
                                                                            

 

                              

Para que o autocaravanismo seja bem acolhido, todos os autocaravanistas devem demonstrar respeito pelos outros 
condutores, pelo meio ambiente e pelas populações que visitam.  
 

Devem por isso seguir algumas regras de boa conduta. 
 

Para começar, a condução de uma autocaravana deverá ser especialmente adequada e adaptada às características do 
veículo e carga transportada, bem como às condições de circulação (estado da via e condições meteorológicas). 
Deve dar-se particular atenção à distância ao veículo da frente e utilizar ativamente os piscas, para facilitar as 
ultrapassagens dos veículos que circulem na mesma faixa de rodagem. 

A escolha de um espaço de estacionamento deverá ter sempre em conta: 

• O respeito pela preservação visual de monumentos, de igrejas, de espaços comerciais ou de outros espaços 
considerados nobres; 
• O respeito pela manutenção das distâncias mínimas necessárias à boa e fácil circulação de outros veículos e peões; 
• As necessidades previsíveis dos outros condutores, sobretudo quando está em causa a escolha de espaços muito 
desejados por todos, sobretudo para estacionamento por períodos mais prolongados (pernoita); 
• Nunca ocupar o espaço exterior à autocaravana com qualquer elemento de campismo (toldo, mesa, cadeiras, 
fogareiros, etc.), a não ser nas circunstâncias em que tal é também legal e expressamente permitido, (parques de 
campismo, parques de merendas, zonas de laser, etc.); 
• O respeito pelo tempo máximo de permanência permitido no local de estacionamento. 

Na utilização da autocaravana para pernoita no espaço público, deve ter-se em conta: 

• Não utilizar equipamentos (gerador, televisão, rádio, etc.) em situações ou em horários das quais possa resultar 
incómodo para as populações ou para outros utilizadores do mesmo espaço; 
• Vigiar adequadamente os animais domésticos para evitar a produção de sujidade ou de ruído que incomode os 
residentes; 

Durante as operações de manutenção e reabastecimento da autocaravana, há que ter em conta: 

• A descarga das águas utilizadas (águas cinzentas e negras) deve ser efetuada nos locais apropriados, tais como 
áreas de serviço dedicadas às autocaravanas. Na falta destas recorra a estações de serviço ou a instalações sanitárias 
públicas ou privadas; 
• Garantir a boa higiene final do espaço utilizado para a descarga; 
• Nunca utilizar as vulgares 'sarjetas', já que a maioria, não conduzindo a estações de tratamento, drena diretamente 
para as redes pluviais e para os cursos de água; 
• Os lixos domésticos devem ser colocados em sacos e depositados nos locais previstos para tal; sempre que possível 
faça a selecção do seu lixo. 
• Durante a circulação da autocaravana todas as válvulas de descarga do veículo devem estar bem fechadas; 
 

REDES SOCIAIS - Benevolência e cordialidade 
.   Estamos todos juntos, com a finalidade de criar um ambiente acolhedor e tratar todos os membros com respeito 
.    É normal haver discussões saudáveis, mas também é necessário haver benevolência. 

 
 

 

Compreendam que atitudes menos corretas, poderão dificultar a acessibilidade a muitos locais. 

 

Pratique um autocaravanismo responsável e contribua para a boa imagem desta forma de turismo ! 
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Regras Básicas do autocaravanismo 
       Imprima e Ofereça aos Amigos  


