ARAC REUNIDA EM ASSEMBLEIA GERAL
A ARAC realizou hoje, dia 30 de junho, nas suas instalações, sitas na Av. 5 de
Outubro, em Lisboa, uma Assembleia Geral Ordinária, tendo como pontos de
agenda, a discussão e aprovação do Relatório do Conselho Diretor e das Contas
referentes ao exercício de 2020 e do Parecer do Conselho Fiscal e como
segundo ponto a discussão e aprovação do Plano de Atividades e Orçamento
para 2021 apresentados pelo Conselho Diretor, bem como o Parecer do
Conselho Fiscal sobre estes dois últimos documentos.
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral (Marta Fadigas), o Presidente do
Conselho Diretor (Paulo Moura) e o Secretário-Geral (Joaquim Robalo de
Almeida) realçaram e abordaram de forma sucinta o trabalho realizado em
2020 e os objetivos para 2021, dos quais se destacam os seguintes:
1- Participação ativa com as entidades oficiais na criação e divulgação de
novos apoios financeiros á manutenção e ao investimento na atividade
representada pela ARAC, tendo por objetivo a ajudar a recuperação das
empresas duramente atingidas pela pandemia e introduzir melhorias na
capacidade competitiva e produtiva das empresas
2- Lançamento de novos serviços de apoio aos Associados e Membros Aliados
3- Desenvolvimento de uma aplicação para gestão de sócios e veículos com
vista a garantir a indispensável informação estatística sobre os sectores
representados pela ARAC
4- Organização de um Fórum, em novembro de 2021, em sistema WEBINAR,
devendo em abril de 2022 ser realizada a IV Convenção Nacional presencial
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ou mista, na qual serão debatidos diversos assuntos relacionados com as
várias atividades de locação representadas pela ARAC
5- Em 2021, procurar-se-á junto do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
corrigir as distorções existentes face aos restantes países da União Europeia
6- Rent-a-Cargo: revisão do atual quadro legal
7- O Conselho Diretor da ARAC procurará, igualmente, junto do Governo e das
autoridades regionais levar à concretização de ações concretas ao nível da
melhoria do contexto macroeconómico e reforço das Infraestruturas
públicas de apoio ao Aluguer de Automóveis sem Condutor
8- No capítulo da qualidade de serviço e relação com o cliente, a ARAC irá
acompanhar com especial atenção o projeto de código de conduta da União
Europeia para a atividade de rent-a-car que pretende reunir um conjunto de
princípios aplicáveis às empresas do setor. O código de conduta visa
sobretudo a transparência na relação entre locador e locatário
9- Rent-a-cargo: revisão da legislação revisão da legislação atual, tendo como
base a proposta de revisão de Diretiva.
10- Protocolo ARAC – ANSR - Implementação durante o ano de 2021 de um
canal de comunicação eletrónico entre o SCoT e a base de dados de
veículos afetos ao aluguer da ARAC
11- Valorização da imagem dos setores de locação de meios de mobilidade
junto da opinião pública, promovendo o estudo e conhecimento da
Atividade, divulgando o seu contributo para economia e importância
fundamental para o ecossistema de mobilidade.
A ARAC, que celebra este ano 46 anos como associação nacional de
empregadores, é uma verdadeira Associação de nível europeu, respondendo de
forma imediata e séria às necessidades do setor que representa e das empresas
que o integram.
Lisboa, 30 de junho de 2020
ARAC
Gabinete de Comunicação
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