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Grupo Parlamentar
Juntos pelo Povo
Exmo. Senhor

Presidente da 2~ Cornissao Permanente de
Economia, Finances e Turismo

Offcio n.Q Xll/11/0001,

de 15 de setembro de 2020

Assunta: Requerimento de Audi~ffo Parlamentar

Ao abrigo das disposicoes regimentais, o Grupo Parlamentar do JPP - Juntos pelo Pavo,
apresenta o Requerimento de Audi<;ao Parlamentar sabre as «duvidas sabre o nivel de
concorrencia, nos centres de Inspecao autom6vel, existente e passive! de existir, bem
como sobre a legislai;ao a ser atualizada», que se anexa.

Com os melhores cumprimentos.
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Juntos pelo Povo
Requerimento de audic;:ao parlamentar sabre as «duvidas sabre o nivel de concorrencla,
nos centros de inspec;:ao autom6vel, existente e passive! de existir, bem coma sabre a
legislacao a ser atualizada»

O controle periodico dos vefculos autornoveis e respetivos reboques

e

necessario para

garantir a seguranca da circulacao rodoviaria, no que concerne ao componente vefculo,
coma tal o C6digo da Estrada obriga a que seja feita periodicamente inspecoes a estes.
Este service publico

e realizado per entidades privadas, que tern maior vocacao para este

tipo de atividade do que o Estado.
A evolucao tecnologlca, aos mais variados niveis, dos vefculos aumenta a lrnportancia das
lnspecoes automoveis. bem como o aumento do numero de vefculos na estrada.
A atividade de inspecao autornovel na Regiao Aut6noma da Madeira (RAM)
num monop61io,

que venceu um concurso que

foi disputado

e realizada

num contencioso

administrative, que terminou a 2014 com decisao favoravel a empresa que nao ganhou
o concurso. 0 monopolio de inspecces autornoveis atualmente possui 3 centros fixos e 1
movel na ilha da Madeira e 1 centro fixo na ilha do Porto Santo.
A Autoridade da Concorrencia (AdC) no seu offcio n.Q S-AdC/2020/3065 enviado, a
12/07 /2020, a Assembleia Legislativa da Regiao Autonoma da Madeira com o assunto
"Projeto de recornendacao relative as inspecoes autom6veis na Regiao Autonorna da
Madeira", onde para alern de manifestar "inteira disponibilidade para contribuir para a
discussao" neste caso do setor das inspecoes autornoveis. refere ainda que "a adaptacao
regional" da Lei n.Q 11/2011 de 26/04/2020 "ignorou o criteria de percentagem maxima
de centres de inspecao por operador na regiao previsto no artigo S.Q da Lei n.Q 11/2011
("nenhuma entidade gestora, individualmente ou mediante participacao direta ou
indireta noutras entidades, pode exercer a atividade de lnspecao em mais de 30% dos
centros de inspecao em funcionamento numa mesma regtao"), o qual, tivesse sido
observado, teria sido impeditivo da situacao de rnonopolio do service de inspecao na
RAM".
Grupo Parlamentar
do JPP I Rua
I NIPC:902088190ISite:http://juntospelopovo

da

a l f a n d e g a , n.9
p t ] E-mail:

71, 9000-059 Funchal
jppalram@gmail.com

- Portugal
I FaK:291220981

G u po Pa rl a m en , a r
r

Juntospelo Povo
Os contratos de gestao celebrados com a empresa detentora do monop61io segundo a
AdC "terse o seu termo, ou a possibilidade da sua prorrogacao, em 2021 e/ou ate 2023".
A AdC vem com o projeto de recornendacao supracitado recomendar, entre outras, que
se revogue as restricoes geograficas (requisitos mfnimos de distancia e populacao e
criteria de quota de mercado), e ao mesmo tempo que na RAM se pondere a
possibilidade de introducso

de mecanismos que favorec;:am a entrada de novas

operadores, em sede dos procedimentos previos

a celebracao dos contratos

de gestao.

coma a possibilidade de adicao de um criteria, tendo em vista a ordenacao de
interessados, que privilegie novas entrantes.
Par todas estas razoes o JPP vem requerer a audicao parlamentar

a

Autoridade da

Concorrencia, de modo a colmatar todas as questoes ainda existentes sabre o nfvel de
concorrencia nos centros de inspecao autom6vel na RAM e respetiva legislacao regional.
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