
        
PROCESSO DE REVISÃO ESTATUTÁRIA 

(Um processo aberto num caminho rumo à unidade) 
 
O Clube Português de Autocaravanas, essencialmente vocacionado para o autocaravanismo, com uma 
experiência colectiva de 21 anos, tem, nomeadamente ao longo do último ano, vindo a demonstrar, por 
palavras e actos, que a defesa do autocaravanismo e dos autocaravanistas passa por trilhar um caminho de 
inclusão, um caminho rumo à unidade, sem perdas de identidade e dos legítimos direitos à diferença 
consequente. 
 
Reportando-nos ao mandato da actual Direcção é por demais evidente que a coerência nas acções que a 
mesma vem desenvolvendo espelham plenamente a justeza das politicas que em prol do autocaravanismo 
vem, com firmeza, executando. 
 
A credibilidade, a que não é alheia uma alta responsabilidade e responsabilização, promove o respeito pelo 
Clube Português de Autocaravanas a quem têm recorrido, quiçá por esta razão, as mais variadas entidades 
portuguesas e estrangeiras sobre as mais diferentes matérias relacionadas com o autocaravanismo e 
actividades afins. 
 
A transparência, o rigor e a verdade têm sido sempre objectivos a que a Direcção se não furta e de que é 
exemplo, inédito, os convites que vem fazendo às mais diversas entidades e personalidades para estarem 
presentes nas reuniões mais nobres do Clube Português de Autocaravanas – as Assembleias Gerais – e 
reflectem (os convites), claramente, os propósitos de unidade e inclusão que defende. 
 
Os associados do Clube Português de Autocaravanas e os autocaravanistas em geral podem estar seguros 
que com a actual Direcção nunca o Clube enveredará pelas sendas da traição e do divisionismo. 
 
Vai agora a Direcção iniciar um processo de Revisão Estatutária a que se tinha comprometido no respectivo 
Programa de Candidatura e que os sócios deliberaram como necessária ao aprová-lo em Assembleia Geral. 
 
De novo, numa abertura, numa transparência absoluta de processos (que é a imagem de marca da actual 
Direcção) vai-se estar perante uma Revisão Estatutária que se quer pública e participada, pelo que serão 
criadas condições para que todos os autocaravanistas (sócios ou não do Clube) possam contribuir com as 
sugestões que considerem importantes. 
 
Todos os autocaravanistas estão, assim, desde já convidados a participar nas reuniões que o Clube Português 
de Autocaravanas promove, através das respectivas Delegações Regionais, nas datas, horas e locais já 
divulgados. Não sendo viável a presença nas reuniões podem, mesmo assim, remeter as sugestões que 
julgarem pertinentes através das vias normais de comunicação. 
 
A Direcção quer, uma vez mais, com este gesto, abrir as portas da unidade, congregando, agora através 
da Revisão Estatutária do Clube, as boas vontades que apostem, mesmo que só simbolicamente, na 
inclusão, com vista a um Movimento Autocaravanista de Portugal que se crie na base da transparência, 
da verdade, do rigor, da credibilidade, da justiça e, não menos importante, do companheirismo. 

 
Companheiro autocaravanista, a sua resposta é importante, porque… 

 
A UNIDADE TAMBÉM PASSA POR AQUI 
 
CPA, 01 de Maio de 2011 
 
A Direcção 
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