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FEDERAÇÃO PORTUGUESA  
DE  
AUTOCARAVANISMO 

 

 

Exmo. Sr. Dr. Alberto Gomes Proença  

Digníssimo Procurador do MP 

Sintra 

 

Exmo. Sr. Procurador, 

 

Depois de, no passado dia 12, ter estado no Tribunal prestando declarações no âmbito 

do processo relativo à FPA – Federação Portuguesa de Autocaravanismo e porque enten-

di que existiam mais algumas questões que deveriam ser mais esclarecidas, com a inten-

ção de melhor facilitar a análise do processo, fiz mais umas buscas na internet, obtive 

os seguintes textos e tirei as conclusões que levo à consideração de VExa. 

 

1. FICC (ou FICCA)  - Fédération Internationale de Camping et de Cara-
vanning et Autocaravaning 

 
Infelizmente não está publicada na internet e não nos foi possível, no tempo de que dis-

púnhamos para esta busca, obter os estatutos da FICCA – federação que filia a FCMP 

mas, consultando a página web da FICC - Fédération Internationale de Camping et de 

Caravanning - (http://www.ficc.org/) e analisando o texto que ela contém (os realces 

sublinhados são nossos e mantivemos as gralhas do texto original), dificilmente se reco-

nhece que a FICC seja uma federação desportiva como, de forma errada afirma a 

FCMP na alínea c) do art.º 2º dos seus estatutos. Aliás também na página daquela 

federação (FICC) se nota um certo desnorte pois ainda não se adaptou convenientemen-

te à sua nova designação e passa indiscriminadamente da anterior para a nova, acres-

centa Motor Caravanning sem evitar repetir textos e não mantém um critério único na 

sua própria designação (tão depressa chama Autocaravaning como Motor Caravanning) 

De salientar que (ver realces) é a própria FICC quem considera que Campismo, Carava-

nismo (e Autocaravanismo) são formas de turismo (sem qualquer referência a desporto 

ou modalidade desportiva), nomeadamente na carta do seu Presidente aos “Dear Cam-

ping Friends” 

http://www.ficc.org/
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Presentation 
F.I.C.C.: International promotion of Camping and Caravanning 

Protecting the interests of campers and caravanners at international level, the F.I.C.C. 

constantly promotes this growing form of tourism. It helps affiliated Federations and 

Clubs as well as campers who hold the International Camping Card issued by the 

F.I.C.C.: International classification of campsites, I.S.O. and C.E.N. standardization of 

equipment, hygiene and safety, finding solutions to problems and putting them into 

practice, making campers aware of environmental protection and the need to respect 

cultural heritage are ongoing concerns of the F.I.C.C. 

 

Organization 
Welcome to the World of Camping, Caravanning and Motor Caravanning  

 

Dear Camping Friends, 

The year 2009 is more than half way through and one can already take a glance at the 

end of the year. It is now time to think things over, namely about what we have been 

doing and about what is previously planned for the coming months. But more than just 

reviewing the activities, which are beeing developed and carried out, I sincerely advise 

everyone who crosses himself, directly or indirectly, in the ways of Camping, Caravan-

ning and Motor Caravanning to truly reflect about the concept associated with this life-

style and try to make an assessment of the evolution, which occured over the last years.  

Start by searching and finding the memories of the past and feel how, even nowadays, 

one can experience and taste the strength of freedom, the pleasure of socializing with 

friends with the spirit of fellowship, the contact with Nature, the respect for the envi-

ronment and the joy itself, that features camping and motor caravanning activities. In 

this regard, nothing really changed since the time of our ancestors. We continue all very 

much in love with the universe involving these two forms of tourism. And let us not for-

get that we are talking about two of the most ancient and traditional forms of tourism 

in the whole world. 

In fact, Camping started more than three thousand years ago - and even Caravanning 

dates back to the 16th century. However, at that time, it meant a horse and a carriage 

or a boat and a sail, so to say. 

The spirit of Camping and Motor Caravanning was never lost and is becoming stronger 

and stronger in present society, showing a high evolution profile, always accompanied 

and promoted by F.I.C.C. 

The Fédération Internationale de Camping et de Caravanning (F.I.C.C.) is the only 

worldwide organisation solely devoted to Camping, Caravanning and Motor Caravanning 

and to defending the interests of campers wherever they are. F.I.C.C. was originally es-

tablished in 1933, for the mutual benefit of a number of European camping clubs. To-

day, we represent 56 member Clubs and Federations in 32 different countries on four 

continents. 

F.I.C.C. is, undoubtedly, an active part of Camping and Motor Caravanning evolution 
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around the world. The infra-structures of camping parks, the advances on laws and regu-

lations, the application of modern up-to-date technologies on these two forms of tourism, 

the fair attraction of youths to this kind of activities... are, among others, many of the 

items one could name, on which F.I.C.C. has always exerted, still exerts and will surely 

continue exerting its best effort towards continuous improvement and accomplishment. 

Staring at the future, and knowing by heart the real needs and longings of campers and 

motor caravanners, F.I.C.C. is presently working very hard in order to attract new mem-

bers to the organisation, as well as establishing, internationally, closer relations with 

similar associations, be it in consumers area, camping parks or even the camping, cara-

vanning and motor caravanning industry itself. Thereby, this is actually the strategic path 

we are following. 

Although being aware of the international economic crisis, F.I.C.C. is not frightened or in 

turmoil, and firmly pursues on its way, aiming at the growing legitimacy of camping and 

motor caravanning activities. And that is so, because F.I.C.C. believes that knowing and 

understanding the values and achievements of the past, one can work better and harder 

in the present, as well as set the goals and objectives for a sustainable future of Camping, 

Caravanning and Motor Caravanning. 

Give it a try - you will find it is definitely worth it! 

 

Yours friendly, 

João Alves Pereira 

President F.I.C.C. 

 

Camping 
Today camping is primarily a recreational activity and is an activity in which people live 

temporarily in the outdoors. 

Camping provides an opportunity to experience nature firsthand. Campers participate in 

fishing, hunting, swimming, plant study, bird and wildlife watching, and nature photogra-

phy. 

Just as importantly, camping helps people escape the stress of city life. It provides physi-

cal benefits when it involves hiking to, from, and around a campsite, and many outdoor 

enthusiasts believe that camping instils confidence in youngsters and offers older campers 

opportunities to challenge themselves in unfamiliar surroundings. 

 

Caravanning 
Caravanning & Motor Caravanning 

Caravanning and Motor Caravanning is a favourite pastime of families with young children, 

senior citizens, and those who do not want to backpack or put up a tent. Instead of haul-

ing everything on their backs, Caravanning and Motor Caravanning enthusiasts carry their 

gear in a car or van. 

 

Motor Caravanning  - (repete o texto!!!) 
Caravanning & Motor Caravanning 
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Caravanning and Motor Caravanning is a favourite pastime of families with young children, 

senior citizens, and those who do not want to backpack or put up a tent. Instead of haul-

ing everything on their backs, Caravanning and Motor Caravanning enthusiasts carry their 

gear in a car or van. 

 

2. FPME - Federação Portuguesa de Montanhismo e  Escalada  

 

Consultando a página web da FPME - Federação Portuguesa de Montanhismo e  Escala-

da (http://www.fpme.org/) poderemos facilmente constatar que se trata de uma federa-

ção desportiva, que emite licença federativa ligada a um seguro desportivo. 

Representa modalidades de pedestrianismo, todas as vertentes de escalada, montanhis-

mo, alpinismo, etc, isto é, todas as modalidades desportivas que a FCMP diz representar 

em exclusivo sendo, em termos de representação, a FPME muito mais completa que a 

FCMP. 

Na página da FPME, no separador “História” encontrado sob o separador “acerca da 

FPME” pode ler-se a 

COMUNICAÇÃO APRESENTADA PELA FPME NO 

CONGRESSO INTERNACIONAL DA MONTANHA (2002) 

As Lacunas na Formação em Portugal e o Nascimento da Federação Portuguesa de 

Montanhismo e Escalada 

José Alberto Brochado Teixeira 

(Presidente da Federação Portuguesa de Montanhismo e Escalada) 

…………………………………………………………………… onde se encontram múltiplas acusações e refe-
rências à má actuação da FCMP, no texto designada por FPC, razão da criação da FPME, 
nomeadamente: 

“ … O Nascimento da Federação Portuguesa de Montanhismo e Escalada  

Mais tarde e revelando uma boa vontade impar, concebemos e tornamos real uma estrutura 

no âmbito da FPC, que designamos de Escola Nacional de Montanhismo. O que possibili-

tou um novo folgo ao desenvolvimento da modalidade. Só que mal procuramos agir de for-

ma democrática, regulamentada, transparente e autónoma, logo fomos desautorizados e 

mais uma vez vimos destruído o nosso trabalho, pelos mesmos “coveiros”.  

Seguidamente, a FPC seguiu o caminho do autismo, e passou a impor para ”nossos repre-

sentantes” elementos escolhidos sem qualquer processo democrático autónomo. O que 

resultou numa interminável e teimosa sucessão de fracassos e demissões. Que foi acom-

panhada, de uma cada vez maior falta de transparência, que viria a criar um ambiente insu-

portável de suspeições entre Montanheiros e entre clubes.  

Em face disto um alargado grupo de Montanheiros com responsabilidades directivas em 15 
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clubes e apoiados oficialmente por 8 destes, decidiram romper; com o marasmo em que 

estava-mos caídos e dar um passo decisivo; constituindo a nossa Federação. Foram cria-

das as condições legais; para que todos os clubes que o desejarem; possam de forma 

democrática, legal e transparente, reunir na primeira Assembleia Geral da nossa Federa-

ção, para elegermos os nossos legítimos representantes, escolhermos os nossos logotipos, 

aprovarmos os nossos regulamentos e decidirmos o nosso plano de actividades.  

Traçando assim o nosso próprio caminho e exercendo plenamente os nossos direitos asso-

ciativos ….” 

……………………………………………………. 

4. Ainda alguns comentários: 
 
 A FCMP ao querer representar tudo acaba por não representar condignamente nada.  

Acreditamos que desde que exista massa crítica é sempre mais vantajoso para os pratican-

tes de qualquer modalidade, desportiva ou não, que a sua representação seja feita por uma 

federação que trate exclusivamente da sua modalidade – falam todos a mesma língua e 

sabem de que é que estão a falar. 

Ironicamente a FCMP, classificada como federação desportiva e considerada instituição de 

utilidade pública desportiva, corre o risco de estar filiada numa federação internacional que 

não será desportiva e o que é mais bizarro, a FCMP pretende representar actividades 

(Campismo, Caravanismo e Autocaravanismo) que não são reconhecidas pela FICCA 

como desportivas e o Montanhismo que tem a sua própria federação, a FPME.  

Afinal o que é que a FCMP representa?!  

Também não se entende quais os critérios da aplicação das invocadas leis das associa-

ções desportivas, nem os da referida exclusividade, nem os da atribuição do estatuto de 

utilidade pública desportiva. 

Salientamos ainda que, por delegação da FIA e da FICM de que somos membros a FPA 

também está habilitada a emitir o CCI -Camping Card Internacional. 

Gostaríamos e solicitamos que este documento fosse apenso a processo ao que diz respei-

to. 

 

Receba VExa os meus melhores cumprimentos, 

 

Sintra, 13 de Junho de 2012 

 

 

 

 
 
 
José Ricardo da Silva Pires 
       Presidente da FPA 

 


