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Rua Luís Sttau Monteiro, Lote C3 – Loja C3A 
1950 – 373 LISBOA 

Portal: http://cpa-autocaravanas.com 
Email: geral@cpa-autocaravanas.com 

 

 
 

LUTAR CONTRA A DISCRIMINAÇÃO NEGATIVA 

(Mais um passo é dado numa luta que deve unir os autocaravanistas) 
 
 

PERGUNTA 
AO 

Ministério do Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 
 
 
Em 22 de Junho de 2012 demos a conhecer através do Comunicado 2012/10 que enviáramos ao 
Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português uma carta informando que passados “(…) 
quase dois anos e sem que tenhamos conhecimento de uma eventual resposta por parte dos 
órgãos governamentais e independentemente de que Governo seja, a situação de discriminação 
negativa referente aos veículos autocaravanas mantem-se.”. E, acrescentámos, que “(…) dada a 
preocupação então manifestada pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e 
considerando que o Clube Português de Autocaravanas é parte interessada na defesa dos direitos 
dos cidadãos autocaravanistas que representa e que não aceita que sejam negativamente 
discriminados, vem solicitar que seja reapresentada ao atual Governo a pergunta então colocada 
com vista à alteração da legislação em vigor sobre a matéria”. 
 
(Ver o nosso “Comunicado 2012/10 – Estacionamento Autocaravanas” em http://www.cpa-
autocaravanas.com/index.php/quem-somos/comunicados-da-direcao) 
 
Veio agora o Grupo Parlamentar do partido Comunista Português informar o CPA que solicitou ao 
Ministério do Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, a propósito das 
preocupações que exteriorizámos relacionadas com o impedimento de estacionar autocaravanas 
entre as 0h e as 8h nas áreas abrangidas pelos Planos de Ordenamento da Orla Costeira, os 
seguintes esclarecimentos: 
 

1. Qual o fundamento que justifica a adopção da proibição de estacionar autocaravanas das 
0h às 8h nas áreas integradas nos Planos de Ordenamento da Orla Costeira? 

 

2. Está previsto a criação de parques ou locais específicos para o estacionamento das 
autocaravanas nestas áreas? 
 

O texto que nos foi remetido está como anexo no Portal do CPA em “Quem Somos / Comunicados da 
Direção” (http://www.cpa-autocaravanas.com/index.php/quem-somos/comunicados-da-direcao) 

 
CPA, 25 de Julho de 2012 
 
         Pel’ A Direção 

 
    Presidente da Direção 

 

CPA 
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