FEDERAÇÃO PORTUGUESA
DE
AUTOCARAVANISMO

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Sintra
Senhoras e Senhores Membros da Assembleia Municipal
Senhoras e Senhores
O autocaravanismo, como turismo itinerante, representa um segmento importante do mercado turístico nacional. Um estudo realizado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, publicado com data de 2008, veio mostrar que no período
de um ano (de Outubro de 2006 a Novembro de 2007) teriam ocorrido naquela região
1.200.000 dormidas em autocaravana 88% das quais (1.056.000) fora de parques de
campismo.
Considerando o valor médio de consumo diário de € 47 referido naquele relatório, estaremos a falar em valores anuais de dezenas de milhões de euros em benefício da riqueza
do nosso país. Particularmente na situação que o país atravessa este contributo não pode
nem deve ser ignorado.
Cerca de metade daqueles autocaravanistas pernoitaram várias vezes nas outras regiões
do país antes ou depois da sua estadia no Algarve. Este turismo não é sazonal, ocorre ao
longo de todo o ano.
O autocaravanista é um apreciador da boa mesa, com vontade de conhecer as terras por
onde passa e as suas gentes das quais faz publicidade, junto dos seus amigos e familiares, sem custos para o país. Frequenta o comércio e a restauração e consome com a generosidade de quem possui uma viatura que lhe custou entre € 50.000 e € 100.000. Sendo amante da Natureza procura espaços não poluídos e será o último a contribuir para a
sua poluição.
A autocaravana é uma viatura, geralmente classificada como ligeira, homologada para
servir de habitação. É equipada com tudo o que é necessário para garantir ser habitada
com qualidade. Possui depósitos de água potável, de recolha das águas da cozinha, lavatórios e banhos, chamadas águas cinzentas e ainda dos dejectos da sanita chamados
águas negras.
Em consequência da sua utilização torna-se necessária uma manutenção periódica em
que se fazem os despejos dos referidos depósitos e o abastecimento de água potável.
Para essa manutenção são necessárias infra-estruturas a que chamamos áreas de serviço, que têm custos de construção a partir de pouco mais de € 1.000 e que, se for levada
em conta a mais-valia obtida no incremento do consumo no comércio e na restauração
locais terão uma amortização de curto prazo.
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A existência destas infra-estruturas de acolhimento coloca as terras que as possuem na rota dos autocaravanistas que passam a parar e a contribuir para a riqueza local e a levar as
suas boas impressões publicitando-as com efeito multiplicativo no turismo local e regional.
O concelho de Sintra com toda a sua beleza e potencial não despertou ainda para este segmento importante do turismo nacional e não possui nenhuma infra-estrutura de acolhimento
o que faz com que as autocaravanas passem sem se deter na região. Importa pois construir
algumas áreas de serviço, estrategicamente distribuídas, proporcionando também espaços
para estacionamento, para que se possa aproveitar a mais-valia que este turismo representa.
Tem sede em Sintra, na freguesia de Colares, a primeira Federação que representa de forma exclusiva o autocaravanismo em Portugal. Na sequência da sua fundação fui eleito Presidente da Direcção e é também nesta qualidade que faço esta apresentação.
A fundação da FPA constitui um marco importante na história do autocaravanismo em Portugal e Sintra ficará ligada ao acontecimento. A FPA é membro efectivo da Fédération Internationale des Clubs de Motorhomes, que representa em exclusivo o autocaravanismo na
Europa e que conta entre os seus membros com muitos milhares de autocaravanistas de
vários países europeus associados nos seus clubes e federações.
É intenção desta FPA procurar sensibilizar o Sr. Presidente da CM e os seus Vereadores
para este assunto. Não quisemos partir para essa acção sem, em primeiro lugar, fazer esta
apresentação e com ela obter o precioso apoio institucional desta Assembleia Municipal.
A FPA - Federação Portuguesa de Autocaravanismo fica desde já disponível para os esclarecimentos e para a colaboração que forem requeridos.
Os nossos agradecimentos pela vossa atenção.
Sintra, 19 de Janeiro de 2012

José Ricardo da Silva Pires
Presidente da FPA

FPA – FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AUTOCARAVANISMO
Estrada Nova, 20, ULGUEIRA 2705-349 — COLARES — PORTUGAL Tel. 351 219 291 004 - 351 934 143 666
fpa.autocaravanismo@gmail.com www.fpa-autocaravanismo.pt Contribuinte nº 509 918 352

