FEDERAÇÃO PORTUGUESA
DE
AUTOCARAVANISMO

COMUNICADO 02/2013
A cidade de Lisboa e o autocaravanismo
Há já algum tempo foi publicado, no fórum de um clube, um texto com o título “a cidade
de Lisboa e o autocaravanismo” que referia uma reunião, tida em 14 de Fevereiro de
2013, entre aquele clube e a CM de Lisboa com a presença do Turismo de Lisboa, reunião onde teria sido tratado o tema do autocaravanismo nas vertentes do estacionamento, discriminação, utilização do parque de campismo de Monsanto e possível criação de
uma ou duas áreas de serviço para autocaravanas.
Para esclarecimento e memória futura cumpre-nos informar que, já em 04 de Setembro
de 2012, tínhamos tido uma reunião na CM de Lisboa, com o Sr. Vereador responsável
pelo pelouro da mobilidade e infraestruturas viárias onde, a par da possibilidade de envolvimento da CML na realização do 37º EUROCC que estamos a planear, foram tratados todos aqueles assuntos incluindo a construção em locais estratégicos da cidade de
pelo menos duas áreas de serviço.
Desde aquela reunião temos tido muitos contactos com o gabinete daquele Sr. Vereador
e, na sequência daquela reunião, reunimos em 27 de Fevereiro, com o Sr. Chefe de Divisão de Planeamento de Vias e Mobilidade da CM Lisboa para quem o assunto tinha
sido despachado pelo Sr. Vereador acima referido, em consequência da nossa primeira
reunião.
De salientar que esta reunião não se realizou mais cedo, em data anterior a 14 de Fevereiro, por impedimento da nossa agenda, pois já nos tinha sido solicitada antes. A pedido do Sr. Chefe de Divisão esclarecemos sobre a situação e necessidades do autocaravanismo, seus clubes e Federações, nomeadamente sobre a FPA, a sua filiação na
FICM e a hierarquia representativa que importa respeitar. Nesta reunião foram consideradas algumas possíveis localizações na cidade para as áreas de serviço. Já enviámos
bastante documentação que apoiará os estudos que irão desenvolver-se. Foram trocados contactos para seguimento por ambas as partes da evolução dos assuntos em causa.
Saudações autocaravanistas
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