SÍNTESE DO AUTOCARAVANISMO – ANO DE 2014

Caros colegas,
A partir da informação quer mensalmente nos reportam, e tal como nos dois anos anteriores, elaborámos
um pequeno relatório, necessariamente muito sumário, com um resumo da principal informação
relativa ao ano de 2014. Pretende-se, com a informação contida neste resumo, dar a conhecer com
algum grau de detalhe e profundidade, que as folhas síntese mensais não permitem transmitir, a
informação essencial, na perspectiva anual, do movimento de autocaravanas nos parques / áreas
monitorizados. Pretende-se desta forma, com o recurso a um conjunto de indicadores simples, estabelecer
uma base de comparabilidade com os indicadores clássicos da actividade turística.
Voltamos a salientar que, sem a V. inestimável colaboração ano após ano, não teria sido de todo possível
recolher e trabalhar esta informação. A V. colaboração tem sido fundamental para que possamos dar
continuidade à constituição de um valioso acervo de conhecimento que muito tem contribuído para uma
percepção muito mais rigorosa da dimensão e das especificidades do autocaravanismo na Região do
Algarve, mas também para gradualmente afirmar o autocaravanismo junto das entidades e relevar o
elevado contributo que os parques / áreas existentes vêem emprestando à Região em domínios como o
ordenamento do território, a salvaguarda dos valores e dos princípios ambientais, a imagem da região e
desenvolvimento regional.
Como também nos anos anteriores, solicitamos-vos contributos e sugestões para a melhoria quer deste
breve relatório, quer das folhas síntese mensais. Neste sentido, agradecemos que nos façam chegar os
contributos que considerem necessários para uma melhor clarificação e apresentação dos dados e,
eventualmente, outras metodologias e formas de comunicação.
Aproveitamos para vos comunicar que iremos passar a receber a informação, com um carácter regular,
sobre o movimento de autocaravanas nos Parques de Campismo e Caravanismo, nas escalas regional e
nacional. Assim que este fluxo de informação esteja regularizado e estabilizado, iremos proceder a um
sumário tratamento disponibilizá-la tanto nas folhas síntese mensais como no relatório anual. Esta
informação virá complementar a informação que actualmente é divulgada e irá permitir tomar um melhor
conhecimento da dimensão do autocaravanismo no Algarve.

A recente assinatura do Protocolo de Colaboração e o lançamento da candidatura de adesão à Rede vieram
dar um novo fôlego ao projecto e permitir avançar para a constituição da Rede. Após o período definido
para a apreciação das candidaturas voltaremos a entrar em contacto, aproveitando desde já esta
oportunidade para vos comunicar que estaremos permanentemente ao V. dispor para o esclarecimento de
quaisquer dúvidas e acolhimento de eventuais sugestões.

Alexandre Domingues
José Brito

Faro, 29 de Abril de 2015
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1. Nota introdutória
No ano de 2014 estiveram em actividade, e acompanhados pela CCDR Algarve, um total de 10 parques / áreas para
autocaravanas (figura designada no art.º 29º da Portaria nº 1320/2008, de 17 de Novembro, por “espaços
exclusivamente destinados a autocaravanas”) e 2 parques de campismo rurais. Relativamente ao ano anterior (2013) há
a registar a entrada neste registo do Parque de Campismo Rural da Quinta de Odelouca (São Marcos da Serra / Silves) e
a saída do Parque da Palmeira (Imortal Desportivo Clube / Albufeira). No último trimestre de 2014, entrou em
funcionamento mais um parque para autocaravanas (“Km 64”, contíguo à EN125 em Pêra, concelho de Silves), cuja
actividade será integrada no registo mensal e disponibilizada a partir de Janeiro de 2015.
À semelhança do que vimos reportando nos anos anteriores, neste breve relatório será abordado um conjunto restrito de
indicadores – nº de autocaravanas, nº de autocaravanistas, nº de dormidas, estada média, valores brutos para a receita,
autocaravanas segundo a nacionalidade… – de uma forma global (para todos os parques) e, sempre que se justificar,
uma análise por parque. Trata-se, assim, de um resumo da informação recolhida, sendo que nos colocamos desde já à
disposição dos proprietários / gestores dos parques para aprofundar e especificar mais em detalhe qualquer dos
indicadores abordados neste resumo.

Localização das ASA e Parques acompanhados pela CCDR Algarve

A observação da distribuição das ASA e dos Parques pelo território da Região permite afirmar que estamos perante uma
rede, em termos de cobertura do território, ainda desequilibrada. O Barlavento encontra-se já relativamente bem
preenchido, havendo espaços para acolher autocaravanas não só no litoral mas também já no interior – Silves,
Monchique e São Marcos da Serra –; enquanto o Sotavento apresenta ainda poucos espaços.
Por outro lado, verifica-se que, de uma forma geral, o interior da região carece ainda de oferta de espaços. Esta situação
poderá vir a ser em breve contemplada, com a entrada em funcionamento da ASA de Cachopo (no Outono de 2015), a
relocalização e requalificação da ASA do Ameixial, a formalização da ASA de Benafim e, eventualmente, a construção de
mais espaços perspectivados pelas autarquias com mais território no interior e serra (Loulé, São Brás de Alportel, Silves,
Tavira e Alcoutim).
A Costa Vicentina apresenta também um vazio que importa preencher de uma forma estruturada e equilibrada, havendo
já em perspectiva, para os territórios dos municípios de Aljezur e Vila do Bispo, a implementação de espaços para acolher
autocaravanas.

Por outro lado, observa-se igualmente que alguns dos principais centros urbanos da região não têm ainda oferta
constituída, pese embora se defrontem há já muitos anos com situações de informalidade. Alguns destes centros urbanos
não têm, inclusive, Parques de Campismo e Caravanismo que permitam acolher a procura. De acordo com informações
recebidas das autarquias, a resolução deste problema estará para breve.

2. Número de autocaravanas
No ano de 2014 deu entrada nos parques / áreas para autocaravanas monitorizados um total de 29.632
autocaravanas. Considerando que no ano anterior (2013) o valor apurado havia sido de 21.200 veículos, verifica-se ter
havido um aumento de 39,8%. É, sem dúvida, um aumento bastante significativo, que vem consolidar a aumento que
havia ocorrido entre 2012 e 2013.
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Fonte: CCDR Algarve, Parques / Áreas da Região do Algarve (2014)

Como também vinha sucedendo nos anos anteriores, os meses de maior movimento das autocaravanas foram os meses
de Março, Fevereiro e Janeiro. Nestes 3 meses registou-se 36,7% do total anual de entradas nos parques (valor superior
aos 34,3% destes 3 meses em 2013). Por outro lado, e embora os valores absolutos para os meses de Julho, Agosto e
Setembro de 2014 tenham sido claramente superiores aos valores dos mesmos meses em 2013, verifica-se que o peso
do movimento no Verão de 2014 (18,6% do total anual) é inferior ao peso do movimento no Verão de 2013 (21,4% do
total anual). Ou seja, embora os valores do Verão de 2014 sejam superiores aos valores do Verão de 2013, os valores
registados para os meses de Inverno cresceram de tal forma de 2013 para 2014 que, como consequência, o peso dos
meses do Inverno de 2014 no total anual sai claramente reforçado, acentuando a concentração nesta época.

G. 3 – Nº de autocaravanas, por meses (2013 e 2014)
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Fonte: CCDR Algarve, Parques / Áreas da Região do Algarve (2014)

Tal como se verificou nos anos anteriores, em função das características, da localização, das dimensões, da extensão dos
períodos de funcionamento e, também, da data de entrada em funcionamento dos parques / áreas, o número de
autocaravanas por parque / área varia consideravelmente. O parque que registou o maior número de entradas foi o
Parque da Muralha (VRSA), com um total de 5.218 autocaravanas, seguindo-se, a já alguma distância, o Parque
da Manta Rota, com 4.402 autocaravanas.
Há um segundo lote de parques, com valores para as entradas superiores a 3.000, que compreende os parques da
Falésia (Albufeira), da Junta de Freguesia de Quarteira, de Lagos e da Junta de Freguesia de Alvor (com 3.681, 3.438,
3.253 e 3.226 autocaravanas, respectivamente). Os parques com menores afluências são, sem surpresa, os parques
localizados no interior: Quinta de Odelouca (SM Serra), Clube de Caçadores de Almada d’Ouro (Azinhal) e Vale da
Carrasqueira (Monchique).
Registe-se igualmente que todos os parques (com excepção da ASA de Quarteira, com um decréscimo de 0,5%)
apresentam, em 2014, valores superiores aos de 2013. Os aumentos mais significativos ocorreram nos parques da
Muralha (VRSA) e Manta Rota – 54,5 e 50,7%, respectivamente -, seguindo-se os parques de Lagos (aumento de 16,1%)
e da Galé (14,9%) com uma segunda linha de valores mais significativos para o aumento de entradas de autocaravanas.

3. Número de autocaravanistas
O número de autocaravanistas (hóspedes) que deu entrada nos parques / áreas monitorizados situou-se nos 60.659.
Considerando que no ano anterior (2013) os parques / áreas tinham registado um total de 42.992 autocaravanistas,
verifica-se que houve um aumento de 41,1%, valor que, com naturalidade, acompanha muito de perto o valor apurado
para o crescimento do número de autocaravanas (39,8%), e que consolida o crescimento observado entre os anos de
2012 e 2013.
O facto de o aumento percentual do número de autocaravanistas (41,1%) ser superior ao aumento percentual do número
de autocaravanas (39,8%) deverá ser explicável pelo maior movimento registado nos meses de Verão, altura do ano em
que (como posteriormente se demonstrará) a população de autocaravanistas é fundamentalmente composta, ao
contrário do que se verifica no resto do ano, por população activa, famílias com filhos, o que faze de imediato aumentar o
número médio de indivíduos por veículo. A existência de 2 parques na envolvente próxima das praias (Alvor e Falésia)
contribuirá, por certo, para que o diferencial entre aqueles dois aumentos assuma esta expressão.
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