COMUNICADO 2015-01
DEVEMOS RESPEITAR PARA SERMOS RESPEITADOS
Recentemente as autoridades (SEF, GNR e Polícia Marítima) desenvolveram uma fiscalização a
autocaravanas estacionadas em alguns locais do Algarve.
Esta notícia passou em vários órgãos da comunicação social e veio chamar a atenção para vários
factos que devemos realçar:
 Não foram detetadas irregularidades de permanência em Portugal de cidadãos
estrangeiros.
 As autoridades informaram os autocaravanistas visados sobre os locais onde não é
autorizado aparcar, nomeadamente em arribas.
 Não tendo havido qualquer referência à descriminação negativa, foram autuados os
autocaravanistas que estavam a transgredir a lei.
 A maioria dos autocaravanistas estrangeiros contactada pela comunicação social
referiu-se ao clima ameno que procura no nosso país, em contraste com o rigor do
inverno que enfrenta no seu país de origem.
A direção do CPA congratula-se com este tipo de ações levadas a cabo pelas autoridades. Assim
deve ser tratado o cada vez maior número de autocaravanistas que circulam por Portugal. Estas
ações de fiscalização são positivas e bem-vindas por todos os que há anos se batem pelo
cumprimento das boas regras por parte de todos os que fazem do autocaravanismo mais uma
forma de conhecer outras terras e, com esta prática, ajudam o desenvolvimento local.
http://www.cpa-autocaravanas.com/index.php/plataforma-de-unidade
A direção do CPA apela a todos os autocaravanistas para que continuem a ser um bom exemplo
para quem nos visita. Cumprindo com as boas práticas estamos a dar o nosso contributo para o
desenvolvimento de um autocaravanismo saudável em Portugal e por onde passamos.
É também uma obrigação, por parte dos autocaravanistas responsáveis, denunciar as práticas de
discriminação negativa que algumas autarquias ainda teimam em manter. O CPA tem mantido
um diálogo frutuoso com autarcas, que compreendendo o nosso papel no desenvolvimento das
suas terras, têm vindo a substituir a sinalização abusiva pela já prevista no Código da Estrada,
eliminando a discriminação negativa a que as autocaravanas estavam sujeitas.
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