FEDERAÇÃO PORTUGUESA
DE
AUTOCARAVANISMO

COMUNICADO 001/2015

Os cartões
Está instalada alguma polémica a propósito deste tema. Lamentável é que, pelo menos
um “escritor” da nossa praça, queira transformar este assunto numa arma de arremesso
contra a FPA.
Apetecia dizer: “não gosta, não estrague” mas, na sua ânsia de dividir para governar,
método que, aliás, não lhe é inédito, tudo aproveita. Devia ter vergonha!
Não vamos entrar pelo processo cansativo de contar a história dos cartões e muito menos alimentar polémicas inúteis. Apenas diremos que, fruto das circunstâncias que levaram a FIA a sair do sistema e porque a FICM recebia delegação para emitir o CCI a partir daquela instituição, a FPA, que emitia por delegação da FICM, deixou de o poder fazer.
Tão simples como isto. Finou-se. Paz à sua alma!
Falemos agora dos cartões:
Na Europa existem, entre outros, 3 cartões mais utilizados.
O CCI que já é nosso conhecido, que proporciona descontos em parques de campismo,
não tantos como se apregoa. Tem um seguro de responsabilidade civil associado, cobrindo ocorrências dentro de parques de campismo e diz-se poder ser aceite nas recepções dos parques em substituição dos documentos oficiais do utente. Não é bem assim
porque, pelo facto de o cartão não ter fotografia, esta “facilidade” tem sido recusada em
muitos parques europeus. Também a utilidade do seguro é discutível e aconselha-se
que cada faça uma avaliação cuidada dos benefícios. Como é gratuito e vem com a carta, tudo bem. A cavalo dado…
Em Portugal pode ser adquirido na FCMP ou por sua delegação nos clubes filiados,
Apenas para os sócios. Custo €19,50. Pode obrigar a adquirir, em simultâneo, a Carta
Nacional que custa €24.00.
Pode ainda ser adquirido através do ACP, apenas para os sócios. Custo (em 2014)
€19,50.
O ACSI (http://www.campingcard.co.uk/) conhecido numa parte razoável da Europa.
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Apresenta-se como “o cartão de desconto para a estação baixa”. Não parece ter qualquer seguro associado. Quanto à substituição dos documentos é idêntico ao CCI. É adquirido directamente através da internet e tem um custo de €14,95 mais gastos de envio
(cerca de €5). Parece oferecer menos que os outros!
O CKE (http://www.campingkey.com/pt-pt/) é conhecido numa parte razoável da Europa. Poderá ter as mesmas limitações, como os restantes, quanto à substituição dos documentos. O cartão oferece um seguro de responsabilidade civil e acidentes, com cobertura para perda ou dano que possa ocorrer num parque de campismo, parque de caravanismo/autocaravanismo, hotel ou num alojamento de aluguer.
As coberturas poderão ser estudadas em (http://www.campingkey.com/pt-pt/o-cartao/
seguro/). Este seguro, salvo melhor opinião, parece-nos mais completo que o oferecido
pelo CCI.
Em Portugal é obtido através da Orbitur que o tem associado ao seu cartão OCC e concede 15% de desconto, em todos os seus parques, ao longo de todo o ano. Beneficia
ainda de outras parcerias. Ver http://www.orbitur.com/club.asp.
A Federação Portuguesa de Autocaravanismo tem mantido uma parceria com a Orbitur
que permite aos seus associados obter o cartão com um desconto de 50% de que resulta o valor de €10,50.
O protocolo e os procedimentos para o pedido podem ser consultados em
http://www.fpa-autocaravanismo.pt/#!servios-2/cck.
Pela relação qualidade /preço, parece-nos a melhor opção!

Sintra, 31 de Janeiro de 2015

José Ricardo da Silva Pires
Presidente da FPA

FPA – FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AUTOCARAVANISMO
Estrada Nova, 20, ULGUEIRA 2705-349 — COLARES — PORTUGAL Tel. 351 219 291 004 - 351 934 143 666
fpa.autocaravanismo@gmail.com www.fpa-autocaravanismo.pt Contribuinte nº 509 918 352

