
 

COMPORTAMENTOS CÍVICOS - REGRAS E PRINCIPIOS  

Regra Nº 1 - Não despejar as águas residuais em locais não apropriados. Depois 
dos despejos em local próprio fechar imediatamente a torneira para não deixar 
qualquer marca residual estrada fora. 

 Regra Nº 2 – É imperioso que se tenha especial atenção em não deixar qualquer 
tipo de lixo ou detrito no chão.   

Regra Nº 3 - Não colocar qualquer objeto no exterior da autocaravana, a não ser 
em locais apropriados para o efeito. Incluindo a abertura do toldo. 

Regra Nº 4 – Ter especial cuidado quando estacionar a autocaravana em parque 
público de estacionamento, em não deixar o degrau para fora ou as janelas abertas 
para além da dimensão do espelho exterior da autocaravana. As rampas de 
nivelamento também merecem uma apreciação cuidada, o aconselhamento é que se 
evite esse procedimento, contudo neste ponto, penso que deveria haver tolerância 
por parte das autoridades. No entanto a lei não permite. 

Regra Nº 5 - Não cortar plantas dos jardins ou colher frutos, mesmo estando no 
espaço público a apodrecer.  

Regra Nº 6 - Não estacionar em locais que obstruam a visibilidade de qualquer 
espaço comercial privado ou público, ou num espaço inapropriado para estacionar 
a autocaravana.  

Regra Nº 7 - Não perturbar o espaço público com barulhos excessivos.  

Regra Nº 8 - Respeitar e ser amável com as pessoas da terra que se visita, para 
obter retorno para si e para os próximos. 

Regra Nº 9 – Se visitar uma Aldeia Tradicional com carências de vestuário etc, 
ofereça aquilo que não lhe faz falta, e ajude quem precisa. 

Regra Nº 10 – Nos Centros Urbanos faça as compras no Comércio Tradicional, e 
faça-se notar que é Autocaravanista, estas pessoas são a melhor publicidade para o 
Autocaravanismo, diante das autoridades influentes dessa terra. 

Estes são os 10 MANDAMENTOS que regem os bons princípios cívicos do 
AuToCaRaVaNiStA. 
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