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ANCIA REPUDIA ILICITUDES E REITERA COMPROMISSO DO SETOR  
COM AS LEIS E O CÓDIGO DE ÉTICA DAS INSPEÇÕES AUTOMÓVEIS 

 
 
Em face das notícias hoje divulgadas, relativas a operações policiais e processos judiciais em curso visando 
pessoas e empresas relacionadas com um pequeno número de Centros de Inspeção Automóvel, a ANCIA 
entende oportuno manifestar publicamente o seguinte entendimento: 
 

• A esmagadora maioria dos Centros de Inspeção Automóvel e das pessoas e empresas relacionadas 
com este setor de atividade pautam os seus comportamentos pela Lei e pela Ética profissional, 
prestando um serviço público de elevado valor prático, económico e social, amplamente reconhecido 
pelos utilizadores dos centros, 
 

• O eventual envolvimento de alguns Centros de Inspeção na prática de atos ilícitos merece da ANCIA 
firme repúdio, censurando-se todos e quaisquer atos que possam colocar em causa o cumprimento 
da legislação em vigor e a Segurança Rodoviária Nacional, 

 

• Os objetivos que devem nortear o exercício profissional das entidades gestoras de centros de 
inspeção devem estar em consonância com a defesa da confiança e da credibilidade do Sistema de 
Inspeção Técnica de Veículos, honrando o importante trabalho desenvolvido ao longo de 30 anos de 
atividade na redução da sinistralidade rodoviária em Portugal, 

 

• Consciente da importância que esta matéria assume para este setor, a ANCIA assumiu como 
prioridade o estabelecimento de mecanismos de prevenção da prática de atos ilícitos, 
designadamente, através do Código de Ética da Associação que releva os princípios e regras de 
conduta de todos os Associados e Colaboradores. 

 

• A ANCIA reitera o firme compromisso deste setor de atividade com o enquadramento legal em vigor 
e oferece a sua total disponibilidade para colaborar com todas as entidades competentes na 
prevenção da prática de atos ilícitos relacionados com a atividade de inspeção técnica de veículos. 
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