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CIRCULAR INFORMATIVA  

Nº 083 

 
05-03-2021 

 

ACD – VIATURAS ADQUIRIDAS EM FEVEREIRO – VEÍCULOS NOVOS E 

VEÍCULOS COM MAIS DE 3 MESES DE MATRICULA (RAC 2) 

 
Exmos. Senhores Associados, 

 

Consciente da importância da informação estatística para as empresas suas associadas, há 

alguns anos, a secção de ACD - Aluguer de Curta Duração (rent-a-car) da ARAC, a qual 

agrega todas as empresas que se dedicam ao aluguer de viaturas sem condutor em regime 

de curta duração, comumente conhecido por rent-a-car, emite um relatório sintético sobre a 

aquisição de viaturas. 

 

Agradecemos a todas as empresas associadas da ARAC da Secção de ACD-Aluguer de Curta 

Duração o  contributo prestado ao longo do ano, sem o qual, a elaboração deste relatório não 

seria possível. 

 

Mês de Fevereiro: 

 

O mercado português de veículos ligeiros de passageiros e comerciais ligeiros encerrou o mês 

de fevereiro com um volume de vendas de 10.352 unidades, registando um decrescimo de 

54,5% face mês homólogo do ano anterior, segundo elementos fornecidos pela ACAP – 

Associação Automóvel de Portugal. No canal de rent-a-car as aquisições de ligeiros de 

passageiros novos atingiram as 974 unidades. 

 

 

ESTUDOS E ESTATÍSTICA 
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No que respeita a veículos novos o conjunto das empresas associadas da ARAC que se 

dedicam à atividade de aluguer de curta duração (veículos ligeiros de passageiros, comerciais 

ligeiros, motos e pesados de mercadorias) adquiriram no mês de fevereiro um total de 1.225 

veículos face aos 3.777 adquiridos em período homólogo do ano anterior. 

 

Tendo em conta a importância do número de viaturas de ocasião (RAC’2) adquiridas pelas 

empresas de  rent-a-car na composição da frota de viaturas em utilização na atividade 

representada pela ARAC e com vista a uma melhor compreensão do mercado, o Gabinete de 

Estudos e Estatística da ARAC passou no ano de 2016 a divulgar mensalmente um quadro 

estatístico referente a este tipo de veículos, anexando-se para o efeito o quadro estatístico 

referente ao mês de fevereiro, cifrando-se as aquisições registadas em 1.354 ligeiros de 

passageiros e 136 ligeiros de mercadorias. 

 

Para qualquer esclarecimento adicional, agradecemos que contactem o Gabinete de Estudos e 

Estatística da ARAC, o qual se encontra ao vosso inteiro dispor. 

                                              

 

     Com os melhores cumprimentos 

O Secretário-Geral 

 

                                                Joaquim Robalo de Almeida 


