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A 25 de Junho de 2019 em declarações públicas, António Ceia da Silva, ex-presidente da Turismo 

Alentejo, defendia que “o turismo é um puzzle” que não estaria completo “sem a peça do 

caravanismo”. 

 “O autocaravanista é à partida um tipo de turista que tem poder de compra” 

O dirigente descrevia o autocaravanista como um turista “interessante”, que precisa de “centros 

qualificados onde pode ter as assistências de que necessita”, e “locais onde se sinta seguro, com 

qualidade”, para permanecer no território, deslocar-se dentro deste (negrito nosso) e “consumir 

os bens locais”. 

Esta declaração vai de encontro ao explanado no documento enviado antes da reunião, e que de 

novo enviamos como complemento a estas considerações. 

Realmente o turismo atual é um puzzle que se desvia cada vez mais do turismo tradicional, em que 

os avanços tecnológicos de informação dão ao turista uma autonomia fora dos “pacotes 

turísticos” e apontam para procura de descoberta de destinos e atividades, aliado a uma maior 

intervenção das regiões e municípios em promoverem os seus territórios. 

Uma maior diversidade de atividades de ar livre como o surf, cicloturismo entre muitas outras está 

também muito associada ao autocaravanismo. 

E a legislação que existia supria as ilegalidades que possam estar associadas ao autocaravanismo. 

A legislação agora aprovada pode dar origem ao aparecimento de mais locais ilegais para pernoita 

e principalmente viola a igualdade no direito à propriedade. 

Todo o tipo de turismo deixa a sua pegada, mas faz-se campanha aparecendo o autocaravanismo 

como sendo o maior responsável.  

O que se nos impõem questionar é: Portugal quer o autocaravanismo dentro ou fora do puzzle do 

turismo? 

Resumindo: 

Pretende-se que a construção de uma estrutura de apoio ao autocaravanismo represente um 
serviço ao autocaravanista e simultaneamente ajude a reduzir o tráfego, sendo uma mais valia 
económica para as localidades. 
Porque para o autocaravanista a autocaravana é o seu único meio de transporte, essa pretensão 
apenas poderá ser alcançada se se tiver em atenção a localização para a implantação das diversas 
estruturas de apoio. 
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Assim deve-se considerar o seguinte: 

• Proximidade do centro das localidades; 

• Local de interesse paisagístico; 

• Proximidade de acesso fácil a transportes públicos; 

• Proximidade do litoral ou transporte regular para praias; 

• Proximidade às comunidades rurais quando em área rural; 

• Existência de painéis de informação turística do concelho com informação de transportes 
públicos e números de telefone para eventuais emergências ou pedido de táxis. 

 
Pelas estruturas já inauguradas dentro do conceito Life Campers verifica-se não se ter tido em 

conta nenhuma das premissas acima apontadas que consideramos as boas práticas a seguir. 

Basta verificarmos as Áreas de Serviço para Autocaravanas (ASA) construídas por privados 

comparativamente com as construídas dentro do conceito Life Campers para se atingir a 

conclusão acima. 

O próprio nome do projeto aponta para o campismo e não para o autocaravanismo. 

A ideia de reservas não se adequa à prática do autocaravanismo que sempre teve a caraterística 

da descoberta numa viagem em que o itinerário idealizado é muitas vezes alterado ao sabor do 

que se vai descobrindo: da beleza e ambiente local, da paisagem, do interesse cultural ou da 

gastronomia entre outros.  

As vedações e portões inserem-se no art.º 8º da portaria 1320/2008 que concerne a Parques de 

Campismo e embora o art.º 29º remeta para o art.8º no seu ponto 1 e 3 já o art.º 29º no seu 

ponto 3. indicia a possível utilização de portarias automáticas ou presenciais para as ASA não 

localizadas em parques de campismo. Em boa verdade um pequeno muro serve de vedação pois 

uma autocaravana não o poderá ultrapassar (iremos abordar este tema nas sugestões para 

alteração desta portaria em documento posterior). 

É nossa opinião que a cancela é uma ótima solução e que a utilização dos painéis interativos de 

turismo teria a mais valia de dar a conhecer o concelho nas suas várias vertentes atrativas que 

beneficiaria o seu todo.  

Pressupomos que a maioria dos novos projetos aprovados estarão em vias de seguir o mesmo 

caminho dos já inaugurados. Se se puder, ou quiser, reverter a situação a bem do turismo 

itinerante e dos dinheiros públicos, propomos que o investimento aplicado numa única estrutura o 

seja em várias, de mais baixo custo, dividido pelo concelho. Os concelhos têm muito para visitar e 

ninguém fará muitos quilómetros no seu interior para ter que voltar ao local de partida. Estação 

de Serviço para Autocaravanas (ESA) com Parque de Estacionamento (o nº de lugares varia em 

função do espaço disponível) será sempre a melhor opção, muito mais económica e mais perto do 

conceito existente na Europa. 
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Já na nossa anterior comunicação nos referimos aos parques de campismo municipais. Estes 

parques, inseridos nas localidades, podem ser uma boa opção para acolhimento de 

autocaravanistas. Compete ao Turismo de Portugal fazer o seu levantamento e adaptar essas 

estruturas. O art. 1 da Portaria 1320/2008 dá a possibilidade da existência de uma ASA (espaço 

com ESA apenas para estacionamento pelo período de 72 horas). Esta opção colocaria os parques 

municipais ao nível de preços praticados em ASA pelos privados. 

Com as preocupações ambientais que o autocaravanismo coloca aos governantes é 

incompreensível que a maioria dos parques de campismo municipais não disponha de ESA e não 

disponibilize o seu uso aos autocaravanistas de passagem.   

Finalizamos com a observação de que os parques de campismo não acompanharam a 

transformação operada nesta faixa de turismo de ar livre. A tenda é residual, a caravana 

(rulote/atrelado) passou a ser residência permanente e são as autocaravanas que hoje os ocupam. 

É por isso que uma ASA não deve ser feita à imagem de um parque de campismo e que uma ESA 

com parque de estacionamento é mais simples, económica e muito mais útil a este tipo de turismo 

em franca expansão. 

Agradecemos a atenção que possam dispensar e estamos ao dispor. 

 

CPA, 18 de janeiro de 2021 

a direção  

Associação Autocaravanista de Portugal - CPA 

https://www.cpa-autocaravanas.com/index.php/quem-somos/delegados-concelhios

