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ELEIÇÕES NA FEDERAÇÃO 
 

Delegados à Assembleia Geral 

(Programa de Candidatura) 
 
 
Após as eleições para os Conselhos Regionais que tiveram lugar no passado dia 1 de setembro 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). 
 
As eleições terão lugar, simultaneamente em cada uma das Regiões em que a Federação se organiza, no dia 
20 de outubro de 2012 e as candidaturas terão que ser entregues até ao dia 20 de setembro próximo. 
 
O projeto “Regionalizar e, com as Associadas, projectar o futuro”, que o CPA apoia, irá de novo apresentar 
candidaturas. 
 
Será através do Programa de Candidatura do projeto que os candidatos a Delegados à Assembleia Geral da 
FCMP assumem um compromisso perante os respetivos eleitores. Na realidade é através de um compromisso 
eleitoral que também os candidatos a Delegados à Assembleia Geral se poderão tornar merecedores dos votos 
das associações federadas na FCMP. 
 
O Programa de Candidatura do projeto “Regionalizar e, com as Associadas, projectar 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. 
 
No Programa de Candidatura, que transcrevemos, para maior comodidade dos nossos associados e leitores, 
realçamos a azul as partes que consideramos mais importantes para o Movimento Autocaravanista de Portugal. 
 
CPA, 05 de setembro de 2012 
 
         Pel’ A Direção 

 
    Presidente da Direção 
 
 

 

CPA 

Comunicado 

2012 / 19 
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PROGRAMA DE CANDIDATURA 

 

“Regionalizar e com as Associadas projectar o 

Futuro” 

Objetivos gerais 

A FEDERAÇÃO DE CAMPISMO E MONTANHISMO DE PORTUGAL (FCMP) tem uma história de que nos 
orgulhamos e que merece o nosso respeito. Para essa história contribuíram muitas Companheiras e muitos 
Companheiros, os melhores de entre os melhores, alguns dos quais já deixaram o nosso convívio, sendo o 
dever de todos respeitar a memória e honrar a obra feita, reconhecendo simultaneamente, sem falsas 
modéstias e com um apurado sentido de responsabilidade, que está nas nossas mãos prosseguir para um 
Futuro enquadrado em três grandes e interligados objetivos: 

 Manter as Tradições; 
 Modernizar a Organização; 

 Trabalhar para a Ação e Coesão. 

 Objetivos particulares 

Nunca é demais reconhecer a importância das Associações que integram a FCMP, fruto da colaboração 
imprescindível dos respetivos Dirigentes, da ação informada dos Técnicos e da generosa dedicação dos 
Praticantes, conjugada com a interligação ao meio social onde se inserem, nas grandes ou nas pequenas 
Cidades, no litoral ou no interior, onde são uma referência e um pólo aglutinador de vontades, onde o Desporto, 
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o Lazer, a Cultura e o Turismo andam de mãos dadas e onde a dimensão social de cada projecto Associativo é 
a chama que ilumina o seu líder. 

É, consequentemente, através da promoção da interação entre as Associadas, realçando os pontos de 
convergência, numa demonstração da força do nosso Movimento Associativo, para alcançar mais coesão e 

ação, com mais ambição e unidade, que sairá reforçado o prestígio da FCMP no quadro associativo Nacional. 

Refletir - Divulgar - Executar 

No âmbito dos Estatutos, dos Regulamentos e da Legislação 

Estudar a consagração estatutária de um Conselho Nacional, de carácter consultivo, com competências, 
nomeadamente, na organização dos Programas de Atividades e respetivos Orçamentos, onde as Associações 
Filiadas tenham assento, como garantia de que não haverá desvios às orientações programáticas legitimadas 

no ato eleitoral. 

Estudar alterações aos Estatutos e, sobretudo, aos Regulamentos em vigor que permitam uma mais eficaz 

aproximação e intervenção entre as Associadas e os Órgãos Dirigentes da FCMP. 

Estudar, aprofundar e dar resposta à legislação para o setor que tem vindo a condicionar o acesso de 
Associações e Praticantes a Áreas Protegidas, tendo em vista uma maior sustentabilidade da atividade da 

Federação e exigir o respeito pelo seu Estatuto. 

Estudar, aprofundar e dar resposta a legislação para suprir dificuldades encontradas pelos praticantes 

de algumas modalidades designadamente de Autocaravanismo. 

No âmbito de uma Política de Recursos Humanos 

Definir para os Profissionais da FCMP uma política de recursos humanos que consolide a necessária 
estabilidade no emprego criando condições e administrando a necessária formação que garantam um 

desempenho de maior qualidade e exigência. 

Auscultar e incentivar as opiniões dos trabalhadores da FCMP, nomeadamente dos que tenham cargos técnicos 
e de chefia com vista a eventuais alterações nos serviços para uma melhor flexibilidade e agilização nos 

procedimentos administrativos. 

No âmbito da Juventude e da Família 

A Juventude, verdadeira mola real do desenvolvimento da modalidade de Campismo/Montanhismo da nossa 
Federação, será devidamente acarinhada e incentivada através da criação de uma Comissão de Especialidade 
que promova a aproximação dos Jovens junto das Associadas, nomeadamente, na programação de atividades 
conjuntas, na organização de um Acampamento Nacional de Juventude e na coordenação e incentivo a uma 
participação nacional massiva nos Rallies FICC de Jovens. 



Página 4 de 8 

 

Rua Luís Sttau Monteiro, Lote C3 – Loja C3A 
1950 – 373 LISBOA 

Portal: http://cpa-autocaravanas.com 
Email: geral@cpa-autocaravanas.com 

 

Serão incentivadas as boas práticas desportivas no âmbito do Campismo e Montanhismo, particularmente no 
Pedestrianismo e Escalada, deixando aos Jovens a autonomia que se mostre adequada à sua capacidade 

criadora e de livre iniciativa. 

Serão promovidos programas de sensibilização para a educação ambiental, versando a proteção da natureza. 

Haverá abertura à Juventude para um papel de maior intervenção na vida Federativa, nomeadamente, na 

gestão de redes sociais para mediatização da problemática da Juventude. 

Serão criados estímulos para programas específicos que incentivem à prática desportiva campista pelos vários 
membros da Família. 

No âmbito das relações com as Associações 

Promover de dois em dois anos a realização de uma Convenção Nacional das Associadas, no sentido de dar a 
conhecer a dinâmica do Movimento e recolher a informação necessária à execução dum Plano de Atividades, 
descentralizado, ao cuidado dos Conselhos Regionais, que traduza os anseios e as reais necessidades das 

associações a nível regional. 

Promover, sempre que necessário e pelo menos uma vez por ano, com carácter consultivo, reuniões de 
Associadas nomeadamente para efeito da organização dos Programas de Atividades e respetivos Orçamentos 
como garantia ética de que não haverá desvios às orientações programáticas legitimadas no ato eleitoral e 

enquanto não vier a ser consagrado estatutariamente um Conselho Nacional para este efeito. 

Promover a realização de reuniões periódicas de Associadas, a nível regional, pelo menos uma vez por ano, 
tendo em vista uma maior interação e a construção de propostas de reforço do Movimento Associativo, não só 
do ponto de vista institucional mas também da criação de programas comuns de âmbito Cultural, Desportivo, 
Recreativo e Turístico. 

Criar um Gabinete Técnico, com competências em diversas valências e com total disponibilidade para apoiar as 
Associações, particularmente aquelas que, pela sua dimensão, têm menos capacidade em enfrentar as 

dificuldades pelos seus meios próprios. 

Promover uma maior abertura no relacionamento com as Associações, disponibilizando o apoio de que 
necessitam, tanto no plano técnico como nos domínios da gestão Associativa e Desportiva e mantendo uma 

linha de comunicação sempre aberta. 

Apoiar, numa perspetiva integradora e de inclusão, as Associadas menos ativas, cooperando com estas na 
busca de novos caminhos que lhes possam dar maior capacidade anímica e, assim, contribuírem para o reforço 

do Movimento. 

No âmbito dos Conselhos Regionais 

Disponibilizar os meios necessários ao desempenho cabal do papel dos Conselhos Regionais no 
desenvolvimento das atividades no âmbito da sua esfera de competências, no apoio às Associações e na 
implementação dos Programas que, em consonância com estas, venham a ser desenvolvidos. 
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Realizar um debate, em consonância com os Conselhos Regionais, no sentido de estudar a possibilidade de 
criação de Associações Regionais, em conformidade com o novo quadro legislativo em vigor, pois que, neste 
quadro, a interação Associativa dinamizará o Movimento na pluralidade das suas atividades específicas 
estimulando, em cada Associação, a capacidade criadora no desenvolvimento do respetivo ecletismo e, esta 
dinâmica, permitirá, em todo o tempo, a promoção de iniciativas, de carácter nacional e internacional, criando 
condições para a permuta de ações num quadro de reforço da coesão do Movimento potenciando, obviamente, 

a utilização dos equipamentos nacionais. 

No âmbito das Federações Internacionais 

Manter e desenvolver o apoio ao Presidente da Federação Internacional de Campismo, Caravanismo e 

Autocaravanismo (FICC). 

Propor a representação da FCMP na Comissão Europeia de Autocaravanas da FICC. 

Contribuir para o reforço da posição da FCMP no seio da International Mountaineering and Climbing Federation 
(UIAA), fazendo-se representar e defendendo as respetivas posições através da colocação representantes em 
comissões estrategicamente importantes para os desígnios federativos. 

Promover o regresso da FCMP à International Federation of Sport Climbing  (ISFC). 

Desencadear os melhores ofícios no sentido de reforçar a influência da FCMP no seio da ERA - European 
Ramblers’ Association, onde já se encontra um Vice-presidente na Comissão de Percursos, promovendo a 

organização de uma Assembleia Geral em Portugal. 

Reforçar a cooperação internacional com Federações Congéneres, designadamente, FECC - Federação 
Espanhola de Campismo e Caravanismo, a FEDME - Federação Espanhola de Desportos de Montanha e 
Escalada, a FFCC - Federação Francesa de Campismo e Caravanismo, a FFRP - Federação Francesa de 
Pedestrianismo, a FFME - Federação Francesa de Montanha e Escalada, a FFS - Federação Francesa de 
Espeleologia, a CICC - Confederação Italiana de Campismo e Caravanismo, o CAI - Clube Alpino Italiano e o 
BMC - Conselho Britânico de Montanhismo; 

No âmbito genérico das atividades 

Estimular o desenvolvimento de atividades de ar livre, como contributo para uma atividade física e de lazer 
saudável, com programas que, desde o seu desenho, sejam apoiados por técnicos credenciados e 
desenvolvidos em equipamentos e percursos certificados que garantam o envolvimento, dum maior número de 

praticantes, nas condições tecnicamente recomendadas. 

No quadro das atividades desportivas que vierem a ser integradas num contrato-programa, implementar um 
Plano especialmente dirigido aos Jovens como forma de lançar as bases para a promoção de quadros que 
assegurem a renovação e o reforço do Movimento Associativo no Futuro. 

Promover de dois em dois anos um evento cultural, recreativo e/ou turístico, de âmbito Nacional, que contribua 

para o desenvolvimento local de uma pré definida Região ou localidade. 

Promover de quatro em quatro anos um evento Cultural, Recreativo e/ou Turístico, de âmbito Internacional, que 

contribua para o desenvolvimento local de uma pré definida Região. 
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Promover a criação de Grupos de Trabalho ou Comissões, integrando Técnicos e/ou quadros Associativos de 
reconhecida competência, com funções consultivas e de auscultação obrigatória, para estudar soluções e 
acompanhar as várias modalidades a que a FCMP deverá corresponder com excelência, uma via eficaz para 

combater iniciativas que visem enfraquecer o Movimento. 

No âmbito do Campismo, Autocaravanismo e Caravanismo 

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. 

Promover anualmente um acampamento. 

Alterar as normas de funcionamento dos Parques de Campismo da FCMP, para os tornar economicamente 
sustentáveis, permitindo, por exemplo, que os que não sejam portadores da Carta Desportiva possam aceder 

ao Parque mediante um pagamento substancialmente diferenciado. 

Criar no seio da FCMP uma Comissão de Autocaravanistas com funções essencialmente consultivas e 

de auscultação obrigatória no que ao Movimento Autocaravanista respeita. 

Dinamizar e estudar em conjunto com as Associadas e parques de campismo, formas de aumentar a qualidade 
dos parques e incentivar as boas práticas campistas, com base no praticado em parques e organizações 

internacionais de referência. 

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 atividades que respeitem simultaneamente a Natureza e a segurança rodoviária proporcionando o 
conhecimento do Pais e de outras Regiões previamente selecionadas, a gastronomia, a paisagem a história e 

as suas gentes, dinamizando a economia local, Regional e Nacional. 

Promover encontros e percursos regulares que estimulem o convívio, a partilha de conhecimentos e 

deem a conhecer Portugal e o Turismo itinerante. 

Patrocinar o desenvolvimento de informação turística envolvendo Juntas de Turismo, Municípios e Freguesias. 

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. 
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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. 

No âmbito do Montanhismo 

Desenvolver iniciativas (Conferências, Seminários, Jornadas, Encontros e/ou Workshops), em torno de 

temáticas sobre a prática de Atividades de Montanha e Escalada e de conservação da natureza. 

Criar as condições para uma prática desportiva regular, dando maior enfoque às realizações Associativas e 
promovendo as iniciativas de competição e desempenho no âmbito das Atividades de Montanha e Escalada e 

sempre sob a égide de uma formação sólida, consciente e responsável. 

Em cooperação com uma Autarquia de maior centralidade, organizar um megaevento de Pedestrianismo que 
mobilize um grande número de participantes em torno dos valores e benefícios para a saúde do Planeta e das 
pessoas. 

Gradualmente reconquistar o reconhecimento dos Praticantes de Escalada como entidade de referência e 
realmente interveniente através do mérito das suas realizações nomeadamente dos seus cursos de formação e 

das suas provas de competição. 

Promover e dinamizar a abertura de novos locais de Escalada através da contribuição de equipamento e 
envolvendo a comunidade escaladora na apresentação de novos projectos quer em locais ao ar livre quer em 
instalações indoor 

Promover o Alpinismo através do lançamento de um Concurso, tipo “Piollet ou Mosquetão de Ouro” no sentido 
de premiar a melhor expedição, do ano anterior, cujo júri seja constituído por figuras públicas de reconhecido 

mérito. 

No âmbito da promoção e disponibilização de Equipamentos 

Criar condições de acesso a equipamentos disponíveis, promovendo a adoção de protocolos de cooperação e 
permuta que permitam às Associações que não disponham de equipamentos próprios desenvolver a prática das 
suas modalidades em condições mais vantajosas e em benefício dos seus Associados e demais parceiros 
envolvidos. 

Implementar um serviço de manutenção e divulgação dos equipamentos disponíveis com elevado grau de 
exigência, por forma a promover a sua qualidade e a dos serviços prestados, de que é exemplo a premente 
necessidade de resolver a situação da Estrutura Artificial de Escalada (EAE), colocada no Centro Desportivo do 
Jamor e que se vem arrastando inativa, nos últimos anos, com prejuízo dos Praticantes, mas também, da 

imagem da FCMP e do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ). 
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No âmbito da Comunicação 

Promover a redefinição de uma política de comunicação mais objetiva, com grande versatilidade, como veículo 
de promoção do Movimento, da respetiva ação, dos equipamentos e dos serviços que prestam à sociedade, 
dando maior visibilidade à FCMP, às respetivas associadas e às consequentes atividades. 

No âmbito de uma política de desenvolvimento e de intervenção 

Promover uma aproximação sistemática aos poderes públicos no sentido de credibilizar a prática desportiva da 
competência da FCMP e garantir a participação na definição das políticas para o sector. 

Reforçar a posição da FCMP no Comité Olímpico Português (COP) e na Confederação do Desporto de Portugal 
(CDP) numa altura em que se perspectiva a admissão da modalidade de Escalada como modalidade de 
demonstração Olímpica para 2016. Deseja-se que este reforço de posição nestes organismos ajudem a 

sustentar a estratégia internacional delineada. 

Prosseguir uma consequente participação no CNAP tendo em vista pugnar pelos objetivos traçados pelo 
Movimento Associativo, no seu conjunto. 

Participar em Parcerias em Regiões demarcadas, na defesa dos valores Ecológicos e do Planeta, 

salvaguardando práticas amigas do Ambiente e respeitando as limitações comummente aceites. 

Dar o merecido destaque a Atletas de referência que, no quadro das atividades desportivas da FCMP, se 
destacaram com prestações de excelência nas várias modalidades, valorizando a respetiva experiência como 
estímulo às novas gerações de Praticantes. 

Implementar um Centro de Formação profissionalizante que responda às necessidades das Associadas e 

credibilize os respetivos Quadros Técnicos de forma a fazer destes referências no setor em que se inserem. 

Promover a colaboração com Instituições do Ensino Superior no sentido de estabelecer parcerias de natureza 
formativa e de enquadramento de estagiários no âmbito do desenvolvimento de projetos técnicos no seio da 

FCMP. 

Promover protocolos com Empresas e Organizações ligadas à produção e comercialização de 
equipamentos e outros produtos associados ao Campismo, Autocaravanismo, Caravanismo e 

Montanhismo. 

Tornar a Carta Desportiva um documento de apetecível interesse também pelos benefícios de carácter social 

que venha a agregar. 

 

Eis o nosso compromisso! 


