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ARAC REUNIDA EM ASSEMBLEIA GERAL 

 

A ARAC realizou hoje dia 12 de Junho, nas suas instalações, sita na Av. 5 de 

Outubro, em Lisboa, uma Assembleia Geral Ordinária, tendo como pontos de 

análise, a discussão e aprovação do Relatório do Conselho Diretor e das Contas 

referentes ao exercício de 2017 e do Parecer do Conselho Fiscal e como 

segundo ponto a discussão e aprovação do Plano de Atividades e Orçamento 

para 2018 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 

2017 e os objetivos para 2018, dos quais se destacam os seguintes: 

 

1- Reforço da atuação e afirmação da ARAC enquanto parceiro social, quer 

pela qualidade das suas propostas, quer pela sua capacidade de inovação e 

agregação de esforços com demais parceiros sociais. 

2- Promoção e valorização da imagem da ARAC enquanto entidade 

representativa da atividade da mobilidade sem condutor. 

3- Enfoque na formação profissional dos trabalhadores do sector, os quais 

constituem o maior dos ativos de cada empresa. 

4-  Acompanhamento dos dossiers em curso na União Europeia respeitantes á 

atividade de rent-a-car com especial destaque para: 

a) Consumer Protection/Code of Best Pratices 

b) Cross Boarder Rentals;   

c) Insurance Distribuition Directive; 

d) IFRS 16 – Contabilização das Locações 



Avenida 5 de Outubro, 70 – 9º  Tel: 21 761 52 30 arac@arac.pt  
1050-059 Lisboa                                                 Fax: 21 761 52 31 www.arac.p 

 

e) Novas modalidades de locação de veículos; 

f) Brokers/intermediaries and car/ride Sharing providers; 

g) Revisão da diretiva do truck-rental 

h) Carsharing 

 

Criação de um Conselho Estratégico para discussão e elaboração de estudos e 

acompanhamento dos dossiers comunitários e nacionais referentes ao sector de 

rent-a-car; 

 

Implementação de um Código de Conduta aplicável às empresas associadas da 

ARAC que seja para o cliente um garante de qualidade, transparência e rigor 

nas prestações de serviços efetuadas na linha do definido pela União Europeia; 

 

Criação de uma base de dados de viaturas de rent-a-car que tenham sido 

objeto de furto, roubo ou abuso de confiança; 

 

Valorização da imagem do aluguer de automóveis sem condutor (ACD, AOV, 

ALD e AVM) português junto da opinião pública, promovendo o estudo e 

conhecimento da Atividade, divulgando o seu contributo ímpar para a retoma 

da economia. 

 

A ARAC que celebra este ano 43 anos como associação nacional de 

empregadores é uma verdadeira Associação de nível europeu, respondendo de 

forma imediata e séria às necessidades do sector que representa e das 

empresas que o integram. 

 

Lisboa, 12 de Junho de 2018 

ARAC 

Gabinete de Comunicação 


