
ESTUDO SOBRE
PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS
EM PARQUES DE CAMPISMO E 
CARAVANISMO



Qualquer catástrofe massiva que ocorra num qualquer Parque 
de Campismo e Caravanismo (PCC) prejudicará todos os PCC, 
afetará todo o turismo em Portugal e descredibilizará todo o 

País.

A partilha de informação é fundamental para o bem comum

Todos nos devemos mover por esta causa



Objetivos e metodologia



• Analisar o nível de proteção de Parques de Campismo e Caravanismo 
(PCC);

• Aumentar a perceção de gestores/proprietários, promotores e 
utilizadores, muitas vezes turistas estrangeiros, sobre o risco de 
incêndio nesses espaços;

• Fazer um levantamento das condições e riscos potenciais associados 
a estes espaços;

• Permitir a incorporação de conhecimento científico em eventuais 
ferramentas de prevenção e gestão dos riscos, coadunando-as com 
as melhores práticas em vigor 

OBJETIVOS



• Fase 1: Visita a um mínimo de 13 PCC constantes do Registo Nacional 
de Turismo, em função características e localização dos 
empreendimentos relativamente ao risco de incêndio. Análise de 
incêndios em PCC.

• Fase 2: Realização de uma ação de reflexão envolvendo as principais 
entidades públicas e privadas associadas ao setor.

• Fase 3: Realização de uma sessão para apresentação dos principais 
resultados com principais entidades públicas e privadas.
Apresentação de um guia prático com indicações objetivas para 
mitigação do risco de incêndio em PCC

• Fase 4: Elaboração de um relatório escrito com os principais 
resultados do estudo e com a recomendação de medidas com vista à 
prevenção e mitigação dos efeitos de incêndios afetando parques de 
campismo e caravanismo.

Metodologia



Visitas 
realizadas



Lista de PCC visitados
Localização Administração

Vila do Bispo Empresarial

Odeceixe Empresarial

Melides Empresarial

Costa da Caparica Associativo (CCL/FCMP)

Costa da Caparica Associativo (CCL/FCMP)

Lisboa (Monsanto) Empresarial / C. Municipal

Ferreira do Zêzere Familiar; estrangeiros

Idanha-a-Nova Empresarial / C. Municipal

Figueira da Foz Empresarial (Orbitur)

Oliveira do Hospital Familiar; estrangeiros

Gondomar Empresarial

Lamego Familiar; emigrantes

Ponte da Barca Familiar; estrangeiros

Gerês Familiar; estrangeiros



Questões levantadas

1.Perguntas genéricas: lotação máxima, área do PCC, …

2.Medidas de Autoproteção (MAPs): 

a) Simulacros; 

b) Sistemas de alarme e alerta; 

c) Equipa de prevenção? Tarefas previamente definidas?

d) Plano de formação

e) Equipamentos extraordinários de autoproteção (KPI)

f) Procedimentos de emergência e de evacuação

g) …

3.Têm o parque definido por zonas (e.g. zonas com crianças, zonas para pessoas com necessidade 

especiais, …)? Qual o apoio a pessoas com necessidade especiais em caso de evacuação ou de 

incidente? Como as identificam e contactam?

4.Ocorrências no passado

5.Práticas: estacionamento, eletricidade, uso do fogo, uso de gás

6.Sensibilização de campistas

7.Gestão de combustíveis



Perspetiva do risco de incêndio em PCC

• Incêndios provenientes do exterior do PCC por propagação direta da chama

• Incêndios iniciados por focos secundários dentro do PCC resultantes de um incêndio que se desenvolve no 
exterior do PCC

• Incêndios com causa e origem no interior do PCC

Aspetos considerados no estudo

• Viabilidade económica do PCC; importância dos PCC na sociedade

• Comportamento típico dos campistas: preventivo e reativo

• Evacuação ou concentração do PCC

• Efeito do vento e do fogo nos equipamentos de campismo



Desafios
Assuntos para reflexão



Assunto 1: Gestão de combustíveis na envolvente do PCC

• Quais as principais dificuldades no seu cumprimento?

• O que deveria ser alterado de forma a aumentar o cumprimento desta 
imposição legal, garantindo o mesmo nível de segurança?

• …



Assunto 2: Cumprimento da legislação (geral)

• Quais as maiores dificuldades no cumprimento da legislação? 

• O que deveria ser alterado de forma a aumentar o cumprimento das 
imposições legais, garantindo o mesmo nível de segurança?

• Porque são passadas licenças de exploração se, por exemplo, as MAPs
não estão disponíveis? 

• Porque raramente são feitas ações de fiscalização efetivas?
• …



Assunto 3: Falta de conhecimento e de formação 

• O que poderá ser feito para ultrapassar a questão da frequente pouca 
formação dos responsáveis dos PCC no âmbito dos incêndios rurais?

• Fará sentido que em cada equipa de gestão dos PCC haja pelo menos um 
elemento com formação comprovada na área, integrando o risco de 
incêndio rural, entre outras matérias. Refira-se que a maioria dos cursos 
de turismo lecionados, tampouco integram as matérias de risco?

• …



Assunto 4: Fatores de risco interno

• Equipamentos elétricos em mau estado em instalações semipermanentes (tendas e caravanas com 

permanência no mesmo local por mais de um ano) que ficam ligadas durante a ausência das 

pessoas.

• Fogueamento para churrasco perto de tendas ou em instalações semipermanentes.

• Utilização de gás para cozinha ou iluminação – quer por cartuchos quer por botijas de 6kg ou mais

• Materiais das tendas e coberturas

• Obrigatoriedade de kits de primeira intervenção para PCC a partir de determinado grau de risco.

• Outros fatores de risco interno que devam ser trazidos à discussão?



Assunto 5: Formação de campistas

• O que deve ser feito para alterar esta situação?

• Fará sentido que a informação impressa dada à entrada, assim como o 
website do PCC, tenham de ter indicações sobre incêndios rurais? 

• Fará sentido que grupos superiores a um determinado número de 
elementos tenham de ter uma formação sucinta sobre a temática? Como 
poderia ser controlado?

• …



Propostas e 
Ações



• Legislação

• Incêndios Provenientes do Exterior

• Tendas e Caravanas

• Instalações Complementares de Alojamento

• Estacionamento Automóvel

• Confeção Própria de Alimentos

• Formação

Propostas para mitigação do 
risco de incêndio



• ”Se é responsável pelo Parque, seja 
responsável pela segurança”

• ”Na época de incêndios, não dê 
barraca”

• ”Se organiza um Festival, organize os 
planos de emergência”

• ”No calor do Festival tem cuidado com 
o fogo”

Criação de Guias com 
Recomendações







Obrigada!


