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S Secretáno da Oesa

jssuno Pergunta sore eventuai ciesc n’nagãc negativa reiatvarnente as Autocaravanas

uto Curaarsmo JuC aquruas autargums esaram a Cr or requimeutacão quo asor rThfla

OCc) uss rnsnt es ruin a fera Peguame. a Mur; pas qu aituam

ignifado ue con et e pernota equara uo-o a urn dt de ampsrnc

E stas OrganzaOes ‘undamentam o scu desontentameito P0 aquUo que consderam Jrra

des ri ru i gati corn o fan a d odo ua Est ada ao efru a esta rar e c ‘r

rçao a ocupagã ao oupaçao do eruu o durarte a rmobrlzagào do nesrio

Cod g do Estrada pode mftar o estacronanento em fur çao da imensáo do veiculo não

estando a probrnao dependente do verculo estar ann padS corn pessoas acordadas ou a domr

Deenaem que a Coago da Estrada. cumpre tadas as exgêncras necessanas para a prdtca do

jar Auto caravanrsma responsave

Estas instituigOes consrderam quo não deve exrstir confusão entre os conceitos do acampar e de

estacronar! pernortar

A Associaçao Auto caravanista de Portugal clanfrca estes conceitos na sua declaracao de

principos Acampar é a mobilizaçao da autocaravana. ocupando urn espaco superior ao seu

penmetro em consequência da abertura de janelas para o exterior, usc de toldos mesas,

cadeiras e similares, para a prática de campisrno Este ato so e permitido em ocais consignados

na ic e e proibrdo na va pOblica independentemente da hora em que ocorra devendo na
salvaguarda do nteresse püblico ser penalizado.” Enquanto que: “Estacionar/ Pernoitar é a
rnoblização da autocaravana na via püblica. respetando as normas de estacronamento em

;;cr desgnadamente c COd igo da Estrada. ndependentemente da perrnanenca ou nãa cc

oessoas no seu interior.

Atendendo ao exposto ao abngo das drsposçOes conshtuconars e regirnentars aolrcávers as

deoutados subscntores do Grupo Parlamentar do Partido Social Dernocrata vérn por este meic

rr3i ma Gcuerno através do MastOric da AdminstracOo nterra as seg tntes, rquntas
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