
 

 

 

“AUTOCARAVANISMO E CARAVANISMO - UMA FORMA SEGURA DE TURISMO" 

  

A Comissão das Caravanas após reuniões com diversos organismos como a CPA (Associação 
Autocaravanista de Portugal), FPA (Federação portuguesa de Autocaravanismo), CDP 
(Associação Caravanismo de Portugal) e colaboração de outras entidades como a Orbitur e o 
administrador do grupo de Facebook "1 Autocaravana & 1 café", elaborou um documento que 
pretende sensibilizar para a prática do Autocaravanismo e Caravanismo como uma forma segura 
de fazer Turismo, “Autocaravanismo e Caravanismo – Uma forma segura de Turismo” é o lema 
do movimento. 

 

                    



Caravanismo e 
Autocaravanismo
Uma forma segura de turismo



Introdução

Após o choque da pandemia provocada pelo novo coronavírus, é necessário começar a dar passos 
para seguir em frente com inúmeras iniciativas que promovam o renascer da economia e fazer face 
aos elevados prejuízos causados por esta tempestade de proporções inimagináveis.

O objetivo desta iniciativa visa:

- Divulgar as caravanas e autocaravanas como uma forma segura de viajar;

- Demonstrar as vantagens da circulação nacional e o respetivo impacto na economia local e 

nacional;

- Apoiar a prática do autocaravanismo, bem como das suas infraestruturas necessárias;

- Apoiar a prática do caravanismo, bem como das suas infraestruturas necessárias.



Caravanas e autocaravanas - uma forma segura de viajar

Uma caravana ou autocaravana representa:

• Habitualmente a segunda residência de muitas famílias e para alguns até a primeira;

• Os seus utilizadores são pessoas ativas, gostam da mobilidade, de conhecer novos lugares e

locais, sempre com o conforto da sua casa rolante;

• Potenciam o convívio a nível familiar e social, respeitando as distancias de segurança sempre que

necessário;

• A grande generalidade das caravanas e autocaravanas que circulam têm excelentes condições de

habitabilidade, conforto e limpeza.



E numa altura tão excecional como esta, este turismo é seguro porque:

• Estes veículos permitem o mesmo confinamento que a residência habitual, pelas suas condições;

• Como espaço de habitação, os seus utilizadores seguem as mesmas rotinas de casa, como sair

para um passeio com o seu animal doméstico, fazer compras;

• Meios próprios para a lavagem frequente das mãos, pois praticamente todas as caravanas e

autocaravanas têm quartos de banho próprios;

• Rapidez no recolhimento a casa em situações de novos surtos ou novas emergências.

Caravanas e autocaravanas como uma forma segura de viajar



As vantagens da circulação nacional e o respetivo impacto na economia

Os caravanistas e autocaravanistas são agentes económicos ativos e importantes na economia.

Desde a aquisição ou aluguer e posterior utilização, o retorno para as empresas com quem contactam e para as
receitas do Estado são significativos.
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O autocaravanismo e os apoios necessários

Salienta-se a importância dos seguintes pontos:

- A circulação em autocaravana seja mantida e respeitada;

- A sensibilização das entidades responsáveis pela reabertura e manutenção das estações de 

serviço e áreas de serviço;

- A sensibilização das entidades nacionais ligadas ao Turismo e das autarquias locais da 

importância e do retorno proporcionado por estes utilizadores;

- A potenciação de mais infraestruturas de apoio, importantes para os utilizadores nacionais como 

estrangeiros que visitam Portugal anualmente.



O caravanismo e os apoios necessários

Salienta-se a importância dos seguintes pontos:

- A circulação em caravana seja mantida e respeitada;

- A criação de condições de segurança e confiança nos Parques de Campismo;

- A sensibilização das entidades nacionais ligadas ao Turismo e das autarquias locais da 

importância e do retorno proporcionado por estes utilizadores, quer nacionais quer estrangeiros 

que nos visitam anualmente.



Caravanistas e Autocaravanistas – também heróis 

Sem dúvidas que:

• Serão os primeiros a arrancar para a estrada e a iniciar a recuperação da economia e turismo;

• Terão seguramente uma atitude responsável e de segurança perante as populações e os locais

que visitarem;

• Potenciarão o nosso país, as nossas culturas e tradições;

• Trarão benefícios hoje e sempre.



Este documento foi produzido no seio da ACAP – Associação Automóvel de Portugal através da
comissão especializada de caravanas e autocaravanas, composta pelas empresas especializadas do
setor e beneficiou da contribuição de diversas entidades, organismos e utilizadores.

Conclusão

Caravanismo e Autocaravanismo

UMA FORMA SEGURA de VIAJAR.


