INSCRIÇÕES
Caro Associado,

PROGRAMA

Uma vez mais, no âmbito da expoMECÂNICA 2018, Salão de Equipamentos, Serviços e Peças
Auto, a que a ANECRA dá o apoio institucional à sua organização, promoção e divulgação, e onde
disporá de um Stand adequado à relevância deste Evento, para vos acolher, apoiar e defender,
iremos promover a realização do 14º. ENCONTRO NACIONAL DA REPARAÇÃO AUTOMÓVEL,
que irá ter lugar no dia 21 de Abril, sábado, pelas 10h00, no Auditório da AEP na EXPONOR em
Matosinhos (parque estacionamento gratuito).
Subordinado à temática “Não é o fim do Negócio…É um novo começo!”, neste 14º Encontro
Nacional, em conformidade com o respetivo Programa, para além de abordar outras temáticas
de grande importância para os empresários e profissionais do setor da reparação automóvel,
como o Acesso à Informação Técnica e a situação atual da Reparação Automóvel em números,
iremos esclarecer não só como será desenvolvido o combate à Economia Paralela, como
também e acima de tudo, o que é que as empresas do sector oficinal precisam de saber (e fazer)
relativamente ao cumprimento do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais
(RGPD) que entrará em vigor em 25 de Maio próximo.
Ainda no contexto da Parceria com a Kikai eventos, empresa responsável pela organização do
salão ExpoMECÂNICA, iremos disponibilizar convites para a visitar o salão.
A sua participação é fundamental para todos nós. Inscreva-se, contamos consigo!
Neste sentido, basta preencher a ficha de inscrição aqui, ou contactar os nossos serviços através
do nº 21 392 90 30 ou, ainda, enviar um e-mail para: ana.martins@anecra.pt.
Ficamos a aguardar a vossa visita no Stand B9 da ANECRA – Pavilhão 5, onde esperamos prestarvos todos os apoios e esclarecimentos que pretendam.
Certos da vossa presença ativa no 14º Encontro Nacional da Reparação Automóvel, renovamos
com amizade, as nossas mais sinceras saudações associativas.

