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               ELEIÇÕES NA FEDERAÇÃO 
 

O CPA vota B em Lisboa 
 
Ser firme na defesa dos direitos universalmente aceites como inerentes à pessoa humana não 
desprestigia. O CPA é firme e sente-se prestigiado com esse tipo de radicalismo, na defesa da 
abolição da discriminação negativa dos autocaravanistas que, infelizmente, é uma realidade 
que o estado, através da administração central e autárquica, 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. 
 
Já no que respeita à forma como cada cidadão entende a prática do autocaravanismo o CPA é 
liberal, no sentido lato do termo, pois que uma associação verdadeiramente autocaravanista, 
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. 
 
Vem isto a propósito de o CPA fazer parte da Federação de Campismo e Montanhismo de 
Portugal (FCMP), situação mais que justificada pela defesa assumida do autocaravanismo e 
que tem contribuído para promover os consensos necessários e possíveis na defesa dos 
interesses dos autocaravanistas em todas as vertentes. 
 
Como já foi informado, através do nosso Comunicado 2012/14, 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 da Federação. 
 
Sempre entendeu a Direção do CPA que é da maior importância que cada Lista divulgasse um 
programa de ação do que se propõe concretizar no decorrer do respetivo mandato, 
assumindo, assim, de forma responsável, um compromisso. 
 
É já público um Programa de Ação que abrange os Conselhos Regionais que se candidatam 
sob o lema “Regionalizar e com as associadas projectar 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. 
 
No que diretamente respeita ao autocaravanismo o referido Programa contém as seguintes 
intenções: 
 

 Estudar, aprofundar e dar resposta a legislação para suprir dificuldades encontradas 
pelos praticantes de algumas modalidades designadamente de Autocaravanismo. 

 
 Propor a representação da FCMP na Comissão Europeia de Autocaravanas da FICC. 
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 Desenvolver iniciativas (Conferências, Seminários, Jornadas, Encontros e/ou 
Workshops), em torno de temáticas sobre a prática de atividades campistas, 
Autocaravanistas e Caravanistas, ligadas ao Turismo e de conservação do Ambiente. 

 
 Criar no seio da FCMP uma Comissão de Autocaravanistas com funções 

essencialmente consultivas e de auscultação obrigatória no que ao Movimento 
Autocaravanista respeita. 

 
 Potenciar o Movimento Autocaravanista, dinamizando a sua Internacionalização junto 

das nossas congéneres, particularmente do sul da Europa, também com vista a 
promover parcerias que venham a garantir uma maior utilização dos equipamentos 
nacionais. 

 
 Criar um órgão de apoio e informação Turística, Cultural e Legislativa, aos Campistas, 

Autocaravanistas e Caravanistas que se deslocam para fora do país e aos mesmos 
Praticantes Estrangeiros que se desloquem a Portugal. 

 
 Dinamizar a aplicação da Declaração de Princípios da Plataforma de Unidade subscrita 

pela FCMP em 31 de Maio de 2010. 
 

 Promover a busca de melhores condições para o Turismo automobilizado, seja por 
sinalética rodoviária adequada, instalações e infraestruturas de apoio locais e 
promovendo os espaços onde se possa estacionar e pernoitar em segurança. 

 
 Promover melhores condições para Campistas, Autocaravanistas e Caravanistas bem 

como os seguros específicos às atividades e veículos com necessidades de 
deslocamento diferente. 

 
 Sensibilizar e envolver todos os operadores para este mercado de Campistas, 

Autocaravanistas, Caravanistas e Montanheiros que em si mesmo promove o 
desenvolvimento turístico (ACAP, PRP, Gasolineiras, Poder Publico e Local, 
equipamentos, etc.). 

 
 Envolver os Municípios e Distritos no Campismo, Autocaravanismo e Caravanismo 

com premiação anual. 
 
Pelo exposto a Direção do CPA informa que dá o seu apoio às Listas A candidatas aos 
Concelhos Regionais das Regiões NORTE, CENTRO NORTE, CENTRO SUL e SUL e dá o 
seu apoio e vota na Lista B da Região de LISBOA. 
 
Apenas as candidaturas sob o lema “Regionalizar e com as associadas projectar o futuro” se 
apresentam em todas as Regiões de Portugal continental. 
 
Informação sobre este movimento encontra-se no seguinte endereço: 
 

http://www.fcmpofuturo.org/ 
 
       CPA, 14 de Agosto de 2012 
 
                Pel’ A Direção 

 
         Presidente da Direção 

http://www.fcmpofuturo.org/

