FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AUTOCARAVANISMO

PLANO DE ATIVIDADES PARA O TRIÉNIO 2018/2020
DA
FEDERAÇÃO PORTUGUESA
DE
AUTOCARAVANISMO

-1-

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AUTOCARAVANISMO

DIGNIFICAR O AUTOCARAVANISMO…
…UNIR OS AUTOCARAVANISTA

Prezados Companheiros.
A Federação Portuguesa de Autocaravanismo no último ciclo soube manter o caminho
do sucesso, afirmando-se como a maior referência do autocaravanismo português e
projetando-se como uma referência internacional da disciplina.
Terminado este ciclo é hora de fazer balanços, e desde já uma palavra de apreço e um
muito obrigado à gestão transata.
Plano de intenções 2018-2021
O autocaravanismo português viveu um clima de relativa tranquilidade e estabilidade.
No entanto o aumento de atividade por um lado e a proliferação de legislação
desenquadrada e por vezes, (se não sempre), contraditória no que ao autocaravanismo
concerne, deixam antever possíveis turbulências, que urge evitar ou atenuar.
O próximo ciclo deve ser a continuação da afirmação e de consolidação da disciplina,
através do envolvimento e diálogo constante com todos os agentes. No entanto, o
próximo mandato também deve ser de mudança e de transição.
Existe hoje a maturidade necessária e uma experiência adquirida, que nos leva a
acreditar que estamos no caminho certo e que o futuro nos trará muitos sucessos.
Para o Ciclo de 2018-2021 propomos alcançar 8 objetivos estratégicos, implementando
um conjunto de medidas operacionais, após a avaliação do passado junto de todos os
agentes envolvidos na área onde estamos inseridos.
Assim propomo-nos:
1. Aumentar o número de praticantes federados.
Devemos reforçar a aposta no associativismo, aproximando o autocaravanista e
o Clube, como fator de desenvolvimento e de formação daquele. Criar modelos
competitivos simplificados e atrativos, para atrair novos praticantes.
2. Desenvolver esforços no sentido de ser encontrar um espaço dignificante para
ser criada a nossa sede.
3. Solicitar aos Srs. Presidentes da Associação Nacional de Municípios e da
Associação Nacional de Freguesias uma reunião de trabalho.
Procuraremos com este ato sensibilizar estas entidades para os problemas
existentes nalguns municípios e que afetam o autocaravanismo.
4. Contribuir para melhorar as infrastruturas existentes no apoio pleno aos
autocaravanistas.
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Procuraremos, em colaboração com as associações de autocaravanistas,
restaurar as redes nacionais de áreas de serviço e adequá-las ao objetivo a que
se propõem, colaborando intensivamente com as autoridades locais onde essas
infraestrutura não existem, procurando criar novos espaços.
5. Incrementar as condições de organização de eventos nacionais e internacionais.
Iremos colaborar com as autoridades Nacionais e Locais criando sinergias que
promovam esses objetivos. Promoveremos parcerias para a organização de
eventos autocaravanistas. Analisaremos com as associações regionais, (Clubes),
medidas de promoção da atividade autocaravanista.
6. Rever e atualizar os estatutos, bem como os Regulamentos Internos.
Enviaremos aos Clubes as nossas propostas, esperando um contributo
construtivo, de modo a procurarmos um consenso tão alargado quanto possível.
7.

Atualizar e ou criar legislação conducente com a atividade autocaravanista.
Iremos solicitar às Autoridades Nacionais a revisão de legislação existente, que
consideramos negativamente discriminatória, propondo alterações que facilitem
e sejam dinamizadoras da nossa atividade.

8. Dinamizar a criação, no espaço da Federação, de uma área de apoio jurídico.
Para a concretização destes objetivos, é necessário a participação de todos, e nós
contamos com todos!
O autocaravanismo será sempre o reflexo do trabalho e da vontade dos autocaravanistas
reunidos em Clubes de Autocaravanismo e estes agregados na Federação.
Contamos com os nossos clubes, com os seus dirigentes
e com os nossos
autocaravanistas!
Não estamos contra ninguém, apenas desejamos o respeito que merecemos!!!.
Contamos com todos.
Bem Hajam!
A Direção

-3-

