Comunicado N.º 2010/12

FÓRUM – REGRAS DOS MEMBROS
A Direcção deliberou que simultaneamente com a entrada em vigor das novas condições para se
passar a ser membro do Fórum do CPA entrarão em vigor as seguintes regras que, na sua quase
totalidade, já se encontravam em vigor no mandato de anteriores Direcções:
OS SÓCIOS DO CLUBE PORTUGUÊS DE AUTOCARAVANAS ACEITAM,
ENQUANTO MEMBROS DO FÓRUM,
CONCORDAR, RESPEITAR E CUMPRIR, SEM RESERVAS MENTAIS,
O SEGUINTE:
INTRODUÇÃO
O Fórum do Clube Português de Autocaravanas (CPA) assume-se como um Fórum público, mas
reservado apenas á intervenção dos sócios do Clube. Sendo um Fórum do Clube, cabe à Direcção
proceder à sua gestão editorial nos termos que em cada momento entenda serem os mais
adequados, contudo, a responsabilidade do que se escrever no Fórum só pode ser imputada aos
respectivos autores
Encurtar as distâncias que separam os sócios de forma a permitir um diálogo através de espaço
virtual, em que o debate e a aprendizagem do autocaravanismo, transforme o Fórum, cada vez mais,
numa enciclopédia interactiva do autocaravanismo onde é possível encontrar milhares de
informações úteis e confrontar diversas opiniões que se cruzam no debate sobre os desafios que
constantemente se colocam ao autocaravanismo.
NORMAS DE CONDUTA
Para que este seja um instrumento de reforço do autocaravanismo e de dignificação dos
autocaravanistas, algumas normas de conduta se impõem:
Aqui existe liberdade de opinião, mas esta terá de subordinar-se às normas de boa conduta cívica. A
crítica é bem vinda se com espírito construtivo, sem insultos pessoais nem linguagem imprópria,
provocadora ou que prejudique o “bom ambiente” do Fórum.
No sentido de contribuir para o bom ambiente do Fórum, é obrigatória a identificação pública de
todos os membros. Assim, ao registar-se cada um poderá escolher o “nickname” (pseudónimo) pelo
qual prefira ser tratado no Fórum, mas os Gestores do Fórum preencherão o campo “Assinatura” do
perfil individual com o número de sócio e o concelho de residência. Sugere-se o envio de uma foto
para acrescentar como “avatar”. E-mails e outras referências pessoais só estarão visíveis do próprio,
devendo cada sócio que deseje entrar em contacto com outro solicitá-lo por mensagem pessoal.

Não serão toleradas no Fórum mensagens de carácter político-partidário, religioso, xenófobo ou
pornográfico.
Todas as mensagens e conteúdos do Fórum devem ter relevância para o autocaravanismo, seja por
conterem informação útil aos autocaravanistas, seja por exprimirem opiniões pertinentes e
construtivas sobre os problemas que preocupam os autocaravanistas.
As mensagens de carácter comercial, relacionadas com o autocaravanismo, serão permitidas, porém
não serão aceites comentários favoráveis ou desfavoráveis em relação a qualquer firma mencionada
no Fórum.
Referências a outras instituições relacionadas com o autocaravanismo serão de exclusiva
responsabilidade dos responsáveis do Fórum, não sendo permitido aos usuários servirem-se, de
mote próprio, do Fórum do Clube para divulgação de assuntos de outras estruturas autocaravanistas.
Será considerado uma ingerência nas relações institucionais que o CPA tentará manter com todas as
estruturas relacionadas com o autocaravanismo, cabendo entre si a solicitação da divulgação
desejada.
No Fórum pode falar-se de todos os assuntos, no respeito pelas normas anteriores. Mas deve ficar
claro que este Fórum não é uma Assembleia-geral permanente, logo no Fórum não se tomam
decisões de qualquer tipo, fazem-se sugestões que a Direcção do CPA é livre de acolher ou não.
A Direcção do CPA poderá usar Fórum para se dirigir aos sócios, mas cabe exclusivamente à
Direcção decidir quando fazê-lo e sobre que assuntos o faz. Os membros dos órgãos sociais do CPA
quando participam no Fórum fazem-no a título pessoal, pelo que as suas opiniões não vinculam o
respectivo órgão social.
Em consequência da regra anterior, os sócios que entendam criticar os órgãos sociais e/ou a
actuação dos seus membros, ou que se sintam no direito de obter esclarecimentos dos órgãos
sociais, devem fazê-lo por escrito, através de correio convencional ou por e-mail. No Fórum não
serão toleradas mensagens públicas deste tipo ou interpelações aos membros dos órgãos sociais.
Também não serão permitidas interpelações a outros membros do Fórum se de tais interpelações
puder resultar uma troca de palavras indignas a um serviço de utilidade pública.
Sugestões quanto à configuração do Fórum e à forma de o gerir serão bem-vindas se enviadas nos
termos da regra anterior. Não serão aceites no Fórum mensagens reclamando explicações sobre
alterações de configurações ou sobre actos de gestão do Fórum.
REGRAS DE GESTÃO
Adicionalmente, para a boa gestão do Fórum, é desejável que cada sócio adopte as seguintes
normas de procedimento:
Antes de criar um novo tópico de discussão verifique se o assunto não foi já introduzido.
Tenha o cuidado de colocar o seu contributo na secção adequada. Se no entender do Moderador do
Fórum tal não acontecer este poderá mover a mensagem para outra secção.
Use frases curtas, seja sintético, expresse-se em português correcto, sem erros ortográficos e sem
abreviaturas. Assim será melhor entendido.
Evite escrever em maiúsculas: fica inestético e agressivo.
Não reenvie a mesma mensagem.

Procure interpretar correctamente a mensagem e aguarde algum tempo antes de responder,
evitando mal-entendidos desnecessários. Alguns dias depois pode responder em conjunto a vários
interpelantes, facilitando a leitura-síntese do Fórum.
Não faça citações de mensagens recentes/próximas da sua, mas, se necessário, quando fizer
referência à opinião de outra pessoa ou de um outro “site”, faça-o também à origem da citação,
dando assim crédito pela afirmação ao autor original.
Relembra-se que o conteúdo das mensagens é da exclusiva responsabilidade dos seus autores.
Ainda assim, o CPA reserva-se o direito de apagar mensagens, referências e/ou outros conteúdos
que não respeitem as regras de utilização aqui enunciadas. Em todo o caso, é aos Gestores do
Fórum que compete decidir as mensagens a apagar. Não serão apagadas mensagens apenas pelo
facto de alguém o reclamar, nem mesmo se o pedido for feito pelos próprios autores. O Fórum é um
espaço público e de participação livre e voluntária. Logo, mesmo que alguém opte por deixar de
participar no Fórum não terá o direito a ver apagadas as mensagens que entretanto aqui tenha
escrito. Finalmente e porque este é um Fórum dos sócios do CPA chama-se a atenção para o papel
de cada um na imagem do Clube e do autocaravanismo.
PENALIZAÇÕES
Recorda-se que os Gestores do Fórum podem, entre outros motivos, apagar uma mensagem sem
aviso prévio, sempre que estas sejam:





Agressivas, ofensivas ou mal-educadas.
Desprovidas de sentido ou de conteúdo.
Sejam um ataque pessoal ou uma provocação.
Promovam temas de carácter político-partidário, religioso, xenófobo ou pornográfico.
EXPULSÃO

A Direcção do CPA reserva-se o direito de a qualquer momento, mesmo sem aviso prévio, expulsar
do Fórum o sócio que manifesta e continuadamente não respeite as nem as Normas e Regras aqui
definidas, nem os Gestores do Fórum.

CPA, 28 de Maio de 2010

A Direcção

