
        
 
 
 

INQUÉRITO INTERNACIONAL AO AUTOCARAVANISMO 
 
 
A Direcção tomou conhecimento da existência de um “Inquérito Internacional ao Autocaravanismo” 
da autoria de um ex-sócio e ex-dirigente, divulgado no Fórum do CPA por um outro ex-dirigente. 
 
Apoiamos todas as iniciativas minimamente credíveis de autocaravanistas, independentemente de 
quem sejam os respectivos autores e apoiamos, neste caso concreto, o apelo à participação. 
 
Contudo, a afirmação, que não consta do Inquérito, que diz que “A resposta a estas questões é 
fundamental para definir o rumo do movimento associativo e para promover os direitos dos 
autocaravanistas, especialmente na União Europeia” não merece o nosso acordo. 
 
Em nenhuma época e em quase nenhuma situação, o pensamento dominante expresso pelas 
maiorias foi, em si mesmo, determinante para as alterações evolutivas que se efectivaram. Aceitar 
que são os resultados de um inquérito que vão definir o rumo do movimento associativo e promover 
os direitos dos autocaravanistas é, além de altamente redutor, um perigo, na medida em que pode 
revelar-se condicionante do que é, presentemente, o embrião do Movimento Autocaravanista de 
Portugal. 
 
Por outro lado, sendo este Inquérito “absolutamente confidencial” e aberto a que a ele possa 
responder todo e qualquer cidadão, não dá, que nos tenhamos apercebido, garantias que cada 
cidadão (autocaravanista ou não) apenas responde uma única vez, nem sequer que a prevalência 
das respostas seja de autocaravanistas, o que pode vir a deturpar os resultados. 
 
Consideramos, apenas, que é um primeiro passo (inseguro) para se aferir do pensamento dominante 
dos cidadãos (de qualquer cidadão) no que ao autocaravanismo respeita. 
 
Não obstante estas ressalvas, não obstante ser um Inquérito feita à margem do movimento 
associativo, mas que, curiosamente, tem como objectivo (como é dito) “definir o rumo do movimento 
associativo”, não obstante não dar garantias de ser só respondido por autocaravanistas e, também 
não obstante permitir que a mesma pessoa possa vir a responder mais que uma vez, não obstante 
isto tudo, exortamos os associados do CPA a participarem. 
 
 
CPA, 14 de Maio de 2010 
 
Pel’ A Direcção 
 
Rui Narciso 
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