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QUEM SOMOS
A FPA-Federação Portuguesa de Autocaravanismo, é uma pessoa coletiva de direito privado,
constituída por escritura pública, em 20 de junho de 2011, sob a forma de associação sem fins
lucrativos, sem qualquer orientação desportiva, política ou religiosa. A associação tem o número de
pessoa coletiva 509918352 e o número de identificação na segurança social 25099183525.
A FPA tem como objetivo central apoiar a prática do autocaravanismo como modalidade de turismo
itinerante nas suas atividades turísticas, culturais e de lazer, bem como pugnar junto dos poderes
públicos pela definição, regulação e prática disciplinada da atividade. Dos seus estatutos fazem
parte, nomeadamente:
1.

Apoiar a criação de infraestruturas de acolhimento das Autocaravanas.

2.
Relacionar-se e colaborar com organismos públicos ou privados na defesa e promoção do
autocaravanismo enquanto modalidade de Turismo Itinerante.
3.
Associar-se e apoiar iniciativas do interesse dos seus associados, dirigidas para
autocaravanistas, mormente na defesa do meio ambiente, prevenção rodoviária, ações com animais
de companhia, gastronomia, enologia, etc…
Com vista à prossecução das atribuições referidas anteriormente, compete à FPA:
1.
Representar os seus associados perante quaisquer instâncias ou autoridades, nomeadamente
junto dos órgãos do poder político, administrativo e judicial, para defesa e promoção dos seus
direitos e interesses enquanto autocaravanistas;
2.
Emitir pareceres sobre assuntos respeitantes ao seu âmbito de atividade, por iniciativa
própria ou a solicitação de outras organizações de carácter público ou privado.

A FPA-Federação Portuguesa de Autocaravanismo é membro de pleno direito da INTERNATIONAL
FEDERATION MOTORHOME CLUBS, organização internacional que promove em exclusivo o
autocaravanismo. É formada por dez países europeus (França, Alemanha, Itália, Luxemburgo,
Bélgica, Inglaterra, Suíça, Espanha, Grécia e Portugal) e que no seu conjunto representam cerca de
dois milhões de autocaravanas no espaço europeu.
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Com base no atrás descrito, e após contatos com as nossas congéneres europeias, a FPA elaborou
uma síntese sobre a problemática proposta, que está longe de se esgotar nestas simples propostas,
mas tão somente ser um contributo para a melhoria e engrandecimento de um Autocaravanismo
sustentável, sem legislação “à la Carte”, como é, sem paralelo na Europa, a recente alteração
plasmada no Código da Estrada.
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AS INFRAESTRUTURAS DE APOIO AO AUTOCARAVANISMO
A mobilidade em autocaravana está ancorada em alguns pressupostos base que convém entender.
Há que, primeiramente, distinguir dois conceitos base ligados ao autocaravanismo:
1)
Autocaravanismo Itinerante, vulgarmente designado por turismo itinerante, que se encontra
na génese, no espírito e desenvolvimento do autocaravanismo, visando a finalidade gastronómica,
cultural e de lazer, onde os seus praticantes estacionam e pernoitam em todo o território (zonas
não proibidas), em áreas de serviço para autocaravanas ou em estacionamentos públicos genéricos,
por curtos períodos temporais.
2)
Autocaravanismo Sedentário, vulgarmente denominado campismo; este tipo de
autocaravanismo é praticado em locais específicos vulgarmente designados Parques de Campismo.
Estes dois conceitos, não sendo antagónicos, representam opções diferentes praticados com o
mesmo equipamento. No segundo caso o autocaravanista torna-se campista por opção, numa
infraestrutura completamente diferente daquela para que a autocaravana foi concebida: a
mobilidade.
Deve também ser entendido os diferentes tipos de infraestruturas que os turistas itinerantes
precisam; basicamente resumem-se a cinco tipos diferentes:
1)

Parques de Estacionamento

2)

Estações de Serviço para Autocaravanas – ESA’s

3)

Áreas de Serviço para Autocaravanas – ASA’s.

4)

Parques de Autocaravanas.

5)

Áreas de autocaravanas dos Parques de Campismo.

Os Parques de Autocaravanas, Áreas de Serviço para Autocaravanas e Estações de Serviço para
Autocaravanas devem, na nossa modesta opinião, deverão ser projetadas, delineadas e
equacionadas por quem sabe de Autocaravanismo; o Campismo, nestas infraestruturas, deve ser
retirado da equação, evitando-se assim erros de muitas vezes, difíceis correções, com gastos
avultados de dinheiros públicos.
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O último por todas as razões percebíveis diz respeito á Federação Campista, embora a parte técnica
da área de autocaravanas seja da competência da FPA e clubes.
Os parques de estacionamento, como é evidente dizem respeito às autarquias envolvidas.
Existindo na povoação disponibilidade para estacionar, muitas vezes bastará a construção da área
de serviço, mas, oferecer um local aprazível com uma boa envolvência, convida a ficar, promove
melhor a terra e rentabiliza mais o investimento (veja-se a este propósito a ASA de Pampilhosa da
Serra).
Também a proximidade da infraestrutura, perto dos centros de interesse, comércio e a restauração
facilita a frequência destes estabelecimentos incrementando a mais-valia. Aconselha-se ainda a
colocação de painéis publicitando quer o turismo quer o comércio locais. A criação destas
infraestruturas estrategicamente posicionadas no território é uma boa forma de regular a
distribuição deste tráfego e reduzir as pouco desejáveis concentrações. O que aqui também se
defende é que será sempre preferível acolher de que proibir e afastar, particularmente para um país
que pretende ser e continuar a ser, na Europa, um destino turístico privilegiado.
Os Parques de Campismo, que souberam adaptar-se a esta nova realidade, vieram beneficiar com
o aparecimento do autocaravanismo por, contrariamente ao campismo tradicional, ser uma
atividade praticada durante todo o ano, sem excepção. A maioria dos parques de campismo, que
encerrava durante a época baixa, podem hoje funcionar sem interrupção, pois os autocaravanistas
frequentam-nos com assiduidade e continuidade. Como qualquer tipo de negócio, têm mais ou
menos clientes dependendo da sua localização e condições.
No entanto dos 210 parques registados no roteiro campista de Portugal:
1.
72 não possuem ESA. Destes, 13 estão em parques naturais, 24 são municipais e 6 são de
residentes;
2.
98 tem ESA não permitindo a sua utilização sem permanência. Destes, 14 estão em parques
naturais sendo 11 municipais e 11 são de residentes;
3.
40 têm ESA e permitem a sua utilização sem permanência e destes 6 estão em parques
naturais e 1 é de residentes.
A maioria dos parques junto à orla costeira está ocupada por residentes permanentes (detentores
de autocaravanas – mas não-autocaravanistas no verdadeiro sentido - para substituir a casa de
férias) ou que mantêm o seu material todo ano no parque, sendo uma agressão paisagística de
elevado impacto, não permitindo a rotatividade.
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A Costa da Caparica, que não possui uma única estrutura de apoio ao autocaravanismo, é um bom
exemplo.
A ASA de Manta Rota é mais exemplo. Encontra-se sempre ocupada pelos mesmo “residentes” que
o repetem todos os anos.
Pelo menos os Parques de Campismo Municipais deviam ser avaliados; alguns como os Tomar e
Alcobaça já se transformaram em ASA com os serviços de ESA.
O Algarve, contudo, deve ser abordado de uma forma diferente do resto do país no que ao
autocaravanismo diz respeito.
A política seguida no Algarve para o autocaravanismo é altamente discriminatória para os
autocaravanistas, quer na sua liberdade de circulação e pernoita, quer na sua política diferenciada
no verão e no inverno; não nos podemos esquecer que é nesta região, durante o inverno, que se
concentra a maioria dos autocaravanistas estrangeiros.
Desconhecemos quais os critérios para que uma estrutura de apoio ao autocaravanismo seja incluída
na Rede de Acolhimento ao Autocaravanismo na Região do Algarve (RAARA); no entanto,
verificamos que 16 dos 35 locais pertencentes à rede são Parques de Campismo, a maioria já
existentes há anos e que por terem sido obrigados a ter uma ESA entraram na RAARA, alguns com
capacidade reduzida para o acolhimento de autocaravanas por estarem já parcialmente ocupados
por bungalows e residentes permanentes, além do acolhimento de outras formas de turismo de ar
livre.
Acresce a este facto que a maioria veda a ESA para quem está em trânsito e precisa de fazer a
manutenção. A nosso ver uma política que contraria as preocupações ambientais sobre este tipo de
turismo e que merece ser fiscalizada pelas autoridades.
Das que não pertencem à rede de Parques de Campismo verificamos:
I.
O Parque Rural de Odelouca não tem uma ESA, mas uma fossa a céu aberto, para despejos
da cassete química;
II.
O PA da Manta Rota apenas está aberto para servir estrangeiros, pois fecha de 15 de julho
a 15 de setembro e volta a ser o parque de estacionamento (que realmente é); só possui uma ESA
para 105 lugares.
III.

O parque do rio em Silves está fechado em julho e agosto. Mais uma vez é para estrangeiros.
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A este propósito transcrevemos o plasmado no PLANO DE MARKETING ESTRATÉGICO PARA O
TURISMO DO ALGARVE, outros produtos/segmentos Autocaravanismo na página 292:

“Principais debilidades do autocaravanismo
 Ocupação desregrada dos locais classificados nos IGT;
 Grandes concentrações de autocaravanas, constituem um entrave a gestão do tráfego e do









estacionamento;
Concentração sem quaisquer infraestruturas e condições
Reclamações dos autocaravanistas á administração central e forças de segurança;
A informalidade do setor, que gera má imagem à região;
Os parques de campismo existentes, não tem os equipamentos que os autocaravanistas
procuram e também praticam preços elevados;
Contexto jurídico nacional, omisso nesta matéria;
Legislação dos empreendimentos turísticos, não contempla área de serviço de
autocaravanas;
As ações de fiscalização revelaram-se infrutíferas, dado que os autocaravanistas mudam de
local, mas não para os parques de campismo;
Os regulamentos municipais são poucos e em muitos casos ilegais.

Potencialidades do autocaravanismo






Diversificação da atividade turística;
Atenua a sazonalidade;
Elevada taxa de retorno e gastos médios não negligenciáveis;
Estada média muito superior aos restantes segmentos;
Procura de paisagens diferentes normalmente no interior.”

Assim, só restam quinze locais da RRARA dedicados exclusivamente ao autocaravanismo durante
todo o ano. Além destas estruturas existem as ESA c/ parque de estacionamento que são ignoradas
na RAARA.
A legislação e sinalização recentemente aprovadas parecem ter sido feitas à medida de uma única
parte do país: o litoral. Mas terá consequências em todo o país e para esta forma de turismo
internacional.
Contrariamente, em Espanha, aproveitando-se das proibições impostas em Portugal, aposta-se forte
e de forma mais produtiva, mesmo em tempo de pandemia, captando os turistas itinerantes agora
“expulsos” de Portugal.
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A própria sinalização está ora aplicada, particularmente nesta região, mas não só, já que o efeito
de contaminação está a dar os seus frutos não está a ajudar a tornarmo-nos numa região amiga do
autocaravanismo.
Os autocaravanistas estrangeiros estão a reagir a uma legislação única e ímpar na Comunidade
Europeia e avisando que não é mais possível vir para Portugal.
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A AUTOCARAVANA
Uma autocaravana é um veículo classificado pelo código de estrada como um automóvel, Normativa
Europeia 92/53, e que, inclui mobiliário básico de habitação no seu interior, homologado para ser
usado como vivenda durante as viagens. No que se refere ao banho é inodoro e tem um depósito
de água limpa de 80 a 120 litros, uma cassete “WC QUÍMICO” cujo recipiente pode conter até 20/25
litros de águas negras, (matérias fecais e urina), este WC deve ser esvaziados em sítios apropriados
que vão diretamente à rede de esgotos sanitários.
Está identificada no IMTT, como um veículo classe M.
O uso turístico das autocaravanas é cada vez mais expressivo na Europa e no mundo.
Na construção de autocaravanas usa-se o chassi de um furgão, sobre o qual se monta célula
habitável. Um dos chassis mais usados é o da Fiat Ducato, que permite a preparação de um veículo
cuja massa total não excede os 3.500 kg, o que permite que o conduzam pessoas com carta de
condução categoria B.
O autocaravanista é autossuficiente também em zonas não equipadas, porque a sua viatura está
equipada com sistema elétrico, aquecimento e sistema de drenagem. Ao mesmo tempo tem a
possibilidade de usar as ligações elétricas que existam em as zonas de aparcamento.
As autocaravanas são veículos que não necessitam dos parques de campismo, mas que se estes
estiverem preparados para os receber, os podem utilizar, em alternativa às áreas oficiais e privadas.
Na prática, a autocaravana é o veículo de deslocação do seu proprietário e sua família, e é, partindo
deste conceito, que deve ser encarada e pensada toda a política para o acolhimento destes veículos.
Considerando que o veículo autocaravana é o meio de transporte do seu proprietário, deve ter-se
em conta a especificidade de cada localidade; assim, não sendo possível instalar aqueles espaços a
uma curta distância do centro citadino, deve ter pelo menos como alternativa meios de transporte
públicos perto.
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O AUTOCARAVANISTA, ENQUANTO TURISTA ITINERANTE
O autocaravanista não é um turista tradicional ocasional ou de época; em geral, viaja todo o ano.
A maior parte sai, no mínimo, todos os fins de semana, feriados e férias. O autocaravanista tipo é
uma pessoa entre os 45 e os 70 anos de idade. Viaja uma média de 200 dias por ano, distribuídos
pelas quatro estações.
O seu poder aquisitivo é médio-alto. Frequenta tanto as zonas de costa como o interior, aumenta
as visitas e a atividade do comércio local nas zonas onde são bem recebidos.
Um recente inquérito revela que 70% da população autocaravanista é formada por homens de
negócios, aposentados e professores. A média dos seus rendimentos anuais ascende a 28.000
euros. O mesmo inquérito refere que, 61% compra, em geral, em supermercados enquanto que os
restantes 39% o fazem no comércio local. Um em cada três autocaravanistas visita duas a três
vezes por semana um restaurante.
A autocaravana combina transporte e poderemos dizer que, para muitos, uma casa móvel completa
com todo o conforto, o que torna este veículo totalmente autónomo, sendo provavelmente, a sua
característica mais importante.
A autocaravana, poderá dizer-se, é uma espécie de ‘veículo de ação’ para um tipo de turismo mais
ágil que o tradicional.
Recentemente tem-se definido o utilizador de autocaravanas como «autocaravanista-viajante» dada
a sua mobilidade e possibilidade de poder mudar de lugar rapidamente devido à natureza do veículo;
por outras palavras, se deseja mudar de lugar poderá fazê-lo rapidamente.
Mas devemos compreender que esta característica nada tem que ver com o utilizador; é,
essencialmente, uma característica para a qual o veículo foi concebido.
O autocaravanismo representa uma mais-valia para o turismo nacional com centenas de milhares
de autocaravanas, nacionais e estrangeiras a circular por todo o nosso território, sem qualquer
carácter de sazonalidade e com os mais diversos interesses por parte dos seus utilizadores que
apreciam, indiferentemente e entre outros, a gastronomia, as belezas naturais, o folclore e a riqueza
étnica e os monumentos.
O povo português, tradicionalmente acolhedor, cria o envolvimento ideal e oferece as melhores
condições para que o turista itinerante - o autocaravanista, desfrute a riquíssima e variada oferta
disponível em todas as nossas regiões, do Minho ao Algarve, do interior ao litoral.
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Importa, pois completar esta oferta variada criando condições de acolhimento que atraiam e
fidelizem este segmento importante de turismo, construindo as necessárias infraestruturas de
acolhimento e serviço que permitam o usufruto das ofertas disponíveis, com as condições que
sabemos necessárias e essenciais para a visita das autocaravanas.
Queremos dizer que, necessitando as autocaravanas de espaços de estacionamento adequados às
suas dimensões e ainda de, periodicamente, fazerem o despejo das águas sabonetadas e das
sanitas, náuticas ou portáteis, e ainda de abastecerem de água potável, se torna essencial para
receber este tipo de turismo criar, estrategicamente situadas ao longo do território nacional, áreas
de acolhimento ou seja, áreas de estacionamento e áreas de serviço, preferencialmente contíguas.
São construções de baixo custo, na ordem dos 5.000 a 15.000€, e o possível retorno em termos
globais, isto é, se encararmos o país como um todo, decerto compensará o investimento.
O autocaravanista, enquanto turista itinerante quer e deseja simplicidade e funcionalidade na sua
vivência diária. Não quer coisas complicadas.
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O RESPEITO PELOS LOCAIS VISITADOS - PRINCÍPIOS ESTRUTURANTES
DO AUTOCARAVANISMO
A natureza e os lugares de interesse devem ser protegidos.
Reconhece-se algumas vezes a impotência das autoridades para levar a cabo alguma ação legal;
em muitos casos estes tipos de ações não estão tipificados, não podendo aplicar nenhum tipo de
medida ao infrator. Mas, pelo menos, instituições como as nossas podem recomendar com mais
afinco do que atualmente se faz, uma boa atitude para com o meio ambiente. Devemos cuidar da
natureza, pois que este é valor mais importante para todos em geral e para os autocaravanistas em
particular.
Seguramente, se insistirmos, a longo prazo obteremos bons resultados.
Nesse sentido, regemo-nos por um conjunto de normas basilares reguladoras da nossa vivência,
enquanto turistas itinerantes:
I.
Proteção das pessoas no seu meio natural, favorecendo a ruralidade na sua versão mais
genuína, a sua ajuda e reconhecimento.
II.
Preservação da natureza no seu estado original pretendendo manter o meio-ambiente na sua
versão ecológica, que lhe é imanente.
III.
Só ela, na sua forma mais pura, lhe proporciona a apreciação da beleza que a natureza lhe
confere.
IV.
A natureza na sua forma mais originária e a sua preservação, é imanente ao Autocaravanismo
- é um dos fundamentos da sua existência.
V.
É garante da preservação das espécies, criando uma harmonia e uma simbiose integrativa
com a fauna e a flora.
VI.
Fomenta a sociabilidade, a interação, a comunicação espontânea e o sentimento de
entreajuda.
VII. Pratica e fomenta o silêncio nas relações de convívio, integração no meio, e respeito pela
população de proximidade.
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VIII. Participa e promove o desenvolvimento do comércio local pela aquisição de produtos
regionais e “produtos da terra”.
IX.
É alternativa ao desenvolvimento desmesurado da construção na área do turismo, com áreas
de betão e cimento a invadirem irreversivelmente zonas de beleza indescritíveis.
X.
É alternativa ao desenvolvimento local das regiões com especial incidência nas épocas fora
de férias.
XI.
A prática do Autocaravanismo é isenta de poluição, pois cada autocaravana possui autonomia
para guardar os lixos e águas sujas.
XII. É uma força de adesão espontânea, em exponencial expansão, tanto a nível internacional
como nacional, que se pretende afirmar com respeito por um mundo mais humano, mais pacífico,
mais ecológico, criando sinergias com os atores envolvidos, de forma a apostar num projeto realista
e sustentável.
Os autocaravanistas têm consciência de que precisam de ter um comportamento irrepreensível,
que quando querem abrir o toldo, espalhar a “tralha” e fazer uns grelhados, isto é, quando querem
acampar, só o podem fazer nos Parques autorizados para esse fim. Mas as autoridades também
precisam de entender que estacionar e, eventualmente, pernoitar numa autocaravana não é
acampar. Ou será que dormir dentro de um carro é acampar? Não conheço qualquer lei que legitime
essa interpretação, mas se ela existe então percorram-se as ruas das principais cidades, ou os
estacionamentos dos principais eixos viários e enviem-se para os Parque de Campismo mais
próximo, todos os que se deixaram dormir dentro de automóveis estacionados na via pública.
Pelo atrás dito, desenvolvemos conjuntamente com o CPA e os autocaravanistas portugueses,
amantes do turismo itinerante, um conjunto de regras vinculativas a todos os autocaravanistas, e
que se encontram disponíveis nos respetivos sítios da internet, a que chamámos regras de boa
conduta.
São elas:
REGRA PRINCIPAL -Ser autocaravanista não nos isenta dos nossos direitos e deveres de cidadãos
e traz desafios acrescidos na nossa relação com a sociedade e o meio ambiente.
O saber viajar em autocaravana passa pela adoção de um conjunto de regras básicas de boa
conduta, que conduzem a uma boa aceitação por parte dos poderes públicos e das populações por
nós visitadas.
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Autocaravanismo não é campismo. O conceito de campismo e o seu exercício é legalmente
proibido quando for praticado fora dos locais apropriados e previstos a esse fim. Enquadra-se nesse
conceito a exposição externa à autocaravana de materiais de campismo, como mesas, cadeiras,
toldos,
fogareiros e outros materiais de campismo, bem como a abertura de janelas que ultrapassem o
espaço limite do perímetro externo da autocaravana.
1. Colocar o lixo nos contentores e caixotes de lixo;
2. Deixar escrupulosamente limpo o local onde estacionou, pernoitou ou acampou;
3. Não incomodar com o ruído;
4. Não deixar que os animais perturbem ou sujem, guardando-os atrelados;
5. Usar de cordialidade e respeito, mantendo a convivialidade e entreajuda própria deste tipo
turismo.

de

A NÃO OBSERVÂNCIA DESTAS NORMAS PREJUDICA TODO O COLETIVO
AUTOCARAVANISTA, PREVARICADORES INCLUÍDOS
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O FUTURO
Trabalhar em conjunto é a solução mais viável, juntando os nossos projetos de modo a fortalecer
as nossas decisões a nível nacional e internacional. O autocaravanismo é um assunto comum a
todos os europeus. Pensando só em políticas locais não chegaremos a parte alguma. A natureza
deste tipo de turismo vai para além de estados nações ou fronteiras; por fim, o autocaravanista é
um cidadão do mundo. Uma estratégia nacional não o privará da sua identidade; pelo contrário,
converte-o em mais homogéneo e acessível para todos.
Seguindo uma política global lograremos grandes objetivos que só podem reforçar a atividade do
autocaravanismo em geral. Não só o autocaravanismo, mas todo o tecido social procura uma nova
evidência para um novo desafio no Turismo Itinerante.
Na minha opinião há discussões que é necessário manter com vista ao esclarecimento das coisas.
Neste caso o que está em causa não é apenas o nome no qual coletivamente nos reconhecemos.
Obviamente quando estamos num camping somos todos campistas, com ou sem saco-cama.
A questão é outra: é que se aceitarmos que o autocaravanismo é a mesma coisa que o campismo,
então não é preciso criar qualquer infraestrutura para a prática do autocaravanismo; pois de cada
vez que estacionamos a nossa autocaravana num espaço público estamos a acampar, o que aos
olhos da lei é ilegal. Como tal as autoridades policiais não fazem mais do que o seu dever ao
perseguir-nos e multar-nos.
Proibir que se acampe fora dos Parques autorizados para esse fim, todos concordamos. Confundir
o estacionamento de autocaravanas no espaço público com acampar, ou é má fé, ou é um equívoco
prejudicial ao desenvolvimento do turismo das localidades onde ocorre.
Estacionar adequadamente uma autocaravana no espaço público não é concorrência desleal aos
Parques de Campismo. Proibi-lo, isso sim, é protecionismo próprio do Estado Novo inibidor da livre
concorrência que a Constituição da República Portuguesa postula, é ignorar os interesses dos
consumidores-turistas e alienar ao conservadorismo as potencialidades turísticas regionais e locais.
Se há superiores interesses coletivos que se impõe acautelar, se há que lidar com donos de
autocaravanas que não sabem ser autocaravanistas, então preencha-se o vazio legal existente sobre
o autocaravanismo, promovam-se infraestruturas de apoio ao turismo itinerante e, em
consequência, punam-se os comportamentos menos corretos dos autocaravanistas, mas não se
persigam as autocaravanas.
O novo aditamento ao Código da Estrada, plasmado no Artigo 50-A, na nossa ótica deve ser
revogado, e adaptado às realidades envolventes.
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AS NOSSAS PROPOSTAS
Por estarmos perante uma realidade que não pode ser omitida ou escamoteada, e porque o turista
itinerante em autocaravana tem especificidades que não são comuns ao turismo de massas ou de
campismo, aventuramo-nos:
1.
Considerando que é ao Poder Político Nacional (Assembleia da República) que compete
legislar;
2.

Considerando que é ao poder executivo (Governo) que compete regulamentar;

3.

Considerando que é o Poder Local (Autarquias) que compete aplicar;

4.
Considerando que o Poder Local é o Poder que mais perto está dos utentes,
consequentemente aquele que mais compreende os problemas.
5.
Considerando que os Autocaravanistas são na sua grande maioria turistas itinerantes, que
têm necessidades, quer de circulação, quer de estacionamento, diferentes dos outros utilizadores
do espaço publico;
6.
Considerando que algumas autarquias eventualmente por desconhecimento criam na sua
área jurisdicional legislação muitas vezes contrariado os normativos nacionais e internacionais;
A Federação Portuguesa de Autocaravanismo, numa tentativa de harmonizar procedimentos e que
sejam comuns a todos, bem como criar, nas autarquias, locais de apoio e acolhimento aos
autocaravanistas, propõe:
A.

A criação de zonas de apoio e acolhimento para autocaravanas em todos os municípios.

B.

A permanência nesses locais será limitada a 72 hrs.

C.
Harmonizar a sinalética referente ao autocaravanismo, eliminando os diferentes sinais
existentes e sem suporte legal.
D.

Entender que campismo, caravanismo e autocaravanismo são atividades diferentes.

E.

Entender que estacionamento e aparcamento são atos distintos.
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O estacionamento do veículo autocaravana deve seguir o preceituado para os demais veículos
automóveis. Nesse sentido o Artº 50-A ora plasmado no Código da Estrada dever ser eliminado o
conceito de pernoita; estacionamento é estacionamento, com ou sem pessoas no interior do veículo,
seja no período diurno ou noturno.
Paralelamente, e no sentido de dar continuidade aos pressupostos pedidos e ora enunciados, deve
o Turismo de Portugal, como entidade responsável desta atividade, fazer um levantamento de
quantas infraestruturas de apoio ao autocaravanismo itinerante existem no País, e onde, de modo
a evitar gastos desnecessários.
Deve proactivamente promover ações no sentido de eventualmente recuperar e modernizar a rede
existente. Pela nossa parte estamos prontos a ajudar.
Paralelamente, e porque também é um sector importante na economia, deve promover com a
Federação Campista a melhoria e funcionalidade das infraestruturas existentes em parques de
campismo.
Temos de pensar numa nação de autocaravanistas como parte de turismo itinerante universal,
consequentemente comum a todos os autocaravanistas de distintos países; isto é o mais sensato,
pois é isto que o autocaravanista e o mercado procura, baseado na mobilidade e na natureza do
próprio autocaravanismo. Por isso, os municípios como instituições de proximidade às populações,
devem compreender o que está a acontecer. Cabe ao Turismo de Portugal através das Regiões
Regionais de Turismo esse papel sensibilizador
É perentório recordar (ainda que pareça evidente) que o autocaravanismo é uma parte importante
da economia local; é nosso dever fazer com que o autocaravanismo siga, dentro das normas,
fazendo parte do mundo de mobilidade que todos desejamos.
Por outro lado, é nosso dever promover as condições necessárias se queremos chegar ao bom
cumprimento das Boas Práticas.
Para finalizar, recapitulamos as ideias chaves que nos norteiam, e que podem resumir do seguinte
modo:
1.
As Boas Práticas: responsabilizarmo-nos pelas nossas ações é sinónimo de consideração para
com os demais.
2.
Proteção do Meio ambiente: Uma parte essencial para o mundo autocaravanista que deve
ser cuidada ao máximo.
3.
Normas e Qualidade das áreas de serviço: É parte essencial de bem-fazer e da nova imagem
do autocaravanismo.
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4.

Sinalização Universal: será mais fácil e acessível viajar entre os países do continente europeu.

5.
A Comunicação é a chave para um bom entendimento: a verdadeira comunicação implica a
transmissão de pensamentos, ideias e sentimentos entre uma mente e outra.
6.
Trabalhar Juntos é a Solução: trabalhar juntos é a solução mais viável se queremos combinar
os nossos projetos para enfrentar o novo desafio do Turismo Itinerante a nível Local, Nacional e
Europeu.
Em aditamento ao mencionado, devemos recordar novamente o enorme potencial económico quer
a nível nacional quer internacional, que estas contribuições poderiam ter no movimento turístico
nos respetivos Municípios e a nível Nacional.
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CONCLUSÃO
O turismo itinerante em Autocaravana, se for bem gerido, e só pode sê-lo com o aconselhamento
técnico e legislativo das associações autocaravanistas, pode trazer para Portugal um importante
reforço da economia e criação de emprego (“milhares de empregos diretos e indiretos” e “milhões
de euros em impostos sobre bens consumíveis e combustível”), contrariando e compensando a
sazonalidade de outras formas clássicas de turismo.
O turismo itinerante deve ser isso mesmo, itinerante.
Não deve ser confinado nem concentrado em certos locais. Devem ser criadas condições adequadas
em todo o território para as autocaravanas possam proceder à sua manutenção (ESAs), permitindo
a sua dispersão, desconcentração e fixação voluntárias em locais com boas condições para a sua
receção.
Reafirmamos que o local adequado para as autocaravanas não são os parques de campismo nem
os parques de autocaravanas, mas sim, com benefício para toda a economia, a globalidade do
território (permitindo acesso a museus, monumentos, paisagens, centros históricos, transportes
públicos, restaurantes, cinemas, etc.), as Áreas de Serviço para Autocaravanas
Tentar confinar as autocaravanas nos parques de campismo é convidar as estrangeiras a irem para
outros países, levando a economia com elas!
As autocaravanas são os veículos com melhores condições sanitárias para proteger e preservar o
ambiente em contextos de turismo itinerante.
Por isso, no mínimo, deve ser permitido o estacionamento das autocaravanas nas mesmas condições
dos veículos do mesmo gabarito e até em primazia em relação a veículos de menor gabarito
incorretamente usados para práticas de itinerância, independentemente de este estacionamento se
situar ou não junto às ESAs.
Nos locais onde a competição por espaço público for maior e possa ser conflitual, e entendemos
que o seja e muitas vezes de difícil gestão, deve promover-se a rotação do estacionamento de todos
os veículos, nomeadamente através de estacionamento pago e de acessos controlados.
Os espaços de estacionamento devem ser pensados – ao nível autárquico – tendo em conta o maior
gabarito das Autocaravanas, em vez de ser pensado apenas para veículos de reduzidas dimensões.
Não devem ser tomadas medidas nem decisões sobre ordenamento do estacionamento de veículos,
seja ao nível nacional, seja ao nível autárquico, sem serem ouvidas as associações representativas
-19-

FPA – FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AUTOCARAVANISMO
Contribuinte 509 918 352
Casa da Escola Primária – Estrada da Valada 3150-153 Condeixa-a-Velha Tel. 915 367 008
fpa.autocaravanismo@gmail.com
www.fpa.autocaravanismo.pt

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AUTOCARAVANISMO

dos autocaravanistas, a saber, FPA e CPA, sob pena de risco de um enorme desperdício de recursos
públicos ao nível dos projetos de infraestruturas, ou de não acautelamento de questões relativas à
preservação ambiental.
Uma infraestrutura de apoio ao turismo itinerante em autocaravana, não é, nem pode ser um parque
de campismo; é uma estrutura ligeira, que tem de funcionar em três vertentes básicas:
1)

Simplicidade

2)

Funcionalidade

3)

Segurança

Edificar uma estrutura deste tipo terá um custo muito reduzido. O país não se pode dar ao luxo de
desperdiçar recursos.
Somos favoráveis ao princípio do utilizador/pagador; temos soluções para tudo isso.
Reforçamos que toda esta problemática deve envolver, além dos representantes do turismo
itinerante em autocaravana, FPA e CPA, os representantes da ACAP, Empresas de Aluguer de
Autocaravanas, Associação Nacional de Municípios Portugueses ou outras entidades do Poder Local,
bem como as Entidades Regionais de Turismo, no que ao planeamento e construção de ASA’s, ESA’s
e Parques de Autocaravanas diz respeito. Relativamente a infraestruturas em Parques de Campismo
é uma área que deverá ser da exclusiva responsabilidade das entidades gestoras dessa área.
Juntamos em anexo alguma literatura, que ilustra como fazer uma infraestrutura de apoio ao
autocaravanismo, bem como legislação que pode ajudar a desenvolver a futura legislação em
Portugal, relembrando que somos europeus e que consequentemente devemos procurar não
antagonizar potenciais autocaravanistas.
Pensar-se que o autocaravanismo pode ser acantonado em Parques de Campismo é um a utopia
que certamente sairá caro á nossa economia, estando inevitavelmente condenado ao fracasso.
Em conclusão, é nossa opinião, já transmitida em diversos documentos enviados ao Governo, que
o conceito de pernoita agora incluído no Código das Estrada e o dinheiro que se está a investir em
ASA longe das localidades não resolve os problemas que se pretende superar. Mais e melhores ESA
com parques de estacionamento são bem mais simples e eficazes levando em conta o seu
custo/beneficio.
Penso, ter sistematizado de uma forma clara os nossos anseios e as nossas propostas, que
submetemos á vossa apreciação, reafirmando estarmos sempre prontos para ajudar a resolver os
problemas; queremos ser parte da solução e nunca do problema.
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