FEDERAÇÃO PORTUGUESA
DE
AUTOCARAVANISMO

Comunicado 02/2012
Assunto: O autocaravanismo em Portugal e as infraestruturas de acolhimento
O autocaravanismo é uma realidade no nosso país e já é um segmento com importância relevante do mercado turístico nacional com dormidas anuais que ultrapassarão um milhão e meio e
receitas geradas anualmente de algumas dezenas de milhões de Euros.
É reconhecidamente uma fonte de receita significativa que é distribuída ao longo de todo o ano e
por todo o território, beneficiando directamente e em geral o pequeno comércio e a restauração.
No momento difícil que o país atravessa e mesmo fora dele esta contribuição para a riqueza
nacional não pode nem deve ser desprezada. É também uma fonte de publicidade turística que
é distribuída de forma eficaz e gratuita ao longo de toda a Europa.
Esta será uma primeira razão para que o autocaravanismo dever ser acarinhado e não maltratado como infelizmente tem vindo a acontecer salvo poucas e honrosas excepções.
A autocaravana é um veículo com existência legal, homologado para servir de habitação temporária e em consequência, tem, pelas suas características específicas, necessidades de manutenção periódica que se traduzem apenas no despejo dos depósitos de águas cinzentas e de
águas negras ou fecais e ainda no abastecimento de água potável.
Para que o turismo nacional possa tirar partido do autocaravanismo terá de lhe facultar a possibilidade de estacionamento e “áreas de serviço para autocaravanas” onde as viaturas possam
realizar as suas manutenções periódicas. São infraestruturas de construção barata que recuperam rapidamente o investimento pela riqueza gerada. Para o efeito deverão situar-se acessíveis
ao comércio e à restauração. Se forem estrategicamente colocadas ao longo do território acabarão por distribuir naturalmente este turismo evitando indesejáveis aglomerações.
Paralelamente e nas regiões de maior procura, deverão surgir “parques de autocaravanismo”
que pela qualidade da oferta aliciem os autocaravanistas a frequentá-los. Também os muitos
“parques de campismo” que ainda não o fizeram deverão equipar-se convenientemente para
receber autocaravanas.
A este respeito que fique bem clara a posição desta Federação - deverá ser apenas a qualidade
da oferta a convencer e sempre nos oporemos a que se procure conduzir os autocaravanistas
para dentro dessas infraestruturas criando dificuldades fora delas.
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