
PROPOSTA DO CONSELHO DIRETIVO DO 

CLUBE DE CAMPISMO DE LISBOA 

A SUBMETER À ASSEMBLEIA GERAL DE 30 DE MARÇO DE 2022 
 

Nos termos conjugados dos artigos 14º, n.º 1, al. c), 35º al. e) e k), 40º, nº 3, e 47.º, n.º 1 al. e), 

todos dos Estatutos do CCL, atempadamente submetido à Mesa da Assembleia Geral e após os 

pareceres favoráveis do Conselho Jurisdicional e de Disciplina e do Conselho Consultivo, o 

Conselho Diretivo submete a presente proposta à apreciação, discussão e votação da 

Assembleia Geral. 

 
I – Da Fundamentação: 

Foi recebido pelo Conselho Diretivo um Manifesto subscrito por 936 sócios, exortando este 

Conselho a que apresente à Assembleia Geral, nos termos estatutários, uma proposta de 

introdução de uma norma transitória nos Estatutos que permita aos atuais dirigentes do Clube a 

possibilidade de se candidatarem, no próximo ato eleitoral, a mais um mandato, no exercício dos 

mesmos cargos, em pé de igualdade com a generalidade dos sócios. 

Fundamentam tal pretensão, no facto da pandemia COVID 19 ter, na prática, reduzido o mandato 

em curso em cerca de dois anos, inviabilizando a conclusão de processos, projetos e iniciativas 

que, logicamente, deveriam ser concluídos pela equipa que tem dirigido o Clube nos últimos anos. 

Embora o Conselho Diretivo considere fundada esta iniciativa dos subscritores do Manifesto, 

afigura-se, porém, que deverá manter-se inalterado o número máximo de mandatos 

consecutivos, previsto no artigo 27º dos estatutos. 

Em conformidade, o que nos parece adequado, reiterando as circunstâncias invocadas e, caso seja 

essa a vontade da egrégia Assembleia Geral, é que o mandato em curso, seja prorrogado por dois 

anos, prazo esse expectável para conclusão dos processos e projetos em curso, atingindo-se assim 

o objetivo preconizado pelos subscritores do Manifesto e respeitando-se, sempre, o limite de 

mandatos em vigor. 

Por conseguinte, o Conselho Diretivo jamais equaciona deixar como pesada herança aos ilustres 

companheiros, que assegurarão os destinos do nosso querido CCL, responsabilidades que 

assumiram em prol do interesse coletivo e dos quais, a título meramente exemplificativo, se 

destacam os seguintes, porquanto são demasiado intrínsecos à gestão atual, a saber:  

 O processo 2265/14.1BELSB, atualmente a correr tramitação no Supremo Tribunal de Justiça, 

processo intentada pela Sociedade Costa Polis, SA e que visava, praticamente, a anulação / 

existência do Parque de Campismo da Costa da Caparica; 

 O processo de inquérito n.º 2576/20.7JFLSB, processo em que estão em causa as obras de 

recuperação e de instalação da sede do CCL na Rua Agostinho Lourenço, Lisboa, obras em 

edifício cedido em direito de superfície pela Câmara Municipal de Lisboa; 

 O processo n.º 2377/21.5T9LSB, a correr termos pelo Departamento de Instrução e Acção 

Penal – 4.ª secção, da Procuradoria da República da Comarca de Lisboa, em que é assistente o 

CCL, processo de investigação de abuso de confiança e de falsas declarações; 



 O processo de inquérito n.º 8605/20.7T9LSB, intentado pelo próprio CCL; pelo Presidente do 

Conselho Diretivo e pela Presidente da Mesa da Assembleia Geral consubstanciado nos crimes 

de extorsão; perseguição; ameaça; difamação e ofensa a organismo público, serviço ou pessoa 

coletiva; 

 O procedimento administrativo em que é parte a Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil relativamente às taxas aplicáveis e a suportar pelo Clube no âmbito, entre 

outras, de combate a incêndios; 

 O procedimento em sede de segurança contra incêndios em Edifícios e Recintos com exigente 

formação dos recursos humanos necessários a esta função. 

Acresce que, não podemos escamotear as promessas que fizemos junto dos nossos associados, 

mediante a apresentação e aprovação de um plano de atividades que ficou por cumprir, por 

circunstâncias às quais somos alheios, mas não indiferentes e que em abono da honestidade 

intelectual que nos norteia, não conseguimos deixar como legado, senão vejamos: 

 Reformulação dos Estatutos do Clube no sentido de os adequar a uma maior participação na 

vida e gestão do clube, concretizando a criação do Provedor do Sócio, à semelhança da 

necessidade sentida noutras entidades de caráter associativa como a nossa; 

 Alteração do Regulamento Disciplinar nomeadamente adequando a uma maior celeridade 

processual, mas sem olvidar normas de proteção de dados e de confidencialidade do processo, 

bem como concretizar um novo elenco de penalidades à muito sentida; 

 Concluir a regulamentação geral dos parques, designadamente em sede da própria gestão do 

parque campismo, das obrigações dos sócios em termos de utilização do mesmo parque, 

ponderando deveres de obrigação, designadamente em termos de não uso de equipamento 

de campismo; 

 Perspetivar e concretizar a organização e competências dos sócios em termos de Comissões de 

sócios a nível de cada parque, possibilitando uma melhor articulação da unidade parque com o 

Conselho Diretivo; e, 

 Finalmente, mas não de somenos importância, o ponto fulcral do futuro do Clube de 

Campismo de Lisboa, face aos desafios com que enfrentamos, em termos de E-GOVERNANCE, 

isto é, o de reforçar a transparência da gestão do Clube, o que constitui um anseio 

permanente de sócios e dos membros dos órgãos sociais. 

 

II – Da Proposta: 

Sem alteração dos Estatutos do CCL em vigor, nomeadamente o seu artigo 27º, mantendo-se 

assim inalterada a limitação e duração dos mandatos, propõe, pela fundamentação apresentada: 

Prorrogação, pelo período de dois anos, do atual mandato dos Órgãos Sociais, 

terminando assim a sua vigência em setembro do ano de 2024. 

 

O Conselho Diretivo 

  



Parecer do Conselho Consultivo 
 

 

ASSEMBLEIA GERAL DE 30 DE MARÇO DE 2022 
 

PONTO 2, DA ORDEM DE TRABALHOS: 

ANÁLISE, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DO CONSELHO DIRETIVO PARA 

PROSSECUÇÃO DO ATUAL MANDATO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 
 

 

PARECER  
O Conselho Consultivo, reunido em 16 de março de 2022, procedeu à análise, discussão e 

votação do ponto 2 da Ordem de Trabalhos - Análise, Discussão e Votação da proposta do 

Conselho Diretivo para prossecução do atual mandato dos Órgãos Sociais. 

Apresentada pelo Conselho Diretivo e ouvido o Conselho Jurisdicional e de Disciplina que 

através de parecer aferiu da sua legalidade, foi salientado pela generalidade dos 

Conselheiros, o superior interesse da prossecução por dois anos deste mandato para 

finalizar os objetivos preconizados para este quadriénio e que foram substancialmente 

prejudicados e interrompidos pela situação de 2020 e 2021, inviabilizando a conclusão de 

projetos e iniciativas. Esta será uma medida transitória e excecional que se extingue finda a 

prorrogação do mandato. 

Durante a discussão e votação do documento o Presidente do Conselho Diretivo esteve 

ausente do Conselho Consultivo. 

Assim, e posto o documento à votação foi o mesmo aprovado por maioria qualificada com 

18 votos a favor e 5 contra. 

 

Lisboa e Clube de Campismo de Lisboa, 16 março de 2022 

 

 

A Presidente do Conselho Consultivo 

 

( Teresa Campos ) 

 


