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ELEIÇÕES NA FEDERAÇÃO
A participação possível dos autocaravanistas
Termina no próximo dia 1 de Agosto o prazo de entrega de Listas para os Conselhos
Regionais das 6 regiões em que a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal
(FCMP) se organiza e de acordo com os Estatutos em vigor
Em conformidade com os Estatutos e Regulamento Eleitoral em vigor, a Federação de
Campismo e Montanhismo de Portugal compreende as Regiões do NORTE, do CENTRO
NORTE, do CENTRO SUL, de LISBOA, do SUL e das REGIÕES AUTÓNOMAS que serão,
cada uma delas, dirigida por um Conselho Regional, constituído por 5 membros, eleitos
através de Lista, pelo método da média mais alta de Hondt, pelas associadas (Clubes) da
respetiva região.
As eleições terão lugar no dia 1 de Setembro de 2012, para um mandato que se inicia em
2013 e que termina em 2016, simultaneamente em todas as Regiões.
Os candidatos de cada Lista, portadores de Carta Desportiva da FCMP e residentes na
Região a que se candidatam, auto propõem-se, entregando, nos locais pré-estabelecidos, o
termo de aceitação individual, contudo, são os representantes das associadas (Clubes)
sedeadas na Região onde cada Lista concorra que exercerão o direito de voto em nome,
obviamente, da respetiva associação.
Entende a Direção do CPA que se pode tornar difícil conhecer os candidatos, designadamente
o que cada Lista se propõe fazer no âmbito da respetiva Região, pelo que considera da maior
importância que cada Lista divulgue, pelos próprios meios ou através da FCMP, um programa
de ação para os anos de mandato. Sem a existência deste programa o CPA reserva-se, não
só o direito de não apoiar nenhum Lista que o não apresente, como de não votar nessa Lista.
Seria do agrado do CPA que no âmbito do Autocaravanismo as Listas se pronunciassem
sobre temas tais como:
 Criar no seio da FCMP uma Comissão Autocaravanista com funções essencialmente
consultivas e de auscultação obrigatória no que ao Movimento Autocaravanista
respeita.
 Dinamizar a aplicação da Declaração de Princípios da Plataforma de Unidade subscrita
pela FCMP em 31 de Maio de 2010
 Desenvolver iniciativas (Conferências, Seminários, Jornadas, Encontros e/ou
Workshops), em torno de temáticas sobre a prática de atividades autocaravanistas
ligadas ao turismo e de preservação do ambiente.
 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.
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Os autocaravanistas inscritos nos diversos Clubes associados na FCMP podem e devem
intervir junto das Direções dos respetivos Clubes para que as eleições na Federação venham
a ser um fator de mudança para o desenvolvimento do autocaravanismo em todas as suas
vertentes.
Uma associação verdadeiramente autocaravanista não pode ser uma associação que
defenda e preconize apenas e exclusivamente uma única vertente do autocaravanismo e,
assim, assuma 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.
O CPA é uma associação verdadeiramente autocaravanista!

CPA, 24 de Julho de 2012
Pel’ A Direção

Presidente da Direção
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