Ex.ma Sra. Dra. Patrícia Gaspar
Secretária de Estado da Administração Interna
Excelência,
Vimos, na qualidade de presidentes das maiores e mais representativas instituições dos
autocaravanistas portugueses, FPA - Federação Portuguesa de Autocaravanas e Associação
Autocaravanista de Portugal – CPA, junto de V. Exa. para que seja esclarecido o conteúdo da
frase "Consagrada a proibição de aparcamento e pernoita de autocaravanas fora dos locais
autorizados" que consta do comunicado do último Conselho de Ministros.
As repercussões de várias interpretações postas a circular pela imprensa portuguesa já se
fizeram sentir em Portugal e em França, país origem da maioria dos autocaravanistas que nos
visitam durante todo o ano.
Em Portugal temos vindo a receber inúmeros pedidos de esclarecimento sobre o alcance da
frase referida, quer dos nossos associados, quer de empresas que comercializam
autocaravanas. Uns sem perceberem se a partir da publicação destas alterações ao Código da
Estrada terão obrigatoriamente de se dirigir para os parques de campismo, Áreas de Serviço
para Autocaravanas (ASA) ou Estações de Serviço para Autocaravanas (ESA) com parque de
estacionamento para passarem a noite. Outros a informar que já começam a perder as reservas
de encomendas de novas autocaravanas.
Em França acaba de sair a prestigiada revista francesa Le Monde du Camping.Car (30 novembre
2020) onde se pode ler: “Le Gouvernement portugais entame une réforme du code de la route,
qui comprend un changement crucial pour les camping-caristes. Cette réforme prévoit
effectivement l’interdiction de stationner son camping-car partout où ce n’est pas autorisé. En
clair: l’interdiction devient la règle, et la liberté une exception…”.
Se a intenção é, como queremos supor e apoiamos, passar a punir na hora quem prevarica
acampando ilegalmente fora dos locais permitidos, porque não é feito um simples esclarecimento
substituindo a frase do Conselho de Ministro por "Consagrada a proibição de acampar fora dos
locais autorizados"?
Como sempre, mantemo-nos à disposição das autoridades para um diálogo em prol do
desenvolvimento do turismo itinerante, garantindo o escrupuloso cumprimento do Código da
Estrada, sempre na expectativa de que o mesmo não seja, como está a ser, deteriorado pelas
autoridades municipais que criam regulamentos que constantemente se sobrepõem à legislação
da República.
Ao dispor de V.Exa.,
FPA - Federação Portuguesa de Autocaravanismo
Manuel Rosa Bragança (comandante)
Associação Autocaravanista de Portugal – CPA
Paulo Moz Barbosa (engº eletrotécnico)
2 de dezembro de 2020

