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Assunto: Acompanhamento da situação do autocaravanismo em Portugal

Destinatário: Min. da Economia

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Ao Grupo Parlamentar do PCP têm chegado muitas preocupações com a situação do
autocaravanismo em Portugal, bem como ao Grupo de Trabalho do Turismo da Assembleia da
República.
Estas preocupações prendem- se com a falta de infraestruturas no país para os praticantes de
autocaravanismo, com a aplicação de regras muito diferentes ao longo do território nacional,
com a permanência e pernoita das autocaravanas e com o parqueamento abusivo em zonas
onde não deveria acontecer, nomeadamente, em parques naturais.
Estas preocupações chegam da parte de praticantes de autocaravanismo, de associações
representativas, de diferentes entidades e até da Associação Portuguesa de Guardas e
Vigilantes da Natureza.
Estes problemas exigem um acompanhamento atento destas matérias por parte dos serviços
oficiais.
Posto isto, com base nos termos regimentais aplicáveis, vimos por este meio perguntar ao
Governo, através do Ministério da Economia, o seguinte:
1. O ministério, nomeadamente os serviços da área do turismo, estão a acompanhar a realidade
do autocaravanismo?
2. Em caso afirmativo, que problemáticas estão a ser acompanhadas?
3. Que entidades e outros serviços públicos estão a ser envolvidos nesse acompanhamento?

Palácio de São Bento, terça-feira, 29 de Novembro de 2016
Deputado(a)s
JOÃO RAMOS(PCP)
ANA VIRGÍNIA PEREIRA(PCP)
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