NOTÍCIAS EM FOCO Nº 46
Reunião com o Turismo de Portugal e Grupos Parlamentares na
Assembleia da República
Da reunião havida do Turismo de Portugal com várias entidades ligadas ao autocaravanismo
resultou o pedido à colaboração para o Programa de Ação para o Autocaravanismo
Responsável. No nosso contributo deixámos clara a posição de desacordo com a linha seguida
e apresentámos algumas soluções com vista ao seu melhoramento.
Os deputados que reuniram com o CPA e a FPA ficaram a par das nossas objeções ao conceito
de pernoita introduzido recentemente no Código da Estrada.

Parques de Campismo que permitem a utilização de ESA sem
permanência
Considerados equipamentos de utilidade ao autocaravanismo, pode ser consultada no sítio do
CPA a lista dos parques de campismo que permitem a utilização da ESA sem a obrigatoriedade
de estada.

Os 31 anos do CPA
Por estarmos em plena pandemia na data do nosso aniversário, a 25 de janeiro, não se
organizaram os tradicionais convívios para assinalar este aniversário.
Teremos a oportunidade de em 2022 de o realizar?

Cipriano Gomes
Por ter sido até à data o único associado a quem a Assembleia Geral concedeu o título de
Honorário, assinalamos aqui a nossa homenagem.

Artigo 50º-A do Código da Estrada
A publicação deste novo artigo levou as organizações representativas dos autocaravanistas a
recorrer aos Grupos Parlamentares, ao Sr. Presidente da República e à Sra. Provedora da
Justiça para que a normalidade democrática seja reposta.

Audição do MAI na AR - 17 de fevereiro de 2021
Haverá luz ao fundo do túnel?
Para o efeito foi pedida uma reunião com a Secretária de Estado da Administração Interna.

Comunicado 2021-02 A AHRESP e o Autocaravanismo
Documento enviado ao presidente da AHREST a propósito da posição tomada sobre a recente
alteração ao Código da Estrada.
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As 120 parcerias CPA
Todas as notícias CPA podem ser lidas no portal.
Se ainda não é sócio do CPA, junte-se a nós na defesa do autocaravanismo responsável.
Inscreva-se no fórum do CPA e beneficie da experiência de muitos autocaravanistas que aí
expõem opiniões e relatam as suas viagens e experiências.
• Consulte a nossa página no facebook (4 665 gostam, 4 820 seguem) ou no twitter.
19 de fevereiro de 2021
a direção

