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A Convenção Anual da ANECRA, realizou-se nos dias 9 e 10 de novembro, no Centro de Congressos de Lisboa, tendo
sido dedicada à clarificação e discussão dos temas que simultaneamente preocupam e interessam, aos Empresários
do Setor Automóvel, nomeadamente na área da Reparação e Comércio Automóvel.
No seu discurso de abertura, Alexandre Ferreira, Presidente da Anecra, referiu alguns aspetos cuja tendência tem de
ser alterada, por se constituírem como as maiores preocupações dos Empresários do Setor Automóvel, destacando a
Economia Paralela, que tem vindo a crescer de forma preocupante, o que impõe a este respeito, a adoção pelo Poder
Político das medidas propostas pela ANECRA.
A reformulação da fiscalidade automóvel é imperativa, e terá de proporcionar a inversão da tendência, que se tem
manifestado, independentemente dos Governos, no sentido do agravamento fiscal sobre o automóvel, através de
impostos e de taxas que penalizam empresas e proprietário individuais.
Tal, justifica a criação de um Grupo de Trabalho, que leve a efeito essa reformulação.

Este evento, suscitou uma seleção criteriosa dos temas escolhidos para os Painéis, assim como, da presença de
oradores cujo conhecimento e competência, permitiram uma comunicação perfeita, com os destinatários.
Em cada painel se refletiu, sobre a constante evolução do Setor, cujo ritmo será difícil de acompanhar, caso não se
entendam e antecipem as tendências, nomeadamente as que apontam para Novos Modelos de Negocio, que deverão
ser entendidas como desafios, e principalmente como oportunidades.
Dos assuntos abordados, em especial no painel apresentado por Ignácio Juaréz Pérez com o tema “O Futuro da
Reparação Automóvel é a Especialização. Como preparar as empresas?”, podemos concluir, da importância da
formação qualificada, em áreas específicas do setor. De destacar, também, a intervenção de Gwenael de Calan, do
Projeto Caruso no Painel “A conectividade dos veículos e o Futuro do Após-Venda”, pelo detalhe da apresentação do
projeto, que permitirá agregação e disponibilização de dados das viaturas, de diferentes marcas às oficinas, de forma
a serem utilizados de modo regular e adaptados às necessidades de cada entidade.

Fez-se notar, nomeadamente no Painel “As Tecnologias de Informação são Inevitáveis. Como lidar com elas?” de que
no futuro, haverá a necessidade de adaptação das empresas aos novos modelos de negócio, e de inovação na
comunicação por parte das empresas do setor com as outras Entidades.
Relevamos a presença do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, que presidiu á
sessão de abertura, onde foi abordado um dos assuntos mais prementes para o Setor Automóvel (WLTP).
Igualmente, na sessão de encerramento, nos congratulámos com a participação do Secretário de Estado Adjunto e da
Mobilidade, José Gomes Mendes, que refletiu sobre o futuro do diesel e de outras formas energéticas que poderão
ser alternativa na locomoção dos automóveis do futuro, assim como do papel do automóvel, na Mobilidade.
De registar as novas parcerias da ANECRA, a GUERIN ENTERPRISE e a PRIO ENERGY, cujos protocolos foram assinados
nesta Convenção e que se poderão constituir como mais vantagens para a Anecra e fundamentalmente para os seus
Associados.
Hoje, estamos a iniciar os trabalhos para a próxima edição da Convenção Anual da Anecra que se realizará nos
dias 8 e 9 de novembro 2019.
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