 
da prática do autocaravanismo para obter uma mais-valia-
económica que pode passar pela implementação progressiva 
de mais Leis de natureza coerciva.
A prática do autocaravanismo é, em si mesma, um nicho 
de mercado muito apetecível que envolve muitos e muitos 
milhares de euros.
Estarão os autocaravanistas suficientementeunidos, 
conscientes do que querem e com força e disponibilidade 

para lutarem e conseguirem uma Lei em que os interesses 
económicos se não venham a sobrepor às liberdades da 
prática do autocaravanismo?

No CPA, não se ignora o passado, mas não se vive nele; vive-
se com honestidade o presente para responsavelmente se 
construir um futuro que honre o Movimento Autocaravanista de 
Portugal e que beneficie os autocaravanistas.
Não se venha, ninguém venha, se alguma Lei, na continuidade 
da reapresentação do Projeto Lei 778/X, for aprovada, contendo 
disposições de discriminação negativa, alegar que não era o 
que tinham dito, que não era o que queriam. Não venham! 
Porque são responsáveis por serem irresponsáveis.

É com essa força, essa convicção, essa firmeza que estamos 
plenamente convictos que a importância dos movimentos 
associativos é cada vez mais evidente e não pode ser 
negligenciada ou destruída por “individualismos” ingénuos e 
irresponsáveis.
Sem Movimentos Associativos fortes não há futuro para o 
autocaravanismo. Os Movimentos Associativos fortes fazem-se 
com pessoas que sabem o que querem.
Estamos preocupados.
Muito preocupados. 
Extremamente preocupados.

A resposta à pergunta do Presidente da Direção do CPA com 
que se iniciou este documento (“Porque e para que se cria 
uma federação?”), resume-se a uma dececionante ideia 
expressa em apenas três palavras:

“Foi p’ra isto?!”

CPA, 09 de Agosto de 2012
A Direção

HORÁRIO DE SECRETARIA

De 2ª a 6 Feira, excepto feriados, 17h00m às 20h00.
Encerra no mês de Agosto

CONTATOS DO CLUBE

Rua Luís Sttau Monteiro
Lote C3-Loja C3A
�����������������������������
1950-373 Lisboa

CPA aderiu ao FACEBOOK
http://www.facebook.com/Autocaravanismo

QUOTAS   ANUAIS 

Quota Anual..........................................................30 .00€ 
Portes .....................................................................  0.50€
Jóia de inscrição...................................................35 .00€ 
Emissão de L.C.N. ...............................................20.00 €
Renovação  L.C.N. ................................................18.00€
Expediente...............................................................2.00€
Carnet Camp. International ..................................15.50€

Tel/FAX: (00351)21 898 31 37
E-mail: geral@cpa-autocaravanas.com                     
Site: www.cpa-autocaravanas.com

PAGAMENTOS
 - Na secretaria do clube durante o horário de expediente;
 - Por cheque ou vale postal endossado ao CPA;

POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA:
- PARA SÓCIOS RESIDENTES EM PORTUGAL:
NOTA: As transferências nacionais só são válidas após envio 
de comprovativo NIB: 003 506 980 001 451 653 050

 - PARA SÓCIOS RESIDENTES NO ESTRANGEIRO:
Código Swift: CGDIPTPL    
IBAN: PT 500 035 069 800 014 516 53 050
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