
 
 
 
ARAC REUNIU COM SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS 

 
 
A ARAC – Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor, reuniu 
na passada quinta-feira com o Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais – 
Dr. Fernando Rocha Andrade. 
 
A reunião realizada no Ministério das Finanças teve como objetivos a apresentação de 
cumprimentos ao novo responsável pelos Assuntos Fiscais pela associação nacional 
do sector, (a qual como é sabido tem uma representação do das empresas que 
exercem a atividade de quase 100%), bem como a abordagem das principais 
preocupações do sector na área fiscal que marcam a atualidade, como sejam o “Cross 
Boarder Vehicles” – Melhor racionalização de frotas, a redução do ISV – a 
simplificação da aplicação da legislação vigente ao financiamento de viaturas de rent-
a-car, a otimização de frotas e combate á poluição, o foco na qualidade de serviço e 
proteção do consumidor, os novos conceitos de mobilidade e o regime fiscal do 
carsharing/ partilha de viaturas. 
 
O setor de rent-a-car é de grande importância para a economia nacional 
representando: 

a) Mil milhões em pagamento de impostos anuais (ISV, IUC e IVA) 
b) 500 milhões de euros de faturação anual 
c) Comprador anualmente de 45.000 viaturas (cerca de 28% do total das 

viaturas vendidas em Portugal anualmente) 
d) Parceiro estratégico em qualquer pacote turístico 
e) O turismo representa 60% da atividade das empresas de rent-a-car 
f) 6.500 postos de trabalho diretos e cerca de 30.000 indiretos 
g) Cerca de 1.000 pontos de venda 

 
O Senhor Secretário de Estado inteirou-se das preocupações apresentadas pela 
ARAC e mostrou disponibilidade e diálogo para ajudar a resolver os problemas 
apresentados. 
 
A ARAC fez-se representar pelo seu Presidente Paulo Moura e pelo Secretário-Geral 
Joaquim Robalo de Almeida. 
 
No final da reunião a ARAC enalteceu a forma interessada, colaborante e de diálogo 
mostrada pelo Senhor Secretário de Estado.  
 
Lisboa, 8 de Janeiro de 2016 
Joaquim Robalo de Almeida 
Secretário-Geral 
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