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Turismo de Portugal - Reunião de 13 de janeiro de 2021 

Esta ação, que peca por tardia, assenta numa política de controle dos efeitos colaterais do autocaravanismo e não está 

a nosso ver a seguir as melhores práticas para atenuar esses mesmos efeitos nem para aproveitar o retorno económico 

deste tipo de turismo em nome do qual se justifica publicamente os investimentos levados a efeito. 

Na prática do autocaravanismo a autocaravana é o veículo de deslocação do seu proprietário e é, partindo deste 

conceito, que deve ser pensada toda a política para o acolhimento deste segmento de turismo, com soluções diversas.  

Para um apoio bem estruturado a nível nacional a este tipo de turismo devem ser tidas em conta as especificidades 

de cada localidade:  

Numa metrópole a instalação de equipamentos de apoio deve estar preferencialmente fora do centro, mas em local 

periférico servido por transportes públicos, de forma a evitar o congestionamento de trânsito já existente, facilitando 

a circulação do cidadão autocaravanista aos locais que deseja visitar.  

Em pequenas localidades esses equipamentos devem ter proximidade ao centro para justificar o custo/benefício da 

sua instalação. Os comerciantes locais agradecerão.  

Em localidades de beira mar pode-se optar tanto pela instalação de Áreas de Serviço para Autocaravanas (ASA) como 

Parques de Autocaravanismo (PA), assim como de Estações de Serviço para Autocaravanas (ESA) com estacionamento. 

Considerando que a autocaravana é o único meio de transporte do seu proprietário, estes equipamentos não devem 

estar demasiado afastados da orla costeira pois não contribuirão para a diminuição do tráfego, também intenso nessas 

localidades, ou estarem tal como nas metrópoles servidas por transportes públicos com acesso aos centros e às praias. 

As ESA são estruturas simples que podem ser gratuitas ou pagas de acordo com a visão dos autarcas.   

Um parquímetro, uma cancela com pagamento por cartão ou um painel interativo de informação turística (que 

incorpora essa função) são soluções possíveis para pagamento mediante o tempo de utilização.   

Estes equipamentos podem ser públicos ou privados, mas sempre próximos do centro das localidades de forma a 

beneficiar o comércio local. 
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As ASA, de acordo com a portaria 1320/2008 de 17 de novembro, destinam-se ao estacionamento e pernoita de 

autocaravanas, estando definidas no art. 29º as normas a que obedecem. Não precisam, em nossa opinião, de serem 

estruturas como as recentementes inauguradas e a forma de pagamento pode ser presencial ou ser feita através de 

cancela com cartão de crédito ou a utilização de paineis interativos de turismo com essa função. 

 

Os PA obedecem às mesmas normas dos parques de campismo mas destinados exclusivamente a autocaravanas 

(ponto 3. do artigo 2º da mesma portaria). Preocupa-nos que se possam vir a transformar em residencias permanentes 

como acontece atualmente com muitos Parques de Campismo. 

Presentemente, a exemplo de vários países da Europa, já existe em Portugal uma rede de quintas que recebem 

autocaravanistas para pernoita. 

Desde 2000 que através do empenhamento das associações e clubes de autocaravanistas se foram construindo em 

Portugal apoios ao autocaravanismo. Presentemente esse apoios distribuiem-se por : 

169 ESA com parque de estacionamento (ESA c/P); 

61 ESA, das quais 47 em superficies comerciais; 

13 ASA; 

15 PA; 

43 Parques de Campismo que permitem a utilização de ESA sem obrigatoriedade de permanência. 

Os Parques de Campismo vieram beneficiar com o aparecimento do autocaravanismo por, contráriamente ao 

campismo tradicional, ser uma atividade praticada durante todo o ano.  A maioria dos parques de campismo, que 

encerrava durante a época baixa, podem hoje funcionar todo o ano pois os autocaravanistas frequentam-nos 

contráriamente ao que é muitas vezes indiciado. Como qualquer tipo de negócio têm mais ou menos clientes 

dependendo da sua localização e condições. 
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Dos 210 parques registados no roteiro campista: 

71 não possuem ESA. Destes, 13 estão em parques naturais, 24 são municipais e 6 de residentes; 

98 tem ESA não permitindo a sua utilização sem permanência. Destes, 14 estão em parques naturais sendo 11 

municipais e 11 de residentes; 

40 têm ESA e permitem a sua utilização sem permanência e destes 6 estão em parques naturais e 1 de residentes. 

A maioria dos parques junto à orla costeira está ocupada por residentes permanentes ou que mantêm o seu material 

todo ano no parque.  

Pelo menos os Parques de Campismo Municipais deviam ser avaliados e alguns como os Tomar e Alcobaça já se 

transformaram em ESA c/P. 

A Costa da Caparica, que não possui uma única estrutura de apoio ao autocaravanismo, é um bom exemplo.  

 

Os Parques Naturais, e principalmente os da Costa Vicentina, são profusamente publicitados, sendo muito 

procurados. 

Este ano o autocaravanismo foi alvo de uma campanha de destruição da sua imagem.  

Todo o turismo tem impactos positivos e negativos para as sociedades envolventes não sendo o autocaravanismo, 

enquanto atividade turística, diferente.  Em todos os setores da sociedade existem comportamentos cívicos 

diferenciados que não podem definir um grupo. 
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As Associações e Clubes de Autocaravanismo não têm posto em causa a proibição de pernoita nos Parques Naturais, 

uma vez que esta é aplicada a todos os veículos.  Mas não podemos deixar de pôr em causa que se cole ao 

autocaravanismo todos os males que um afluxo de turistas pode trazer aos locais.  Sem grande estrutura de apoio 

sanitário não serão seguramente apenas os autocaravanistas a deixar a sua pegada, quando a maioria está equipada 

com WC próprio.  

O Algarve tem que ser abordado de uma forma diferente do resto do país no que ao autocaravanismo diz respeito. 

A política seguida no Algarve para o autocaravanismo é altamente discriminatória para os autocaravanistas, quer na 

sua liberdade de circulação, quer na sua política diferenciada no verão e no inverno. 

Desconhecemos quais os critérios para que uma estrutura de apoio ao autocaravanismo seja incluída na Rede de 

Acolhimento ao Autocaravanismo na Região do Algarve (RAARA). Verificamos que 16 dos 35 locais pertencentes à 

rede são Parques de Campismo, a maioria já existentes há anos e que por terem sido obrigados a ter uma ESA entraram 

na RAARA, alguns com capacidade reduzida para o acolhimento de autocaravanas por estarem já parcialmente 

ocupados por bungalows e residentes permanentes, além do acolhimento de outras formas de turismo de ar livre. 

Acresce a este facto que a maioria veda a ESA para quem está em trânsito e precisa de fazer a manutenção. A nosso 

ver uma política que contraria as preocupações ambientais sobre este tipo de turismo e que merece ser fiscalizada 

pelas autoridades. 

Das que não pertencem à rede de Parques de Campismo verificamos: 

- O Parque Rural de Odelouca não tem uma ESA, mas uma fossa para despejos da cassete química; 

- O PA da Manta Rota apenas está aberto para servir estrangeiros, pois fecha de 15 de julho a 15 de setembro e volta 

a ser o parque de estacionamento (que realmente é); 

- O Parque de Campismo dos Serviços Sociais da PSP está sujeito ao regulamento de admissão para as estâncias de 

férias da PSP o que é o mesmo que dizer que também será para servir estrangeiros em época baixa; 

- O parque do rio em Silves está fechado em julho e agosto. Mais uma vez é para estrangeiros. 

Assim, só restam quinze locais da RRARA dedicados exclusivamente ao autocaravanismo durante todo o ano. Além 

destas estruturas existem as ESA c/ parque de estacionamento que são ignoradas na RAARA. 

A legislação e sinalização recentemente aprovadas parecem ter sido feitas à medida de uma única parte do país: o 

litoral.  Mas terá consequências em todo o país e para esta forma de turismo internacional. 

Os autocaravanistas estrangeiros estão a reagir a uma legislação única na Comunidade Europeia e avisando que não é 

mais possível vir para Portugal: 

https://www.autocaravaning.org/2020/12/portugal-la-gran-polemica-de-reforma-

de.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+AutocaravanismoEuropeo+(AUTOCA

RAVANISMO+EUROPEO) 

https://www.lemondeducampingcar.fr/pratique/reglementation/le-portugal-interdit-le-stationnement-des-

camping-cars-ailleurs-que-sur-les-lieux-autorises/189441 

https://www.onroadmagazine.com/ley-portugal-prohibicion-libre-pernocta-de-autocaravanas-y-campers/ 

 

https://www.autocaravaning.org/2020/12/portugal-la-gran-polemica-de-reforma-de.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+AutocaravanismoEuropeo+(AUTOCARAVANISMO+EUROPEO)
https://www.autocaravaning.org/2020/12/portugal-la-gran-polemica-de-reforma-de.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+AutocaravanismoEuropeo+(AUTOCARAVANISMO+EUROPEO)
https://www.autocaravaning.org/2020/12/portugal-la-gran-polemica-de-reforma-de.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+AutocaravanismoEuropeo+(AUTOCARAVANISMO+EUROPEO)
https://www.lemondeducampingcar.fr/pratique/reglementation/le-portugal-interdit-le-stationnement-des-camping-cars-ailleurs-que-sur-les-lieux-autorises/189441
https://www.lemondeducampingcar.fr/pratique/reglementation/le-portugal-interdit-le-stationnement-des-camping-cars-ailleurs-que-sur-les-lieux-autorises/189441
https://www.onroadmagazine.com/ley-portugal-prohibicion-libre-pernocta-de-autocaravanas-y-campers/
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Contrariamente em Espanha aposta-se forte e de forma mais produtiva, captando os turistas itinerantes agora 

expulsos de Portugal. 

Conclusão: É nossa opinião, já transmitida em diversos documentos enviados ao Governo, que o conceito de pernoita 

agora incluído no Código das Estrada e o dinheiro que se está a investir em ASA longe das localidades não resolve os 

problemas que se pretende superar. Mais e melhores ESA com parques de estacionamento são bem mais simples e 

eficazes levando em conta o seu custo/beneficio. 

 

Está na mão do Turismo de Portugal o querer uma verdadeira rede de apoio ao autocaravanismo que sirva os cidadãos 

autocaravanistas e as comunidades locais. Podem contar com os Clubes e Associações que ao autocaravanismo se 

dedicam há décadas. 


