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Estacionamento de autocaravanas 

(Pergunta ao Governo do Grupo Parlamentar do PCP) 
 
 
 
Acerca do “Estacionamento de Autocaravanas em áreas abrangidas pelos Planos da Orla 
Costeira” remetemos ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português uma carta do 
seguinte teor: 
 
A “Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local” da Assembleia da 
República recebeu no dia 7 de Dezembro de 2010, em audiência, a Federação de Campismo 
e Montanhismo de Portugal (FCMP) que se fez acompanhar do Clube Português de 
Autocaravanas (CPA) (Vide Anexo A) 
 
Na sequência da acima referida audição o Grupo Parlamentar do Partido Comunista 
Português fez uma “Pergunta ao Governo” que teve como destinatária a Ministra do Ambiente 
e do Ordenamento do Território do Governo em exercício à data. (Vide Anexos B e C). 
 
Passados que são quase dois anos e sem que tenhamos conhecimento de uma eventual 
resposta por parte dos órgãos governamentais e independentemente de que Governo seja, a 
situação de discriminação negativa referente aos veículos autocaravanas mantem-se. 
 
Assim, dada a preocupação então manifestada pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista 
Português e considerando que o Clube Português de Autocaravanas é parte interessada na 
defesa dos direitos dos cidadãos autocaravanistas que representa e que não aceita que sejam 
negativamente discriminados, vem solicitar que seja reapresentada ao atual Governo a 
pergunta então colocada com vista à alteração da legislação em vigor sobre a matéria. 
 
 
Anexos: 
 
a) Carta ao Grupo Parlamentar do PCP de 22 de Junho de 2012 
b) Anexo A – Comunicado 2010/31 de 13 de Dezembro 
c) Anexo B – Comunicado 2010/32 de 16 de Dezembro 
d) Anexo C – Anexo ao Comunicado 2010/32 de 16 de Dezembro 
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