
 
 

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DAS ILHAS TERCEIRA, GRACIOSA E SÃO JORGE 
 

 

 
 
 

DISTRIBUIDORES E REPARADORES AUTORIZADOS DO SECTOR 
AUTOMÓVEL DA CCAH  

CONTESTAM SITUAÇÃO ACTUAL INSUSTENTÁVEL 
 
 

A situação actual que os distribuidores e reparadores autorizados do sector 

automóvel vivem hoje em dia é insustentável! Estas preocupações levaram 

à criação da mesa dos distribuidores e reparadores autorizados do sector 

automóvel da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH)! 

 

Esta foi a principal conclusão da reunião que se realizou no passado dia 21 

de Março na CCAH, onde os associados reparadores e distribuidores 

autorizados do sector automóvel manifestaram a sua preocupação face aos 

vários problemas que afectam este sector e que aliás a maior parte tem um 

carácter regional. Nomeadamente o incremento dos reparadores não 

autorizados que se encontram em situação ilegal, o incremento da 

importação de carros usados e a necessidade da criação de um Centro de 

Inspecções Periódicas no concelho de Angra do Heroísmo. 

 

Nos últimos tempos, constatou-se um incremento dos reparadores não 

autorizados que se encontram em situação ilegal. Estes reparadores ilegais 

abrem as garagens à noite fora do horário de expediente. Esta situação 

exige uma fiscalização rigorosa por parte das entidades competentes, 

nomeadamente da Inspecção Regional de Actividades Económicas (IRAE). 

Ficou deliberado a necessidade de salientar a nossa preocupação através da 

marcação de reuniões com IRAE para debater este assunto. Existindo a 

necessidade da IRAE actuar fora do horário de expediente para poder 



combater este tipo de actividades que não estão a cumprir com a legislação 

relativa à segurança e higiene, além de outras. 

 

Outra preocupação prendeu-se com o aumento da importação de veículos 

automóveis usados, cujas transacções muitas vezes são feitas de forma 

ilegal, não sendo sujeitas ao pagamento de taxas e impostos. Existe a 

necessidade de uma maior fiscalização por parte das entidades 

competentes, nomeadamente da GNR e da Inspecção Tributária para 

verificar se todas as taxas e impostos estão a ser aplicados.  

 

Uma outra questão que também mereceu especial atenção diz respeito ao 

facto de nesta ilha ainda apenas existir um Centro de Inspecções Periódicas. 

Esta preocupação tinha sido amenizada quando há algum tempo atrás o 

Governo Regional através do Secretário Regional de Obras Públicas, 

Habitação e Equipamentos, Dr. José Contente, prometeu criar um Centro de 

Inspecções Periódicas no Conselho de Angra do Heroísmo. No entanto, até à 

data nada foi feito, o que comporta um incremento de custos para os 

concessionários autorizados, uma vez que a maior parte das empresas 

deste sector se encontra instalada no Concelho de Angra do Heroísmo e a 

deslocação dos veículos automóveis sujeitos a inspecção à Praia da Vitória 

acarreta elevados custos. 

 

Continuaremos a encetar esforços no sentido de solucionarmos estes 

problemas e para tal contamos com a colaboração dos nossos Associados. 

 

 Angra do Heroísmo, 23 de Março de 2007 
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