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REGULAMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE 
ÁREAS DE SERVIÇO PARA AUTOCARAVANAS  

 

INTRODUÇÃO 
 
O Campismo em Portugal e no Mundo tem sofrido grandes alterações e evoluções, pela necessidade crescente, 
que a sociedade tem demonstrado na procura de experiências de proximidade, com os valores naturais e 
culturais dos destinos visitados. Assim, entre as várias formas de praticar esta modalidade, destaca-se o 
crescimento do Autocaravanismo que naturalmente, dadas as suas características de mobilidade e itinerância, 
sendo bem diferentes dos restantes equipamentos de alojamento, geram conflitos próprios. O praticante de 
Autocaravanismo é, em geral, portador de consciência cívica e sensível aos princípios da urbanidade, 
relativamente à comunidade que o acolhe e à Natureza, respeitando o espaço dos outros e não incomodando 
com ruído, nem deixando vestígios da sua passagem.  
 
Assim é fundamental dar soluções que promovam a regulação da atividade, considerando os aspetos: 

 Grande mobilidade e itinerância; 

 Características e necessidades próprias dos veículos; 

 Legislação rodoviária, complementada por uma vertente de proteção ambiental e de ordenamento do 
território; 

 Procura de locais para aparcamento e pernoita, seguros e devidamente equipados para apoio à atividade; 

 Requalificação e reabilitação de algumas já existentes, de uma forma ordenada, regulada e sustentável. 
 
Deste modo, é essencial o envolvimento de todos os intervenientes, desde as autoridades reguladoras, entidades 
promotoras de empreendimentos de acolhimento, indústria e praticantes.  
 
O contexto legal que conduz à consequente regulação do Autocaravanismo baseia-se nos seguintes diplomas: 

 Decorre da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto (Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro) e do Regime 
Jurídico das Federações Desportivas (Decreto-Lei nº 248-B/2008, de 31 de dezembro, alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 93/2014, de 23 de junho), a competência da FCMP - Federação de Campismo e 
Montanhismo de Portugal, UPD (adiante designada por FCMP) para o exercício de poderes regulamentares, 
disciplinares e outros, no âmbito das modalidades que desenvolve, entre as quais o Autocaravanismo; 

 

 O “Regime Jurídico da Instalação, Exploração e Funcionamento de Estabelecimentos Turísticos” (Decreto-Lei 
n.º 39/2008, 17 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 186/2015, de 3 de setembro) 
determina, que são parques de campismo e de caravanismo os empreendimentos instalados em terrenos 
devidamente delimitados e dotados de estruturas destinadas a permitir a instalação de tendas, reboques, 
caravanas ou Autocaravanas; 

 

 Os requisitos específicos de instalação, classificação e funcionamento dos parques de campismo e de 
caravanismo, bem como a estrutura dedicada ao acolhimento do Autocaravanismo, designada por Área de 
Serviço para Autocaravanas (Portaria n.º 1320/2008, de 17 de novembro). O diploma define, entre outros, os 
requisitos obrigatórios, nomeadamente espaços de aparcamento, receção, vias de circulação e estação de 
serviço; 

 

 O diploma anterior, aborda considerações acerca da instalação de rede elétrica, definida pelo “Regulamento 
de Segurança de Instalações Elétricas de Parques de Campismo e Marinas” (Decreto-Lei n.º 393/85, de 9 de 
outubro); 

 

 Da mesma forma, os princípios de segurança contra incêndios são reportados para o “Regime Jurídico de 
Segurança Contra Incêndios em Edifícios e Recintos – SCIE” (Decreto-Lei n.º 220/2008, de 29 de dezembro), 
consubstanciado pelo “Regulamento Técnico de SCIE” (Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro), que 
estabelece que os Parques de Campismo e Caravanismo é de utilização tipo IX, não podendo ultrapassar a 1ª 
categoria de risco; 
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 É proibida de acordo com o Código da Estrada, a colocação, na via pública, de cadeiras, toldo, mesa, entre 
outros equipamentos de campismo que impliquem o alargamento do perímetro da autocaravana, durante o 
dia ou a noite; 

 

 É proibida a realização de acampamentos, ou campismo, fora dos locais indicados para o efeito, sem que seja 
autorizada, através da licença à Câmara Municipal, de acordo com o “Regime Jurídico do Licenciamento do 
Exercício e Fiscalização” (Decreto-Lei n.º 51/2015, de 13 de abril) de algumas atividades, entra elas, 
acampamentos ocasionais; 

 

 É proibida qualquer forma de pernoita nas Áreas Protegidas, a não ser nos locais destinados para o efeito 
(Decreto-Lei n.º 142/2008); 

 

 A autocaravana é um veículo para fins especiais de categoria europeia M, atribuída uma homologação 
europeia de modelo, pequena serie ou individualmente ou transformado que contenha um habitáculo, ou 
seja, espaço para alojamento. (Deliberação n.º 291/2019 de 15 de março). Para o efeito, deve conter no 
mínimo os seguintes equipamentos fixos: bancos e mesa, espaço para dormir, equipamentos de cozinha, 
instalações de armazenamento e reservatórios independentes destinados a águas limpas e residuais. Este 
veículo, pode ainda dispor de instalação elétrica, sistema de aquecimento de águas sanitárias, sistema de 
climatização ou instalação sanitária com chuveiro. O grau autonomia deste veículo é tanto superior quanto 
os equipamentos que dispõem. 

 
As autocaravanas só podem circular, estacionar e aparcar nos locais destinados a esse efeito, devendo respeitar 
as leis e regulamentos relativos à viação terrestre e aos transportes rodoviários, à segurança rodoviária, ao 
ordenamento e disciplina do trânsito, bem como às disposições legais e regulamentares referentes à ocupação 
de espaço público e à conservação e proteção da natureza e do meio ambiente.  
 
De acordo com o referido anteriormente, o aparcamento e pernoita de autocaravanas, pode realizar-se em locais 
licenciados e com as infraestruturas e equipamentos definidos na legislação aplicável, ou seja, em Parques de 
Campismo e Caravanismo, Áreas de Serviço para Autocaravanas, ou recintos de acampamentos ocasionais, 
autorizados pelas autarquias, autoridades sanitárias e policiais. 
 
Em contexto urbano, estes veículos devem respeitar o previsto no código da estrada e regulamentos municipais, 
aplicáveis a qualquer tipo de veículo equipado com motor e com características próprias, estando, unicamente, 
prevista a paragem e o estacionamento. 
 
Os valores referidos demonstram tal importância, que justificam a criação de uma rede nacional de acolhimento 
ao Autocaravanismo através de uma oferta integrada de Áreas de Serviço, com o objetivo de manter o equilibro 
entre a atividade turística e o ambiente, saúde publica, território e populações. Assim, o Turismo de Portugal, 
I.P. e a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal apresentam à comunidade autocaravanista uma 
plataforma de promoção e reservas. A Outdor Routes é, portanto, uma plataforma digital de acesso público, de 
promoção inteligente da oferta nacional, o qual integra informação detalhada de serviços e localização, 
disponibilizados em cada uma das ASA, monitorizando a respetiva ocupação e efetuando reservas online. 
 
Este projeto beneficia ainda do conceito “Life Campers”, desenvolvido pelo Turismo de Portugal, I.P., dirigido aos 
praticantes, através de ações de sensibilização e promoção dos seguintes valores: 

 Respeitar o território: circular, estacionar e pernoitar nos locais destinas ao efeito; 

 Proteger a saúde pública: procurar locais adequados para a manutenção e limpeza da autocaravana; 

 Preservar o ambiente e a natureza: desfrutar de toda a beleza de Portugal; 

 Valorizar as populações e locais de visita: ser recebido de braços abertos! 
 
O registo e homologação das Áreas de Serviço para Autocaravanas pretende garantir a qualidade das instalações 
de apoio ao Autocaravanismo, bem como a segurança dos praticantes, a proteção do ambiente, conservação da 
natureza e sustentabilidade.  
 
O “Regulamento de Homologação das Áreas de Serviço para Autocaravanas” garante objetividade, 
transparência, uniformização e rigor dos processos de implementação, manutenção e gestão das Áreas de 
Serviço para Autocaravanas. Fatores esses, essenciais ao desenvolvimento da modalidade, garantindo assim um 
serviço de excelência a todos os praticantes, quer sejam portugueses ou estrangeiros.  
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Este documento estabelece os princípios de instalação das Áreas de Serviço para Autocaravanas, competindo à 
FCMP - Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, UPD a sua homologação e promoção, nos seus 
termos expressos do presente regulamento. 
 
 

CAPÍTULO I  

GENERALIDADES 

Artigo 1º 
 

1) O presente Regulamento de Homologação das Áreas de Serviço para Autocaravanas (adiante designado por 
RHASA) visa, no âmbito das atribuições e competências da FCMP, bem como do apoio do Turismo de Portugal, 
I.P., definir as regras e procedimentos do processo de homologação destas instalações. 

 
2) O Registo Nacional de Áreas de Serviço para Autocaravanas (adiante designado por RNASA) é o órgão técnico 

da FCMP responsável pelo processo de Registo e Homologação das Áreas de Serviço para Autocaravanas, 
bem como da divulgação, das respetivas Áreas de Serviço a nível Nacional e Internacional. 

3) O RNASA é sustentado por um sistema de gestão processual sobre o respetivo processo de homologação, 
que fornece toda a informação necessária. 

4) Cabe ainda ao RNASA: 
a) Fazer cumprir os seus próprios termos; 
b) Classificar a tipologia das Áreas de Serviço para Autocaravanas em Publica, Privada, em Rodovia ou em 

Parque de Campismo; 
c) Proceder às vistorias técnicas, através dos seus técnicos de campismo; 
d) Acompanhar e incentivar o desenvolvimento de novas metodologias e tecnologias, para a 

implementação de Áreas de Serviço para Autocaravanas; 
e) Apoiar e incentivar o desenvolvimento e criação de Áreas de Serviço para Autocaravanas. 

 

Artigo 2º 
 
Para efeitos do disposto no presente Regulamento considera-se:  

a) Entidade Promotora (adiante designado por EP): Entidade legalmente constituída, que detém o 
investimento e que proporciona a execução do projeto. Trata-se da entidade responsável pela Área de 
Serviço para Autocaravanas; 

b) Entidade Concessionaria (adiante designado por EC): Entidade legalmente constituída, que obtêm a 
concessão de um serviço ou exploração comercial da Área de Serviço para Autocaravanas; 

c) Técnico de Campismo (adiante designado por TC): Profissional com formação específica para a 
conceção de projetos, implementação, e vistoria acreditado pela FCMP; 

d) Autocaravana ou similar: veículo que apresente um espaço habitacional ou que seja adaptado para a 
utilização de um espaço habitacional, classificado como 'autocaravana', 'especial dormitório' ou 
'caravana' pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.; 

e) Aparcamento: o estacionamento do veículo com ocupação de espaço superior ao seu perímetro, de 
pelo menos uma das seguintes formas: 

i) Arrear estabilizadores e colocar calços;  
ii) Abertura de janelas;  
iii) Colocação de degraus de acesso;  
iv) Despejo de águas residuais;  
v) Colocação ou montagem de materiais de campismo;  
vi) Montagem de equipamentos de lazer;  
vii) Estender roupa ou montar estendais;  
viii) Realização de fogueiras ou utilização de equipamentos para confecionar alimentos;  
ix) Tomada de refeições;  
x) Pernoitar; 

f) Pernoitar: permanência de autocaravana ou similar no local do estacionamento, com ocupantes, entre 
as 21:00 horas de um dia e as 7:00 horas do dia seguinte; 
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g) Área de Serviço para Autocaravanas (adiante designado por ASA): local que permite a pernoita, 
aparcamento e utilização da Estação de Serviço; 

h) Estação de Serviço para Autocaravanas (adiante designada por ESA): zona que dispõem de 
equipamento próprio para:  

i) Escoamento de águas residuais;  
ii) Esvaziamento de wc químico/ sistema de lavagem de cassetes sanitárias; 
iii) Abastecimento de água potável e; 
iv) Despejos de resíduos sólidos urbanos. 

i) Serviço de limpeza: todos os atos identificados no ponto anterior; 
j) Serviço de eletricidade: fornecimento de energia elétrica; 
k) Serviço de água: fornecimento de água potável exclusivo para o reabastecimento do depósito, em zona 

destinada para o efeito, qualquer outra utilização (incluindo a lavagem do veículo) é proibida; 
l) Águas cinzentas ou sabonetadas: águas produzidas nos equipamentos húmidos de cozinha, lavatório e 

chuveiro, que são acumuladas em reservatórios situados sob o sobrado da autocaravana e que são 
despejadas diretamente para a caleira de escoamento; 

m) Águas negras ou residuais: águas provenientes da instalação sanitária, com aditivo químico, mitigando 
odores. São coletadas em reservatório amovível (vulgarmente designado por cassete) ou fossa náutica 
(no caso de sanitas náuticas), que podem ser transportados até ao local dedicado exclusivamente a 
despejos; 

n) Água potável: água para consumo humano, disponibilizada pela ASA, proveniente da rede de 
abastecimento pública ou por captação própria, devidamente controlada. 

 
 

CAPÍTULO II 

FASES DO PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO 

Artigo 3º 
 

1) O Processo de Homologação de uma Área de Serviço para Autocaravanas obedece a quatro fases: 
a) Projeto; 
b) Registo; 
c) Implantação; 
d) Homologação; 

 
 

CAPÍTULO III 

PROJECTO 

Artigo 4º 
 

1) Compete, aos órgãos municipais locais, apreciar e licenciar a implementação da ASA, de acordo com os 
princípios da urbanização e da edificação, aplicando os respetivos instrumentos de gestão territorial. 

2) Sem prejuízo de outras autorizações especiais, necessárias, compete ao Instituto de Conservação da Natureza 
e das Florestas ou Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, na Madeira, estabelecer e apreciar os 
critérios de localização, no caso de implantação ocorrer em Áreas Classificadas.  

3) Compete à FCMP verificar os requisitos obrigatórios do regime jurídico de empreendimentos turísticos 
definidos como parques de campismo e caravanismo, com especificidade de Área de Serviço para 
Autocaravanas. 

 

Artigo 5º 
 
Só entidades legalmente constituídas, podem ser uma entidade promotora de uma ASA a homologar ou 
homologada. 
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Artigo 6º 
 

O promotor inicia o processo de homologação através do envio para o RNASA (via portal) do projeto de 
implementação da ASA, constituído pelos seguintes elementos: 
 
 

a) Registo da entidade promotora (em anexo); 
b) Registo de Área de Serviço para Autocaravanas 

1) Descrição sumária; 
2) Ficha técnica; 
3) Documentação técnica: 

i. Projeto de arquitetura, submetido aos órgãos municipais; 
ii. Pormenorização de instalação de dispositivos tecnológicos complementares à 

plataforma digital do modulo de interface; 
iii. Documentos de segurança contra incêndios, submetido à autoridade de proteção 

civil; 
iv. Documento comprovante da admissão de comunicação prévia ou alvará de licença, 

emitido pelos órgãos municipais; 
v. Outros documentos, de autorização especifica, tais como do ICNF/IFCN; 

vi. Proposta de regulamento de funcionamento das instalações; 
vii. Calendarização da fase de implantação e previsão de pedido de vistoria; 

viii. Outros elementos de interesse. 
4) Fotografias. 

 

Artigo 7º 
 
A FCMP, para além do disposto no presente regulamento, apoiará as entidades promotoras, através: 

a) Da disponibilização do Regulamento de Homologação e/ou documentação com as instruções 
necessárias para a implementação de uma ASA a homologar; 

b) Da realização de Ações especificas para elaboração de projeto para ASA; 
c) Da realização de Ações de Formação, visando a implementação e manutenção de ASA. 

 
 

CAPÍTULO IV 

REGISTO 

Artigo 8º 
 

1) O pedido de registo é efetuado em formulário próprio (via portal), acompanhado do respetivo projeto. 
 

2) O pedido de registo implica o pagamento, por parte da Entidade Promotora, de importância a definir em 
documento próprio (em anexo) e sujeito a atualização anual, pela Direção da FCMP. 
 

3) Após o pagamento das taxas aplicáveis ao pedido de registo, o Registo Nacional analisará o projeto, 
verificando se este se encontra devidamente instruído e se está de acordo com as normas aplicáveis. 
 

4) No caso do projeto se apresentar incompleto, não permitindo o respetivo registo, a entidade promotora será 
notificada acerca dos elementos em falta que impedem a apreciação e análise, e que poderá proceder à 
respetiva correção no prazo de 60 dias uteis. 
 

5) O incumprimento do prazo indicado no número anterior conduz ao arquivamento do processo e respetiva 
eliminação do sistema, caso não existia qualquer contacto da entidade indicando que estão a ser recolhidos 
os dados em falta. 

 

6) Após a apreciação e análise do projeto e da documentação anexa, pelo técnico competente, a FCMP delibera 
acerca da sua viabilidade ou a inviabilidade, no prazo de 10 dias úteis. 
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7) De modo a agilizar o expediente necessário ao Registo, a FCMP promoverá, na medida do possível, o 
acompanhamento e a troca de informações com a entidade promotora. 

 

8) O registo de uma ASA, concretiza-se com a emissão do Certificado de Registo por parte da FCMP. 
 
 

CAPÍTULO V 

IMPLANTAÇÃO 

Artigo 9º 
 
A implantação de uma ASA, só pode ter início, após a emissão do respetivo Certificado de Registo da Área de 
Serviço.  
 

Artigo 10º 
 

1) Os trabalhos de implementação obedecem estritamente aos termos dispostos no projeto submetido ao 

processo de licenciamento ou comunicação prévia, de acordo com o regime jurídico da urbanização e da 

edificação. 

 

2) Podem ser realizadas, em obra, alterações ao projeto, mediante comunicação prévia, acompanhada pela 

respetiva fundamentação e documentação técnica, como memória descritiva, peças desenhas ou parecer de 

entidades externas. 

 

3) Podem ser realizadas, em obra, alterações ao planeamento, designadamente à calendarização dos trabalhos, 

mediante comunicação, fundamentada. 

 

Artigo 11º 
 

1) A FCMP pode efetuar inspeções, por sua iniciativa e sem custos à entidade promotora, em fase de 
implantação. 
 

2) A Entidade promotora pode solicitar à FCMP uma visita técnica, sendo aplicada a devida taxa. 
 

Artigo 12º 
 

A Entidade Promotora deve comunicar, à FCMP, a conclusão dos trabalhos. 

 
 

CAPÍTULO VI 

HOMOLOGAÇÃO 

Artigo 13º 
 

1) A entidade promotora deve solicitar a vistoria técnica para a homologação da ASA, em formulário próprio 
(via portal), logo que a fase de implantação esteja concluída ou em fase final de conclusão. 

 
2) A vistoria técnica para a homologação da ASA, comporta custos, a suportar pela EP, definidos em documento 

próprio e sujeitos a atualização anual, pela Direção da FCMP.  
 
3) O Técnico de Campismo (TC), que proceda à vistoria técnica, preencherá o Protocolo de Vistoria e emitirá o 

parecer acerca da homologação, que poderá ser total, condicionada ou recusada. 
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Artigo 14º 
 

1) Compete à FCMP e às demais autoridades, pronunciarem-se quanto ao cumprimento integral ou parcial do 

projeto submetido. 

 

2) Compete à FCMP verificar os requisitos obrigatórios de instalação, previstos no regime jurídico aplicável, 

designadamente: 

a) Condições gerais de funcionamento; 

b) Acessos e vias de circulação; 

c) Receção presencial ou automática, com informação adequada e atualizada e regulamento interno; 

d) Registo de entrada, permanência e saída de veículos e passageiros 

e) Espaços de aparcamento; 

f) Estação de serviço;  

g) Gestão de resíduos sólidos urbanos. 

 

3) A FCMP pode pronunciar-se, se necessário, quanto aos planos: 

a) Segurança contra incêndios; 

b) Rede elétrica; 

c) Abastecimento de água para consumo humano e saneamento. 

 

4) Compete à FCMP pronunciar-se quanto: 

a) Plano de Manutenção; 

b) Regulamento interno ou normas de funcionamento. 

 

5) Compete à FCMP verificar a operacionalização dos dispositivos necessários à adesão ao modulo digital de 

promoção e reservas. 

 

Artigo 15º 
 

1) A Homologação de uma ASA é da competência da Direção da FCMP, que deliberará sobre o mesmo, com base 
no parecer emitido pelo Técnico Nacional e de outros elementos relacionados ao processo.  

 
2) Só serão homologados as ASA que apresentem determinados padrões de qualidade, definidos no presente 

regulamento, cuja manutenção seja devidamente garantida. 
 
3) A homologação concretiza-se com a emissão do “Selo de Homologação” e do Certificado de Homologação, 

que atesta a qualidade por parte da FCMP. 
 

4) A Federação procederá à divulgação da Área de Serviço de Autocaravanas (ASA) a nível nacional e 
internacional, através de edições (próprias e em parceria) assim como nas suas plataformas digitais 
especificas, através do projeto “Camping 2.0” (Outdoor Routes) cofinanciado pelo COMPETE 2020, numa 
parceria para a promoção de um maior conforto para o turismo itinerante automotorizado respeitando o 
quadro legal em vigor. 
 

5) A certificação de homologação tem a validade de dois (2) anos. 
 

Artigo 16º 
 
As ASA homologadas e as que venham a perder a homologação, serão divulgados no sitio web da FCMP e/ou 
outros meios que se considerem adequados.  
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CAPÍTULO VII 

MANUTENÇÃO 

Artigo 17º 
 

1) Uma ASA homologada é uma infraestrutura, geralmente instalada em meio natural ou urbano, que exige uma 
supervisão assídua e uma manutenção adequada. 

 
2) Compete à entidade promotora o dever de conservação e manutenção, podendo delegar o seu cumprimento 

à Entidade Concessionária. 
 

3) A entidade promotora é responsável pela atualização de fotos, taxas, regras de utilização entre outros 
documentos, no portal do RNASA. 

 

Artigo 18º 
 
A FCMP implementará os mecanismos de controlo da qualidade das ASA Homologadas, visando a sua 
manutenção e segurança, através de: 

a) Aprovação do plano de manutenção; 
b) Controlo de registos de segurança e manutenção, facultados (via portal) à FCMP; 
c) Realização de visitas técnicas periódicas;  
d) Inquéritos aos praticantes, disponíveis em suporte digital, 
e) Contacto direto através de linha de apoio; 
f) Outras ações que possam ser consideradas necessárias para aferir o bom funcionamento. 

 
 

CAPÍTULO VIII 

PERDA DA HOMOLOGAÇÃO 

Artigo 19º 
 

1) Sempre que, das ações de controlo efetuado se apurar que a manutenção de determinada ASA, não oferece 
condições de segurança ou funcionamento, exigidas ou que existem irregularidades, a FCMP promoverá as 
diligências necessárias para que tais condições sejam restabelecidas: 
a) Comunicando com a Entidade concessionária; 
b) Notificando a Entidade promotora; 
c) Vistoriando extraordinariamente, com contrapartidas para a entidade promotora; 
d) Outras diligencias que se considerem oportunas. 

2) O incumprimento das medidas apontadas pela FCMP, para o restabelecimento das condições de 
funcionamento e segurança, poderá acarretar a suspensão ou perda da homologação da ASA. 

3) A referida suspensão ou perda, será objeto de deliberação pela Direção da FCMP, após notificação à 
Entidade Promotora, para que se pronuncie, no prazo de 30 dias úteis, sobre os motivos de incumprimento 
do plano de manutenção e segurança, ou outras anomalias que ponham em risco a prática do 
Autocaravanismo. 

 

Artigo 20º 
 

1) A FCMP comunica à entidade licenciadora e outras entidades competentes a perda de Homologação, a fim 
de serem tomadas as diligências necessárias. 

 

2) A divulgação e promoção desta ASA deixará ter lugar nas plataformas da FCMP. 
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CAPÍTULO IX 

RENOVAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO 

Artigo 21º 
 

1) Compete à Entidade Promotora solicitar uma vistoria para efeitos de renovação de homologação. 
 
2) Sempre que as condições presentes da ASA não cumpram os dispostos verificados na homologação anterior, 

é responsabilidade da Entidade Promotora deverá apresentar, ao Registo Nacional, uma adenda com as 
respetivas alterações ao projeto. 

 

Artigo 22º 
 
O restante procedimento será idêntico à Homologação presente nos Artigos 18.º ao 21º. 
 

 

CAPÍTULO X 

OUTDOOR ROUTES - PLATAFORMA DE PROMOÇÃO E RESERVAS 

Artigo 23º 
 

1) A FCMP é responsável pelo desenvolvimento da plataforma digital destinada à promoção e reservas, 
designada por Outdoor Routes; 
 

2) A FCMP disponibiliza, de forma gratuita, nas suas plataformas digitais dedicadas, a promoção e divulgação 
das ASA. 

 
3) A Federação disponibiliza, também um módulo apoio à gestão e exploração – reservas online – mediante 

aquisição por parte da Entidade Promotora e sob a forma de protocolo. 
 
4) É celebrado um protocolo entre a FCMP e a Entidade Promotora, onde são estabelecidos as competências e 

obrigações de ambas as partes. 
 

5) Os requisitos técnicos do modulo de reservas estão estabelecidos em anexo. 
 

Artigo 24º 
 

A plataforma de promoção e reservas reveste-se das seguintes valências: 

a) Promoção da rede nacional de ASA homologadas; 

b) Reservas de espaços para aparcamento e/ou pernoita; 

c) Reservas de período de utilização de ESA, para serviço de limpeza; 

d) Reserva de serviços de fornecimento de água e eletricidade; 

e) Gestão de reservas: controlo de acesso, permanência, pagamento e saída de utilizadores; 

f) Gestão de cobranças, faturação, pagamentos e recebimentos, relacionados com a utilização de cada 

ASA; 

g) Disponibilização de informação acerca dos serviços prestados por cada ASA, bem como preços, 

informações uteis, contactos, fotografias e outros; 

h) Disponibilização de informação técnica relacionada com o processo de homologação; 

i) Estabelecer o acesso e respetivas permissões de acesso à Entidade Promotora e Entidade 

Concessionária. 

 

Artigo 25º 
 

1) A adesão à plataforma concretiza-se com o Registo da EP. 
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2) Após a validação do registo, é concedido o acesso da EP. 

 

3) A EP é responsável pela gestão da ASA, podendo delegar essas funções a uma EC. 

 

Artigo 26º 
 

Cumpre à Federação as seguintes competências e obrigações: 
a) Recebimento dos valores de reserva e prestação de serviços; 

b) Reter as taxas administrativas de gestão de plataforma, conforme estabelecido; 

c) Ressarcir, mensalmente, as entidades promotoras ou concessionarias dos valores remanescentes; 

d) Assegurar o adequado funcionamento da plataforma de promoção e reservas; 

e) Disponibilizar uma linha de apoio direto aos utilizadores; 

f) Divulgar a plataforma e a rede nacional de ASA, nos seus canais de comunicação; 

g) Dinamizar ações de promoção e formação; 

h) Asseguração a atualização e gestão do software da plataforma e respetivos módulos; 

i) Reportar à EP ou EC todas as ocorrências registadas à FCMP. 

 

Artigo 27º 

 

Cumpre à Entidade Promotora as seguintes competências e obrigações: 

a) Introduzir e atualizar a informação, solicitada pela plataforma, sob a forma de documentos, 

preenchimento de formulários, fotografias ou outros; 

b) Pagamento das taxas devidas; 

c) Assegurar a colaboração devida na manutenção dos dispositivos tecnológicos de apoio à plataforma; 

d) Assegurar a correta utilização das funcionalidades de gestão de reservas; 

e) Promover a boa utilização do modulo de reservas, por parte dos seus colaboradores, através de ações 

de formação; 

f) Nomear e exonerar, através da plataforma, a entidade concessionaria; 

g) Acolher as orientações técnicas da federação; 

 

Artigo 28.º 
 

Cumpre à Entidade Concessionária as seguintes competências e obrigações: 

a) Manter atualizada a informação da ASA; 

b) Assegurar a colaboração devida na manutenção dos dispositivos tecnológicos de apoio à plataforma; 

c) Assegurar a correta utilização das funcionalidades de gestão de reservas; 

d) Promover a boa utilização do modulo de reservas, por parte dos seus colaboradores; 

e) Acolher as orientações da federação e/ou da Entidade Promotora. 

 

 

CAPÍTULO XI 

SELO CLEAN & SAFE 

Artigo 29.º 
 

1) O Turismo de Portugal, I.P. delega na FCMP a competência de atribuir o selo de confiança Clean&Safe, 
mediante a declaração de compromisso ao cumprimento dos requisitos que assegurem a higienização 
necessária para evitar riscos de contágio de infeções e garanta os procedimentos seguros para o 
funcionamento das atividades turísticas em ASA; 
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2) Os requisitos mencionados no número anterior estão dispostos e detalhados em anexo no presente 
regulamento; 
 

3) O selo Clean&Safe é validado automaticamente em fase de registo e integra o Certificado de Homologação, 
podendo ser utilizado fisicamente nas suas instalações, bem como na sua presença digital. 

 

 
Aprovado em reunião de Direção da FCMP em 11 maio de 2021 
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ANEXO I 

Legislação aplicável ao Autocaravanismo 

 

REFERÊNCIA TÍTULO MODIFICAÇÕES 

Lei nº 5/2007, de 16 de 

janeiro 
Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto  

D.L, nº 248-B/2008, de 31 

de dezembro 
Regime Jurídico das Federações Desportivas 

Decreto-Lei n.º 

93/2014, de 23 de 

junho 

D.L. n.º 39/2008, 17 de 

março 

Regime Jurídico da Instalação, Exploração e 

Funcionamento de Estabelecimentos Turísticos 

Decreto-Lei n.º 

186/2015, de 3 de 

setembro 

Portaria n.º 1320/2008, de 

17 de novembro 

Requisitos específicos de instalação, classificação e 

funcionamento dos parques de campismo e de 

caravanismo 

 

D.L. n.º 393/85, de 9 de 

outubro 

Regulamento de Segurança de Instalações Elétricas de 

Parques de Campismo e Marinas 
 

D.L. n.º 220/2008, de 29 

de dezembro 

Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndios em 

Edifícios e Recintos – SCIE 
 

Portaria n.º 1532/2008, de 

29 de dezembro 
Regulamento Técnico de SCIE  

D.L. n.º 310/2002, de 13 

de abril 

Regime Jurídico do Licenciamento do Exercício e 

Fiscalização 

D.L. n.º 51/2015, de 

13 de abril 

D.L. n.º 142/2008 
Regime jurídico da conservação da natureza e da 

biodiversidade 
 

Deliberação n.º 291/2019 

de 15 de março 

Classificação de veículos que apresentam um espaço 

habitacional ou podem ser adaptados para utilização 

de um espaço habitacional 

 

Lei nº 23/2007, de 4 de 

julho 

Regime jurídico de entrada, permanência, saída e 

afastamento de estrangeiros do território nacional 

Lei n.º 29/2012 de 9 

de agosto 

D.L. n.º 102-B/2020 de 9 

de dezembro, Artigo 50.º 
Código da estrada  
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ANEXO II 

Dados para Registo 

 

ENTIDADE PROMOTORA 
1) ADESÃO AO PORTAL DE GESTÃO DE AREAS DE SERVIÇO PARA AUTOCARAVANAS 

a) Nome da entidade 

b) NIF da entidade 

c) Endereço de correio eletrónico 

 

2) INFORMAÇÃO ADICIONAL 

a) Morada completa 

b) Código Postal 

c) Localidade 

d) Distrito 

e) Concelho 

f) Website 

g) Telefone 

h) Telemóvel 

i) Elemento de contacto 

 
NOVA AREA DE SERVIÇO PARA AUTOCARAVNAS 
1) DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

1. Nome da Área de Serviço para Autocaravanas 

2. Slogan 

3. Descrição geral 

4. Utilização anterior do local (opcional) 

5. Morada completa 

6. Coordenadas GPS 

7. Código Postal 

8. Localidade 

9. Distrito 

10. Concelho 

11. Website 

12. Endereço de correio eletrónico 

13. Telefone 

14. Telemóvel 

15. Data de implantação 

16. Titular IBAN 

17. IBAN 

 

2) FICHA TÉCNICA 

2.1)    Geral 

a) Área 

b) Lotação 

c) Quantidade de espaços para pernoita/ aparcamento 

d) Quantidade de espaço de pernoita/ aparcamento para pessoas com mobilidade reduzida 

e) Horário de funcionamento 

f) Época do ano 

g) Fornecimento de eletricidade (S/N)  

h) Preço de fornecimento de eletricidade 

i) Fornecimento de água potável (S/ N) 

j) Preço de fornecimento de água potável 
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k) Reserva de pernoita 

l) Preço por lugar (€/ dia) 

m) Horas de check in 

n) Horas de check out 

o) Reservas de utilização do serviço de limpeza 

p) Quantidade de estações de serviços 

q) Hora de abertura 

r) Hora de fecho 

 

2.2)    Receção 

a) Equipamentos de primeiros socorros (S/ N) 

 

2.3)    Portaria (S/ N) 

 

2.4)    Cancela (S/ N) 

 

2.5)    Vedação (S/ N) 

 

2.6)    Vias de circulação interna 

a) Iluminação pública 

b) Serviços de emergência 

c) Recipientes de lixo 

 

2.7)    Estação de serviço para Autocaravanas 

a) Escoamento de águas residuais 

b) Despejo de resíduos sólidos urbanos 

c) Despejo de cassetes sanitárias 

d) Esvaziamento de produtos químicos 

e) Sistema de lavagem 

f) Abastecimento de água potável 

g) Grelhas 

h) Quantidade de grelhas 

i) Instalações sanitárias 

 

2.8)    Serviço de vigilância 

 

2.9)    Outros serviços 

a) Local de lavagem de roupa 

b) Cafetaria/ Restaurante 

c) Máquinas de vending 

d) Zona de lazer 

e) Wifi 

f) Outros 

 

3) DOCUMENTOS 

a) Comprovativo de autorização de funcionamento, emitido pela Câmara Municipal 

b) Planta geral da ASA (projeto de arquitetura) 

c) Planta de infraestruturas (projeto de especialidades) 

d) Planificação de dispositivos de cancela automática (pormenorização de instalação dos dispositivos 

tecnológicos complementares à plataforma digital de promoção e reservas) 

e) Regulamento de funcionamento das instalações 

f) Preçário 

g) Calendarização de implementação da ASA 

h) Outros documentos 
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ANEXO III 

Requisitos para selo “Clean & Safe” 

 

O ESTABELECIMENTO ASSEGURA – ÁREAS DE SERVIÇO DE AUTOCARAVANAS 
 
R1. A implementação de um Plano de Contingência COVID-19  
 

1) Conhecido por todos os colaboradores. 
2) Identificando o responsável (coordenador geral do Plano) a quem cabe assegurar a definição e 

monitorização da sua execução, bem como a devida comunicação.  
3) Atualizado em função das diretrizes da Direção-Geral de Saúde (DGS) e do perfil de risco determinado.  

 
Minuta de Plano de Contingência a adaptar pelo estabelecimento disponível aqui.  
Guia de apoio à implementação do selo “Clean & Safe 2021” consultável aqui.  
 
R2. Formação e Capacitação de todos os colaboradores enquanto “Agentes de Saúde Pública”  
 

1) Formação “Clean & Safe 2021” ao coordenador geral (responsável) do Plano de Contingência.  
2) Formação ou informação sobre o Plano de Contingência a todos os colaboradores envolvidos 

diretamente na operação. 

 Cada colaborador do estabelecimento deve procurar atuar como um influenciador social, 
disseminando as boas práticas e o conhecimento sobre os corretos procedimentos a adotar.  

 
R3. Materiais e informação disponível 
 

1) Disponibilidade de materiais, produtos e equipamentos necessários à operacionalização do Plano de 
Contingência COVID-19. 

 Toalhetes de limpeza com solução de base alcoólica e álcool 70%  

 Dispensadores de desinfetante para as mãos à base de álcool - SABA (pelo menos com 70% etanol) 

 Máscaras cirúrgicas e/ou FFP2 

 Luvas descartáveis resistentes (nitrilo) 

 Termómetro(s) descartáveis 

 Bata e touca impermeáveis e descartáveis  

 Produtos de limpeza e desinfeção 

 Sacos para resíduos  

 Viseira facial e proteção ocular, se necessário 
2) Informação de aconselhamento aos colaboradores e clientes relativa a medidas de prevenção e 

comportamentos adequados à mitigação do risco de contágio COVID-19 disponível de forma clara e 
acessível. 

 Deve ser reforçada aquando do check-in. 

 Deve incluir informação relevante para o cliente sobre as orientações da DGS mesmo quando fora 
do estabelecimento. 

3) Divulgação de informação sobre a aplicação Governamental de contact tracing - StayAway COVID. 
4) Adoção, sempre que possível, de procedimentos desmaterializados. 

 A comunicação com os colaboradores e clientes deve privilegiar formatos desmaterializados. 

 A informação para o cliente, incluindo a necessária para realizar o check-in, encontra-se, sempre 
que possível, pré-registada, para uma interlocução presencial mais célere. 

 
R4. A gestão adequada dos seus colaboradores, garantindo a proteção e promoção da sua Saúde e Segurança  
 

1) Reforço, quando necessário, do canal de comunicação com o Serviço de Saúde Ocupacional/ Medicina 
do Trabalho da Empresa. 

2) Promoção de uma adequada conduta de precaução e prevenção relativamente ao surto de coronavírus 
COVID-19. 

 Automonitorização proativa da saúde de todos os colaboradores. 

 Disponibilidade de equipamentos de proteção individual em número suficiente para todos os 
colaboradores. 

 

https://portugalcleanandsafe.com/pt-pt/badge-owners-portal#contingency_plan
https://portugalcleanandsafe.com/pt-pt/badge-owners-portal#guias
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 Diminuição da frequência e do modo de contacto entre os colaboradores, quando possível do ponto 
de vista operacional e de acordo com as instalações. 

 Promoção de frequente e adequada higienização das mãos, etiqueta respiratória e conduta social.  
o Higienização das mãos: Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, durante pelo 

menos 20 segundos ou usar desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 70% de 
álcool, cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem secas. 

o Etiqueta respiratória: tossir ou espirrar para o antebraço fletido ou usar lenço de papel, 
que depois deve ser imediatamente deitado ao lixo; higienizar as mãos sempre após tossir 
ou espirrar e depois de se assoar; evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos. 

o Conduta social: alterar a frequência e a forma de contacto entre os trabalhadores e entre 
estes e os clientes, evitando (quando possível) o contacto próximo, apertos de mão, beijos, 
postos de trabalho partilhados, reuniões presenciais e partilha de comida, utensílios, copos 
e toalhas. 

3) Utilização de farda própria pelos colaboradores responsáveis pela limpeza, apenas utilizável para esse 
efeito. 

 Preferencialmente, em máquina com ciclo de lavagem e desinfeção pelo calor (temperaturas 
elevadas – cerca de 60º) e lavada no local de trabalho.  

 Se transportada para o exterior, é adequadamente embalada e depois processada com as 
necessárias normas de segurança. 

 
R5. A articulação com Parceiros e Fornecedores 
 

1) Privilegiar parceiros e fornecedores aderentes ao selo “Clean & Safe 2021” ou que adotaram medidas 
que contribuem para o controlo e mitigação da COVID-19. 

 
R6. O uso adequado dos seus espaços e sua reconfiguração funcional  
 

1) Divulgação e verificação das distâncias interpessoais mínimas definidas pela DGS. 
2) Criação, quando possível, de percursos que evitem a formação de agrupamentos e cruzamentos entre 

pessoas, preservando o distanciamento interpessoal mínimo. 

 Caso o espaço funcional o permita, é colocada sinalética vertical ou no pavimento, facilitando 
a delineação da distância interpessoal a respeitar. 

3) Minimização do ruído/música ambiente.  

 Evitando que as pessoas tenham de subir o seu tom de voz para serem percetíveis ou realizem 
movimentos de aproximação interpessoal para uma conversação audível. 

4) Reforço da disponibilização de dispensadores de desinfetante para as mãos à base de álcool - SABA 
(pelo menos com 70% etanol). 

 Nos locais estratégicos de maior utilização. 
 
R7. O cumprimento das indicações da DGS referente à lotação máxima dos espaços 
 

1) Afixação, em local visível, de informação, de acordo com as normas da DGS, relativa à capacidade 
máxima de pessoas em cada área, quando pertinente. 

2) Previsão de metodologias de controlo do acesso e monitorização da ocupação, se necessário. 
 
R8. A Higienização adequada dos espaços 
 

1) O Protocolo de Higienização deve reforçar os Protocolos de Limpeza, em particular nas superfícies e 
equipamentos com maior manuseamento e de interação com os clientes (designadamente, balcões, 
interruptores de luz e de elevadores, maçanetas, puxadores de armários, montras da loja, terminais de 
pagamento, pontos de descanso). 

 Faz parte do Plano de Contingência.  

 Ajusta ao perfil de risco as práticas e materiais de higienização bem como a frequência e 
permanência nos espaços. 

2) Os equipamentos e materiais de limpeza são de uso único, sempre que possível, sendo eliminados ou 
descartados após utilização.  

 Quando o uso único não for possível, está prevista a limpeza e desinfeção após a sua utilização.  
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3) É dada preferência à limpeza húmida em detrimento do uso de aspiradores a seco, salvo se forem 
aspiradores com recurso a tanque de água. 

 Não é empregue equipamento de ar comprimido na limpeza, pelo risco de recirculação de 
aerossóis (com exceção de aspiradores com filtro HEPA). 

4) Todos os resíduos são depositados em caixotes diferenciados de lixo com tampa, de abertura não 
manual.  

 Os resíduos nunca são calcados, nem os sacos apertados para sair o ar. 
5) Devem ser previstos procedimentos reforçados que assegurem a devida higienização das 

infraestruturas comuns para abastecimento de água, descargas e despejo de cassete; 

 Os espaços de descarga e despejo de cassete carecem de especial atenção por serem espaços 
onde os procedimentos inerentes são considerados de risco elevado de contaminação.  

 
R9. A promoção de adequados procedimentos de Proteção e Higienização individuais para os clientes 
 

1) Disponibilidade de informação sobre os ‘Kits individuais de proteção e higienização’ e procedimentos a 
tomar. 

 Incluindo no mínimo máscara(s), de preferência cirúrgica(s) e/ou respiradores FFP2, frasco 
individual de SABA com pelo menos 70% etanol e/ou toalhetes desinfetantes.  

 Informação acessória aos clientes relativa a farmácias próximas onde poderão adquirir 
materiais/ produtos de proteção individual e higienização. 

 Promoção do uso permanente e correto de máscara, preferencialmente cirúrgica ou FFP2, para 
acesso e/ou permanência nos espaços comuns do estabelecimento. 

 Promoção permanente, de medidas de conduta social, etiqueta respiratória e adequada 
higienização das mãos, disponibilizando instruções em local apropriado 

 
R10. A correta gestão de 'Caso(s) Suspeito(s)’ 
 

1) Está definido o protocolo interno de comunicação em caso de suspeita de um ocupante infetado 
(colaborador ou cliente).  

 Faz parte do Plano de Contingência e privilegia o contacto telefónico.  
2) Diante de um 'Caso Confirmado' é acionado o Protocolo de Higienização da Área de Isolamento e 

espaços ocupados pelo mesmo, de acordo com as orientações da DGS. 
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ANEXO IV 

Requisitos técnicos de Áreas de Serviços para Autocaravanas 

 

VIAS DE CIRCULAÇÃO 

1. Via de acesso à ASA  
Sentido da via: único ou duplo  
Pavimento, revestimento do solo, preferencialmente permeável  
Portão/ cancela  
Largura mínima de 3,50 metros de sentido único ou 5,00 metros de duplo sentido  
Iluminação de emergência/ presença 

2. Delimitação   
Vedação: rede plastificada, gradeamento, muro, etc.  
Portões de emergência e sua identificação  
Iluminação pública de presença 

3. Vias de circulação interna 

3.1 Configuração geral  
Largura útil num só sentido (largura mínima exigida 3.00m)  
Altura útil (altura mínima exigível: 4.00m)  
Raio de curvatura em relação ao eixo (raio mínimo 11.00m)  
Inclinação em perfil (declive de rampas inferior a 11%)  
Inexistência de obstáculos  
Capacidade de resistência do solo 130kN  
Acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada 

3.2 Pavimento  
Compactação de pavimento  
Permeabilidade de pavimento  
Material de pavimento predominante na região 

3.3 Segurança  
Iluminação publica de emergência e de presença  
Sinalização rodoviária  
Serviços de incêndio 

3.4 Estacionamento de viaturas (opcional) 

 

RECEÇÃO 

1. Receção presencial ou de controlo remoto 

1.1 Indicação do nome e designação da ASA 

1.2 Indicação da entidade promotora 

1.3 Indicação da entidade homologadora (FCMP) 

1.4 Iluminação pública neste e em outros edifícios 

2. Módulo de promoção e reservas 

2.1 Hardware 

  Barreiras BT - BFT com haste de 5 metros (entrada e saída) 

  Espiras magnéticas de 1 canal 

  Controlador Ethernet OEM 

  Vídeo porteiro IP 

  Pilares em inox para instalação de leitor/ intercomunicador 

  Leitores de códigos de barras ou QRCod 

  Router GSM para cartão de dados 

  Câmara de reconhecimento de matrículas (opcional) 

  Painel informativo de lugares disponíveis com interface ethernet (opcional) 

3. Condições de admissão 

3.1 Normas de funcionamento 
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RECEÇÃO 

3.2 Lotação da ASA 

3.3 Dimensões máximas de autocaravanas 

3.4 Meios de reserva 

3.5 Serviços prestados e preços 

4. Informação a disponibilizar em português e inglês e outra opcional 

4.1 Horários:  
Funcionamento  
Período de funcionamento  
Período de silêncio 

4.2 Contactos uteis, emergência e socorro  
Contactos e moradas de centro de saúde, hospital, farmácia e posto de correios  
Contactos de emergência e socorro: INEM, Bombeiros, Câmara Municipal, Junta de Freguesia, 
GNR/ ou polícia local, Proteção Civil  
Entidade promotora  
Outros contactos uteis 

4.3 Informação de interesse turístico, cultural e desportivo:  
Pontos de interesse: museus, monumentos, praias, parques aquáticos, campos desportivos, etc.  
Recursos turísticos: restaurantes, supermercados, farmácias, drogarias, etc…  
Transportes públicos 

5. Informações técnicas 

5.1 Planta geral da ASA com espaços de uso comum 

5.2 Planta de emergência: caminhos de evacuação e serviços de incêndio) 

5.3 Regulamentos internos  

5.4 Registos de segurança, manutenção e higienização  
Plano de higienização   
Controlo de parâmetros de qualidade de água para consumo humano (captação própria), de 
acordo com legislação aplicável  
Controlo de pragas 

5.5 Existência de livro de reclamações físico ou online 

6. Autenticação 

6.1 Logotipos: Entidade promotora, apoios/ financiamento, FCMP, outros 

6.2 Selo de Homologação FCMP 

6.3 Ano de edição 

7. Serviço de vigilância presencial permanente ou videovigilância 

 

ESPAÇOS DE APARCAMENTO 

1. Dimensões da superfície de terreno destinada ao aparcamento (área mínima legalmente 
exigida de 50m2) 

1.1 Dimensão média do tipo I (Área recomendada 60m2) 

1.2 Dimensão média do tipo II 

1.3 Dimensão média do tipo III 

1.4 Formato 

1.5 Inclinação do terreno (declive aconselhado de 2% para escoamento de águas residuais) 

1.6 Corredores de separação entre espaços de aparcamento (largura recomendada de 2 a 3 
metros entre autocaravanas) 

1.7 Disposição em relação ao eixo da via de acesso (preferencialmente obliqua) 

1.8 Largura da via de acesso (largura mínima de 5 metros) 

1.9 Quantidade de espaços de aparcamento 

1.10 Conjuntos de espaços de aparcamento (número máximo de unidades: 20) 

1.11 Modo de separação de conjuntos de aparcamento (afastamento mínimo de 3,5 metros) 

2. Rede elétrica 

2.1 Fornecimento de energia às autocaravanas 
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ESPAÇOS DE APARCAMENTO 

2.1.1 Armário de distribuição elétrica 

2.1.2 Número de tomadas ou unidades a alimentar; 

2.1.3 Comprimento médio necessário para cabo conetor (comprimento máxima exigido de 20 
metros) 

2.1.4 Indicação da tensão nominal 250V; 

2.1.5 Índice de proteção mínimo IP 447 

2.1.6 Material utilizado auto extinguível ou metal 

2.1.7 Sistema de fecho 

2.1.8 Tomadas com contacto de terra tipo adequado (CEE ou schuko) de tensão nominal 250V, 
intensidade nominal de 16A, 2 polos mais terra e índice de proteção IP4 

2.1.9 Disjuntor de intensidade nominal até 16A 

2.1.10 Disjuntor diferencial de sensibilidade ≤ 30mA (para cada conjunto máximo de 2 tomadas) 

2.1.11 Localização dos armários de tomadas (preferencialmente nos corredores de segurança) 

2.2 Iluminação pública 

2.2.1 Vias de circulação, espaços comuns e ESA 

2.2.1.1 Meios de suporte de equipamentos: postes, colunas, tubos, etc. 

2.2.1.2 Altura dos suportes (altura mínima exigida 4 metros) 

2.2.2 Corredores de separação de espaços de aparcamento 

2.2.2.1 Meios de suporte de equipamentos: postes, colunas, tubos, etc. 

2.2.2.2 Altura dos suportes (altura mínima exigida 1 metros) 

3. Infraestruturas opcionais dedicadas 

3.1 Ponto de água para consumo humano 

3.2 Esgotos para descarga de águas cinzentas 

4. Pavimento/ revestimento do solo 

4.1 Inclinação urográfica (declive recomendado de 2%) 

4.2 Compactação de solo 

  Capacidade resistente do solo (valor mínimo recomendado 5kN/m2/eixo de rodado) 

4.3 Revestimento de solo (com carater permeável) 

4.4 Delimitação interior do espaço de aparcamento 

5. Coberto arbóreo e arbustivo 

5.1 Espécimes autóctones (preferencialmente caduca e não resinosas) 

5.2 Coberto arbustivo ou sebes (altura máxima recomendada 1,10 metros) preferencialmente 
com resistência ao fogo 

5.3 Plantação (afastamento recomendado entre árvores: 5 metros) 

 

ESTAÇÃO DE SERVIÇO 

1. Acessos à estação de serviço de autocaravanas 

1.1 Localização, preferencialmente junto à entrada ou saída 

1.2 Via de acesso (circular, sem saída ou outro) 

1.3 Sentido da via (único ou duplo) 

1.4 Disposição em relação ao eixo da via 

2. Plataforma de descarga de águas cinzentas 

2.1 Área da plataforma de descarga (Dimensões recomendadas 3,5x10,0 metros) 

2.2 Caleira(s) de escoamento 

2.3 Proteção metálica da caleira(s) de escoamento 

2.4 Disposição da caleira (transversal ou longitudinal) 

2.5 Inclinação do pavimento com pendente para a(s) caleira(s) 

2.6 Revestimento do pavimento (impermeável) 

2.7 Acessibilidades em torno da plataforma (por ex. passeios) 

2.8 Dispositivo complementar de descarga de águas cinzentas 

2.9 Delimitação de proteção da zona de escorrência de águas sabonetadas 

2.10 Construção do ponto de tomada de água para lavagem 
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ESTAÇÃO DE SERVIÇO 

2.11 Torneira de água para lavagem (com indicação de água não potável) 

2.12 Mangueira de água para lavagem (cor amarela) 

2.13 Escoamento de água para lavagem 

2.14 Outros dispositivos de apoio à lavagem 

3. Descarga de águas negras 

3.1 Construção da estação de descarga/ esvaziamento de WC químico 

3.2 Número de estações (no mínimo 1 para 30, recomendado 2 para 30) 

3.3 Sistema de lavagem e despejo de cassetes sanitárias 

4. Abastecimento de água potável 

4.1 Localização (distanciado dos locais lavagem e descarga de águas ou resíduos) 

4.2 Torneira com mangueira à cor azul 

4.3 Indicação de água controlada 

5. Rede elétrica 

5.1 Tomada de fornecimento de energia elétrica  

5.2 Iluminação pública de presença e emergência 

6. Despejo de resíduos sólidos urbanos e seletivos 

7. Serviços de incêndios 

7.1 Extintores, bocas de incêndio, hidrantes 

7.2 Planta de emergência 

7.3 Sinalização de caminhos de evacuação ou saídas de emergência 

7.4 Outros dispositivos de apoio ao combate a incêndios 

 

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS 

1. Plano de emergência e prevenção contra incêndio 

1.1 Planta de emergência 

1.2 Medidas de autoproteção 

2. Plano de evacuação 

2.1 Sinalização de caminhos de evacuação e saídas de emergência 

2.2 Blocos autónomos de emergência 

3. Meios de primeira intervenção contra risco de incêndio 

3.1 Extintores de pó químico (fogo de classes: A, B e C) DE 6l 

3.1.1 Afastamento entre extintores (afastamento mínimo exigido: 15.00m) 

3.1.2 Pictogramas de sinalização 

3.1.3 Suporte (altura exigida 1.20m) 

3.2 Carreteis armados 
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ANEXO V 

Requisitos Específicos para comunicação com a plataforma de reservas 
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ANEXO VI 

Painel Informativo  

(conteúdos mínimos) 

 

1. Nome da Área de Serviço para Autocaravanas 

2. Slogan 

3. Descrição geral 

4. Utilização anterior do local (opcional) 

5. Morada completa 

6. Coordenadas GPS 

7. Código Postal 

8. Localidade 

9. Distrito 

10. Concelho 

11. Website 

12. Endereço de correio eletrónico 

13. Telefone 

14. Telemóvel 

15. Data de implantação 

16. Quantidade de espaços para pernoita/ aparcamento 

17. Quantidade de espaço de pernoita/ aparcamento para pessoas com mobilidade reduzida 

18. Horários de funcionamento 

19. Época do ano 

20. Serviços complementares 

21. Preçário 

22. Contactos e moradas de centro de saúde, farmácia e posto dos correios mais próximos 

23. Contactos nacional de emergência e socorro: 112, Bombeiros, GNR/ PSP 

24. Localidade mais próxima 

25. Distância da localidade 

26. Pontos turísticos na proximidade: museus, monumentos, praias, piscinas, rio, etc) 

27. Pontos desportivos na proximidade (campo desportivo, campo de ténis, ciclovias, percursos 

pedestres, etc.) 

28. Recursos turísticos na proximidade: restaurantes, supermercados, cafetarias, etc). 

29. Transportes públicos 

30. Modo de utilização da plataforma de reservas 

31. Planta da ASA com principais pontos de interesse 

32. Existência de livro de reclamações 

33. Logotipos: Entidade Promotora, Financiadoras, Entidade Certificadora (FCMP) e Parceiro 

Institucional (Turismo de Portugal). 

34. Selo de Homologação 
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ANEXO VII 

Logotipos 
 

 

Logotipo do RNASA - Registo Nacional de Ares de Serviço para Autocaravanas 

 

Selo de Homologação 

 

                                     

       Selo Clean&Safe                                          Logotipo da campanha  
                                                                               “Life Campers” 

 

 

Parceiros Institucionais 

 

 

 

 

 

          Logotipo da FCMP                               Logotipo projeto / Plataformas Digitais 
                                                                        “Outdoor Routes” 

 

N
º 

0
0

0
0
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N

O
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ANEXO VIII 

Modelo de Regulamento Interno 

 
Artigo 1º 

Objeto 

 

1. O presente regulamento tem como objetivo definir as condições de admissão, normas de utilização e motivos 

de recusa de permanência da Área de Serviço para Autocaravanas NOME DA ASA.  

2. A Área de Serviço para Autocaravanas NOME DA ASA destina-se à prática do Autocaravanismo, 

nomeadamente em regime de aparcamento, pernoita ou despejos e abastecimentos. 

3. O presente regulamento obedece estritamente aos requisitos legalmente aplicáveis, não obstante das 

restantes normas estabelecidas pela ENTIDADE PROMOTORA. 

 

Artigo 2.º 

Definições 

 

Para efeitos do presente regulamento consideram-se as seguintes definições:  

a) Área de Serviço para Autocaravanas (adiante designado por ASA): local que permite a pernoita, 

aparcamento e utilização da Estação de Serviço; 

b) Autocaravana: veículo que apresente um espaço habitacional ou que seja adaptado para a utilização de um 

espaço habitacional, classificado como 'autocaravana', 'especial dormitório' ou 'caravana' pelo Instituto da 

Mobilidade e dos Transportes, I. P. 

c) Aparcamento: estacionamento do veículo com ocupação de espaço superior ao seu perímetro, de pelo 

menos uma das seguintes formas:  

i) Arrear estabilizadores e colocar calços; 

ii) Abertura de janelas; 

iii) Colocação de degraus de acesso; 

iv) Despejo de águas residuais;  

v) Colocação ou montagem de materiais de campismo;  

vi) Montagem de equipamentos de lazer;  

vii) Estender roupa ou montar estendais;  

viii) Realização de fogueiras ou utilização de equipamentos para confecionar alimentos;  

ix) Tomada de refeições;  

x) Pernoitar. 

d) Pernoitar: permanência de autocaravana ou similar no local do estacionamento, com ocupantes, entre as 

21:00 horas de um dia e as 7:00 horas do dia seguinte; 

e) Estação de serviço para autocaravanas: adiante designada por ESA): zona que dispõem de equipamento 

próprio para:  

i) Escoamento de águas residuais;  

ii) Esvaziamento de wc químico/ sistema de lavagem de cassetes sanitárias;  

iii) Abastecimento de água potável e;  

iv) Despejos de resíduos sólidos urbanos. 

f) Águas cinzentas ou sabonetadas: águas produzidas nos equipamentos húmidos de cozinha, lavatório e 

chuveiro, que são acumuladas em reservatórios situados sob o sobrado da autocaravana e que são 

despejadas diretamente para a caleira de escoamento; 

g) Águas negras ou residuais: águas provenientes da instalação sanitária, com aditivo químico, mitigando 

odores. São coletadas em reservatório amovível (vulgarmente designado por cassete) ou fossa náutica (no 

caso de sanitas náuticas), que podem ser transportados até ao local dedicado exclusivamente a despejos. 
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Artigo 2º 

Condições de admissão 

 

1. A admissão de utentes à ASA implica a aceitação e o cumprimento rigoroso das presentes normas de 

utilização;  

2. O acesso e a permanência na ASA NOME DA ASA depende do registo prévio do utilizador na plataforma 

de promoção e reservas, desenvolvido pela FCMP, outdoor-routes.pt 

3. É obrigatória a inscrição preliminar do condutor e de todos os seus ocupantes;  

4. É obrigatória a inscrição da matrícula da Autocaravana;  

5. Apenas é permitida a admissão: a. Para pernoita ou estacionamento da viatura e dos seus ocupantes, 

por um período inferior a setenta e duas horas; 

6. Para cargas e descargas da Autocaravana, pelo período de 1hora para:  

i) Escoamento de águas residuais;  

ii) Esvaziamento de WC químico/sistema de lavagem de cassetes sanitárias;  

iii) Abastecimento de água potável;  

iv) Despejo de resíduos sólidos urbanos;  

v) Carregamento de energia elétrica.  

 

Artigo 3º 

Receção e controlo de entrada 

 

1. O serviço de receção é efetuado remotamente através da plataforma de reservas outdoor-routes.pt.  

2. O utilizador procede à reserva da estadia ou serviço de utilização da estação de serviço para 

autocaravanas, indicando a ASA, data de check in, data de checkout, número de ocupantes e serviços 

pretendidos. 

3. Decorrente da reserva efetuada, a plataforma emite automaticamente as credenciais de pagamento 

por ATM. 

4. A reserva é concluída após o respetivo pagamento. 

5. A plataforma emite um código QR Code de acesso à ASA. 

6. A ASA dispõe de dispositivos de leitura QR Code para efeitos de entrada e saída de viaturas e 

utilizadores. 

 

Artigo 4º 

Direitos dos seus utilizadores 

Os utilizadores da ASA têm direito a:  

a) Tomar conhecimento das normas de utilização, taxas aplicadas, direitos e deveres;  

b) Poder utilizar sempre que desejar o livro de reclamações, seja presencial, seja online;  

c) Utilizar as respetivas instalações e serviços de acordo com o presente normativo;  

d) Exigir o documento justificativo da despesa efetuada na ASA, cujo envio será efetuado para o endereço 

de email constante durante o momento da reserva efetuada no portal (outdoor-routes.pt).  

 

Artigo 5º 

Deveres dos seus utilizadores 

 

Os utilizadores da ASA têm o dever de:  

a) Observar as normas usuais de urbanidade, higiene e convivência, constantes no regulamento interno ASA;  

b) Aparcar a sua Autocaravana apenas no local que lhe foi atribuído durante a reserva no portal;  

c) Cumprir todas as recomendações e obrigatoriedades de higiene adotados, especialmente nos 

equipamentos instalados, fomentando boas praticas sanitárias, e o perfeito estado de conservação, 

higiene e limpeza de toda a ASA;  
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d) Separar os resíduos sólidos urbanos e depositar nos contentores dedicados;  

e) Cumprir a sinalização e todas as demais recomendações constantes dos painéis informativos da ASA;  

f) Liquidar os serviços prestados, de acordo com a tabela fixada pela ENTIDADE PROMOTORA;  

b) Cumprir o período de silêncios estabelecido pela lei ou autorizados pela Câmara Municipal.  

 

Artigo 6º 

Período de funcionamento 

 

1. A Área de Serviço para Autocaravanas NOMA DA ASA mantem-se em funcionamento diariamente no 

período compreendido entre HORA DE INÍCIO e HORA DE ENCERRAMENTO; 

2. A Área de Serviço para Autocaravanas é encerrada anualmente no período compreendido entre DATA DE 

INÍCIO E DATA DE FIM; 

3. O período de silêncio está compreendido entre a HORA DE INÍCIO e HORA DE FIM; 

 

Artigo 7º 

Taxas 

 

Os valores cobrados são referentes:  

a) À Pernoita ou ao estacionamento num período inferior a setenta e duas horas, tendo como valor diário 

VALOR DIARIO. 

b) Ao Serviço de carga, abastecimento de água e energia, assim como à descarga e à limpeza da viatura, num 

período até 1h30m, tendo como valor único 2,5€ (dois euros e cinquenta cêntimos)  

 

Artigo 8º 

Instalações/serviços/equipamentos 

 

Na ASA estão identificadas as seguintes instalações, serviços e equipamentos:  

a) Espaços destinados ao aparcamento de autocaravanas;  

b) Estação de serviço para Autocaravanas; 

c) Zona de abastecimento de água, despejos e separação de resíduos  

 

Artigo 9º 

(Inspeção/fiscalização) 

 

1. Compete à ENTIDADE PROMOTORA/ ENTIDADE CONCESSIONARIA, verificar se estão a ser cumpridas todas 

as orientações regulamentares, legais e de funcionamento.  

2. A ENTIDADE PROMOTORA tem o direito a ordenar a saída dos utilizadores que não cumpram as Normas 

estabelecidas.  
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ANEXO IX 

Sinalização vertical 

 

   

Sinal H14d 

  

Modelo nº 11n 

 

Modelo nº 11o  

 

Modelo nº 11p 

 

 



 

Regulamento de Homologação de Áreas de Serviço para Autocaravanas (RHASA) 
P á g i n a  43 | 48   ( V e r s ã o  1 )      

ANEXO X 

Peças Desenhadas - Exemplos de ASAs 
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ANEXO XI 

Taxas 
(a ser aplicado a partir de janeiro de 2022) 

 

 

Registo de Área de Serviço para Autocaravanas 
 Pedido de Registo -------------------------- (a determinar) € por ASA 

 Adenda ao Registo ------------------------- (a determinar) € por ASA 

 Atualização de conteúdos ---------------- Gratuito 

 

Notas: 
A atualização de conteúdos é gratuita, exceto alterações ao projeto, neste caso será considerado como 
adenda ao registo.   
 

 

Homologação de Área de Serviço para Autocaravanas 
 Vistoria --------------------------------------- (a determinar) € (primeiro dia) 

 Cada dia extra de vistoria ---------------- (a determinar) € 

 Adenda a ASA homologada -------------- (a determinar) € 

 Atualização de conteúdos -------------- Gratuito 

 Alimentação ------------------------------- A) 

 Dormida ------------------------------------ B) 

 Bilhete de avião e/ou barco ----------- C) 

 

Notas: 
As adendas as ASAs já homologadas implicam nova apreciação e eventual vistoria, sendo a mesmo 
cobrada de acordo com as taxas em vigor. 
 
O ponto C) apenas para vistorias a terem lugar nos Arquipélagos dos Açores e da Madeira. 
A deslocação na ilha deverá ser efetuada obrigatoriamente em veículo fornecido pela Entidade 
Promotora. 
 
Os pontos A, B e C) devem ser contratadas diretamente pelas entidades promotoras, com as unidades 
de alojamento, restauração (ou cantinas camarárias) ou transportadoras, e fornecidas ao Técnico.  
 

 

Módulo de apoio à gestão e exploração – reservas online 
 Módulo -------------------------- (a determinar) € (valor único e inclui futuras atualizações) 

    

Notas: 
Ver artigo 23º do respetivo regulamento 

 
 
 
 
 

A estes valores acresce o IVA a taxa em vigor. 
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