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da Comisso de Economia, Inovação, Obras Püblicas e Habitaçäo do Assembleia da Repüblica
Dr. Antonio Topa

ARAC — Associaçâo dos Industriais de Aluguer de AutomOveis sem Condutor, corn sede em
Lisboa, na Avenida S de Outubro no 70, 90 andar, vem respeitosarnente expor e requerer de
Vossa Excelência 0 seguinte.

o PIano de Apoio a Retorna Progressiva do Atividade, criado pelo Governo, visa estabelecer urn
apoio financeiro as empresas em situaçäo de crise empresarial associado a urn regime de
reduçäo temporária do periodo normal de trabaiho nas empresas. 0 seu objetivo principal é
assim a manutenção dos postos de trabaiho, de modo a não sO proteger os trabalhadores mas
também “manter vivas” as empresas, de modo a que finda a crise pandémica que estamos a
atravessar, o tecido empresarial nacional esteja preparado para responder é retorna da procura
que se espera, nomeadamente na area do turismo, 0 qual, finda a atual crise, voltará
certamente a ser urn dos principais setores da economia portuguesa.

o rent-a-car que a ARAC representa é sem duvida urna dos principais atividades que integrarn
o turismo no seu todo. E uma atividade que tern sido responsthvel por mais de mu mulhöes de
receita fiscal, ocupando cerca de 30.000 postos de trabalho diretos e indiretos e fulcrai a sua
importância para o exercicio e desenvolvimento da atividade turIstica, pois como é sabido scm
rnobilidade não existe turisrno.

A mencionada medida de apoio do Governo, a qual reputamos de grande alcance, surgida na
sequência da irnportante medida denominada de layoff simplificado, consiste num verdadeiro
apoio do qual as ernpresas representadas pela ARAC nào podern prescindir.

o tecido empresarial nacional continua todavia numa situaçâo de grande debilidade, a qual
pode conduzir 00 colapso de muitas unidades produtivas nos prOximos meses, sendo pois
urgente acudir ao seu apoio de forma a evitar o encerrarnento de ernpresas corn as
consequências econOrnicas e sociais que daI advirão.

Um dos requisitos de candidatura ao Piano de Apoio a Retoma Progressiva da Atividade consiste
na quebra da faturaço distribulda por escalöes, tendo a atividade de rent-a-car coma objeto
de exploracào veiculos automOveis ligeiros de passageiros, mistos e de mercadorias através
do respetivo aluguer.

Corno é sabido durante o ano em curso a taxa de ocupaçäo de veIculos registada pelas empresa
de aluguer oi e continua a ser extremamente baixa, atingindo valores inirnagináveis, os quais



pior ano de sempre desde a seu aparecimento de forma regulamentada em 1958
o setor nunca havia experimentado, ficando o ano de 2020 marcado para o rent-a-car como o

Entendemos que seria da major razoabilidade a consideraço para efeitos do cumprimento do

requisito do acesso ao apoio constante do Piano de Apoio a Retoma Progressiva da Atividade,

que a quebra de faturação al mencionada fosse aquela que deriva da atividade “core” da

empresa, Cu seja a proveniente da ceiebraçäo de contratos de aluguer de velculos sem

condutor. Näo faz sentido para aqueie efeito que sejam considerados os eventuais proventos

da venda de veiculos automéveis que constituem o seu ativo imobilizado, os quais sâo as

ferramentas de trabaiho das empresas deste setor e que periodicamente sâo renovados.

Em conciuso. Para efeitos do cumprimento do requisito respeitante a quebra da faturaçào

somente a proveniente da atividade de aluguer da empresa devesse ser tida em conta,

excluindo toda a faturaçào resuitante da venda dos seus ativos imobilizados (velculos

automOveis).

Em face da importância deste assunto, que está a trazer fortes preocupaçöes as empresas
representadas pela ARAC, solicitamos a V. Exa. a marcação de uma reunião com carácter de
urgência para expormos de viva voz as nossas preocupaçöes.

Apresentamos a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os nossos respeitosos cumprimentos.

Paulo Moura
Presidente do Conseiho Diretor

ARAC-Associaçäo dos industriais do Aluguer de AutomOveis sern Condutor

Portuguese Car and Truck Rental Association

ir.almeida@arac.pt
Site: www.arac.pt
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