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Fins estatutários
«Tendo em vista a prossecução das suas atividades, compete à FCMP:
1. Representar os seus federados;
2. Promover, regulamentar, disciplinar e dirigir, a nível nacional, a prática do campismo e montanhismo, bem como outras modalidades
associadas de que se destacam o caravanismo, o autocaravanismo, o alpinismo, a escalada nas suas diversas vertentes, o esqui-montanhismo,
o canyoning, o pedestrianismo, o skyrunning e outras atividades de montanha e de ar livre, incluindo as de competição.
3. Representar o campismo e montanhismo, bem como o conjunto de modalidades referidas na alínea anterior junto das organizações
desportivas nacionais e internacionais de que se destacam:
a) O Comité Olímpico de Portugal (COP);
b) O Comité Paralímpico de Portugal (CPP);
c) A Confederação do Desporto de Portugal, (CDP);
d) A Federation International de Camping, et Caravanning et Autocaravaning (FICC);
e) A Union Internationale des Associations D’Alpinisme (UIAA);
f) A European Ramblers Association (ERA);
g) A International Federation of Sport Climbing (IFSC);
h) A International Ski Mountaineering Federation (ISMF);
i) A International Skyrunning Federation (ISF);
j) A International Amateur Association of Canyoning (IAAC).
4. Assegurar a participação competitiva das seleções nacionais;
5. Representar perante a Administração Pública os interesses dos seus federados;
6. Desenvolver atividades de animação cultural, recreativa, turística e desportiva, promovendo o desporto para todos;
7. Contribuir para o desenvolvimento turístico nacional projetando internacionalmente a imagem de Portugal.»
(Artigo 3.º dos Estatutos da FCMP)
Órgãos Sociais (Artigo 22.º dos Estatutos)
A FCMP comporta a seguinte estrutura
orgânica:
a) Assembleia Geral;
b) Presidente;
c) Direção;
d) Conselho Fiscal;
e) Conselho de Disciplina;
f) Conselho de Justiça;
g) Conselho de Arbitragem.
Composição da AG – Delegados (Artigo 28.º
dos Estatutos)
1 – A Assembleia Geral é composta por 30
delegados distribuídos da seguinte forma:
a) 21 representantes das filiadas;
b) 5 representantes dos praticantes;
c) 2 representantes dos técnicos;
d) 2 representantes dos árbitros.
Atual Direção
Presidente: João Luís Queiroz - Clube de
Campismo de Lisboa
Presidente Mesa da Assembleia Geral:
Armando Gonçalves - Ateneu de Coimbra

Organização
Modalidade não olímpica
Origens
O gosto pela liberdade, pela aventura, pelos grandes espaços e contato com a natureza, e
por conhecer novas culturas e travar novas amizades, despertou a paixão pelo campismo e
pelo montanhismo.
Criação da Federação
Nos anos 40 do século passado foram dados os primeiros passos conducentes à organização
da modalidade e à criação da Federação Desportiva.
Em 1940, realiza-se o I Congresso Português do Campismo Desportivo, por iniciativa do jornal
“Os Sports”. Em 1941, é constituído o Clube Nacional de Campismo que logo se extingue em
1945, dando lugar à federação.
Em 1944, o Ministério da Educação Nacional emite as Bases da Orgânica Campista, prevendo
a criação da Carta Campista Nacional, sendo neste mesmo ano o Campismo sido classificado
como desporto da classe B.
Em 6 de janeiro de 1945 é nomeada uma Comissão Administrativa que teve como principal
missão a elaboração dos Estatutos da Federação Portuguesa de Campismo, os quais vieram a
ser aprovados em 3 de Março de 1945, dando início à orgânica do nosso movimento
associativo campista.
A Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP) foi constituída em 6 de janeiro
de 1945, com a designação de “Federação Portuguesa de Campismo”. Alterou a sua
designação em 1967 para “Federação Portuguesa de Campismo e Caravanismo” e, em
2003, para a atual designação.

Órgãos Sociais
http://www.fcmportugal.com/Estatutarios.as
px

Nos anos seguintes, o Movimento Associativo continuou a sua difusão através da Federação,
promovendo a realização de acampamentos e congressos, iniciando também filiações na
Federação, sendo o 1º associado o Clube de Campismo de Lisboa. Em 1949 a FCP filiou-se na
F.I.C.C., a federação internacional responsável pelo campismo e caravanismo, na qualidade
de membro constituinte. Devido à crescente necessidade de locais para praticar o campismo
associativo, surgiram igualmente os primeiros parques de campismo federativos, sendo
posteriormente publicada regulamentação sobre o seu funcionamento.
Em 1967 a FPC alterou o seu nome, passando a designar-se de Federação Portuguesa de
Campismo e Caravanismo, passando a ser constituída por colectividades campistas ou com
secções de campismo.
Reconhecida de pessoa colectiva de Utilidade Pública, em 15 de Junho de 1978, uma
associação multidesportiva de direito privado, sem fins lucrativos, coordenadora do
movimento campista e montanheiro em todo o território nacional.
Em 6 de Janeiro de 1983 é inaugurada a sede da Federação Portuguesa de Campismo e
Caravanismo na Avenida 5 de Outubro em Lisboa, tendo passado anteriormente por diversos
locais em Lisboa.
Em 1991 o Montanhismo passa a ser tutelado da FPCC, adquirindo competência para
promover, regulamentar, dirigir e representar as atividades de montanha a nível nacional e
internacional. Durante o ano de 1995, a FPCC comemorou o seu 50º aniversário, promovendo
ao longo do ano diversas atividades comemorativas, entre as quais a destacar a realização
em Aljezur de um Rallye FICC e da inauguração das novas instalações na Avenida Coronel
Eduardo Galhardo em Lisboa, onde se encontra a funcionar presentemente.
Por deliberação da Assembleia Geral de 25 de Janeiro de 1997, retoma a sua denominação
inicial, assumindo o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, atribuído em 6 de Março de
1996.
No ano de 2003, é aprovada em Assembleia-Geral uma nova nomenclatura e a Federação
Portuguesa de Campismo e Caravanismo, passa a ser denominada de Federação de Campismo
e Montanhismo de Portugal.
Em 1 de Janeiro de 2013, foi renovado o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva.
A Federação mantém em curso as seguintes atividades - campismo e montanhismo, bem
como outras modalidades associadas de que se destacam o caravanismo, o autocaravanismo,
o alpinismo, a escalada nas suas diversas vertentes, o esqui-montanhismo, o canyoning, o
pedestrianismo, o skyrunning e outras atividades de montanha e de ar livre, incluindo as de
competição.
Fonte – FCMP
http://www.fcmportugal.com/Historial.aspx
Representação Nacional
Comité Olímpico de Portugal (COP)
http://comiteolimpicoportugal.pt/federacoes-nao-olimpicas/
Comité Paralímpico de Portugal (CPP)
http://www.comiteparalimpicoportugal.pt/Paginas/membros.aspx
Confederação de Desporto de Portugal (CDP)
http://www.cdp.pt/cdp/confederacao/associados.html
Representação Internacional
Federation International de Camping, et Caravanning et Autocaravaning (FICC)
http://www.ficc.org/map.php
Union Internationale des Associations D’Alpinisme (UIAA)
http://www.theuiaa.org/member-federations.html
European Ramblers Association (ERA)
http://www.era-ewv-ferp.com/fr/ferp/organisations-membres/
International Ski Mountaineering Federation (ISMF)
http://ismf-ski.org/www/?q=content/ismf-association-members
International Skyrunning Federation (ISF)
http://www.skyrunning.com/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=1
10
International Amateur Association of Canyoning (IAAC)
https://www.facebook.com/IAACanyoning

Historial

http://www.fcmportugal.com/Historial.aspx
http://www.ficc.org/txt.php?t=1
http://www.theuiaa.org/access.html
http://www.era-ewv-ferp.com/fr/ferp/lhistoire/
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NIF
Estatutos

Aprovação em AG - 29.10.2011 e 19.05.2012 – Alteração em AG de 04/10/2014 – Escritura em 23/10/2014
http://www.fcmportugal.com/Regulamentar.aspx?id=0

A FCMP tem uma organização de âmbito geográfico, estruturada em 6 Regiões.
Assim, em cada Região existe uma Assembleia Regional constituída pelo Universo de filiadas com sede na região
e coordenada por um Conselho Regional.
REGIÕES: NORTE/CENTRO-NORTE/CENTRO-SUL/LISBOA/SUL/REGIÕES AUTÓNOMAS
A Federação mantém em curso as seguintes atividades:
Campismo e montanhismo, bem como outras modalidades associadas de que se destacam o caravanismo, o
autocaravanismo, o alpinismo, a escalada nas suas diversas vertentes, o esqui-montanhismo, o canyoning, o
pedestrianismo, o skyrunning e outras atividades de montanha e de ar livre, incluindo as de competição.
O desenvolvimento das várias atividades no âmbito do Campismo e do Montanhismo acompanhou a evolução do
conceito de “camping”, tendo a FCMP introduzido nos parques federativos todas estas modalidades.
Nos últimos anos, a Federação mantém em funcionamento a Escola Nacional de Montanhismo (ENM), o Centro
de Formação da FCMP, com a Escola Nacional de Montanhismo e a Escola Nacional de Campismo dando
prioridade à implementação da formação de treinadores, prevista no âmbito do Plano Nacional de Formação de
Treinadores e ainda Equitadores, Abridores de vias, Árbitros e Juízes.
http://www.fcmportugal.com/centroformacao.aspx
Atividade desportiva

Código Campista
Nos seus princípios e nos valores expressos no Código Campista privilegia-se a natureza e o ambiente, como
preocupação constante de assegurar boa qualidade de vida.
O campista adopta e observa o seguinte código:
■ Usa sempre da melhor correção e afabilidade para com os habitantes das regiões que visita e para com os
companheiros de acampamento, respeitando a natureza e os animais;
■ Não caminha por terrenos cultivados, não parte nem arranca plantas, flores ou frutos, não danifica árvores,
tem sempre o cuidado em não conspurcar a água das fontes e dos poços e respeita as vedações;
■ Tem o máximo cuidado com o fogo, pelo que não deve utilizar qualquer espécie de lume em condições de
insegurança, tomando todas as precauções para evitar o risco de incêndio;
■ Mantém sempre a mais perfeita limpeza do local onde está acampado;
■ Respeita as instalações que utiliza bem como os equipamentos colectivos;
■ Circula, com veículo, nos locais de acampamento a velocidade reduzida, tendo em vista a segurança das
pessoas e do material, não provocando ruídos desnecessários;
■ Obriga-se ao cumprimento das normas regulamentares e de civismo próprias de qualquer cidadão responsável
interessado na defesa ecológica do meio ambiente;
■ Não abandona o material sem certificar-se que todas as fontes de energia estão desligadas.
http://www.fcmportugal.com/CodigoCampista.aspx
Dia Internacional da Montanha (11 de Dezembro)
Importante marco que deve ser assinalado e comemorado através da realização de iniciativas consideradas
apropriadas, designadamente uma Conferência dada por um palestrante de reconhecido mérito montanheiro.

Filiação

Listagem das entidades filiadas:
REGIÃO LISBOA/REGIÃO NORTE/REGIÃO CENTRO NORTE/REGIÃO SUL/REGIÃO CENTRO SUL/REGIÕES
AUTÓNOMAS
http://www.fcmportugal.com/ListagemFiliadas.aspx
Elementos provisórios colhidos junto do IPDJ apontam para 32585 Praticantes em 2014, sendo 10047 mulheres,
sujeito a confirmação
Fonte – IPDJ, I.P.
Regulamento de Disciplina
http://www.fcmportugal.com/files/regulamentos/RegulamentoDisciplina.pdf
Regulamento de combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nas modalidades desportivas
http://www.fcmportugal.com/files/regulamentos/Regulamento_Combate_Violencia.pdf

Regulamentos

Regulamento Antidopagem
http://www.fcmportugal.com/files/regulamentos/Antidopagem.pdf
Consultar regulamentos da Federação:
http://www.fcmportugal.com/Regulamentar.aspx?id=0
http://www.fcmportugal.com/files/regulamentos/Estatuto_FCMP.pdf
Consultar Planos de Atividades e Relatórios da Federação:

Planos de Atividades e
Relatórios

Plano de Atividades e Orçamento 2015 – 2014 - 2013
http://www.fcmportugal.com/Orcamentos.aspx
Relatório e Contas 2013 – 2012 - 2011
http://www.fcmportugal.com/Contas.aspx

Contrato n.º 900/2011 - D.R. n.º 181, Série II de 2011-09-20
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º 31/DF/2011, celebrado entre o IDP, I. P., e a Federação
de Campismo e Montanhismo de Portugal - Formação de Recursos Humanos
http://dre.pt/pdf2sdip/2011/09/181000000/3768437686.pdf
Contrato n.º 901/2011 - D.R. n.º 181, Série II de 2011-09-20
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º 32/DF/2011, celebrado entre o IDP, I. P., e a Federação
de Campismo e Montanhismo de Portugal - Programa Nacional de Formação de Treinadores
http://dre.pt/pdf2sdip/2011/09/181000000/3768637687.pdf
Contrato n.º 115/2012 – DR 30 SÉRIE II de 2012-02-10
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/7/DDF/2012, celebrado entre o IDP, I. P., e a
Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal - aditamento aos contratos-programa de desenvolvimento
desportivo n.os 226/DDF/2011 e 227/DDF/2011 - Desenvolvimento da Prática Desportiva - Enquadramento
Técnico
http://dre.pt/pdf2s/2012/02/030000000/0491104912.pdf
Contrato n.º 403/2012 – DR 130 SÉRIE II de 2012-07-06
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/15/DFQ/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal - Formação de recursos humanos
http://dre.pt/pdf2s/2012/07/130000000/2384923850.pdf
Contrato n.º 466/2012 – DR 143 SÉRIE II de 2012-07-25
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/118/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal - Desenvolvimento da Prática Desportiva
http://dre.pt/pdf2s/2012/07/143000000/2639826400.pdf
Contrato n.º 467/2012 – DR 143 SÉRIE II de 2012-07-25
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/121/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal - Enquadramento Técnico
http://dre.pt/pdf2s/2012/07/143000000/2640026402.pdf

Contratos-Programa

Contrato n.º 205/2013 – DR 58 SÉRIE II de 2013-03-22
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/8/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal - aditamento aos contratos-programa de desenvolvimento
desportivo n.º CP/118/DDF/2012 e n.º CP/121/DDF/2012 - Desenvolvimento da Prática Desportiva Enquadramento Técnico
http://dre.pt/pdf2s/2013/03/058000000/1025110252.pdf
Contrato n.º 541/2013 – DR 157 SÉRIE II de 2013-08-16
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/148/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal - Desenvolvimento da Prática Desportiva
http://dre.pt/pdf2s/2013/08/157000000/2587725879.pdf
Contrato n.º 542/2013 – DR 157 SÉRIE II de 2013-08-16
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/009/DFQ/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal - Formação de Recursos Humanos
http://dre.pt/pdf2s/2013/08/157000000/2587925880.pdf
Contrato n.º 554/2013 – DR 165 SÉRIE II de 2013-08-28
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/149/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal - Enquadramento Técnico
http://dre.pt/pdf2s/2013/08/165000000/2684126842.pdf
Contrato n.º 73/2014 - DR 24 SÉRIE II de 2014-02-04
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/8/DDF/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal - aditamento aos contratos-programa de desenvolvimento
desportivo CP/148/DDF/2013 e CP/149/DDF/2013
http://dre.pt/pdf2s/2014/02/024000000/0343903440.pdf
Contrato n.º 485/2014 - D.R. n.º 171, Série II de 2014-09-05
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/141/DDF/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal
http://dre.pt/pdf2sdip/2014/09/171000000/2317323175.pdf
Contrato n.º 588/2014 - Diário da República n.º 212/2014, Série II de 2014-11-03
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/33/DFQ/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal
https://dre.pt/application/file/58693914
Contrato n.º 653/2014 - Diário da República n.º 251/2014, Série II de 2014-12-30
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/240/DD/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal
https://dre.pt/application/file/65997848

Contrato n.º 110/2015 - Diário da República n.º 35/2015, Série II de 2015-02-19
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo CP/18/DDF/2015, celebrado entre o IPDJ, I.P. e a
Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento
Desportivo CP/141/DDF/2014
https://dre.pt/application/file/66538758
Para mais informações, consultar sítio Internet do IPDJ, I.P.
http://www.idesporto.pt/ContratosPrograma.aspx?id=82&idMenu=3
Parques de Campismo e de Caravanismo
Decreto-Lei n.º 228/2009, de 14 de setembro
(Altera e republica em anexo o Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março, que aprova o regime de instalação,
exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos, em que se inserem os Parques de Campismo e de
Caravanismo)
http://dre.pt/pdf1s/2009/09/17800/0628706306.pdf

Legislação específica
aplicável

Portaria n.º 1320/2008, de 17 de Novembro
(Estabelece os requisitos específicos de instalação, classificação e funcionamento dos Parques de Campismo e
de Caravanismo)
http://dre.pt/pdf1s/2008/11/22300/0799207998.pdf
Livro de Reclamações
Portaria n.º 896/2008, de 18 de agosto
(Altera e republica a Portaria n.º 1288/2005 de 15 de Dezembro, que aprova o modelo, edição, preço,
fornecimento e distribuição do livro de reclamações a ser disponibilizado pelos fornecedores de bens e
prestadores de serviços abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 156/2005 de 15 de Setembro)
http://dre.pt/pdf1s/2008/08/15800/0567205678.pdf
Decreto-Lei n.º 371/2007, de 6 de novembro
(Altera e republica o Decreto-Lei n.º 156/2005 de 15 de Setembro, estabelecendo a obrigatoriedade de
disponibilização do livro de reclamações em todos os estabelecimentos onde se forneçam bens e se prestem
serviços aos consumidores)
http://dre.pt/pdf1s/2007/11/21300/0807108080.pdf

