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Atualização da Convenção e Reestruturação do Sistema Tarifário 

Evolução do processo de revisão 

A atual convenção de serviço de táxi data de 2012, tendo iniciado a sua vigência em 1-01-
2013. 

Por diversas ocasiões, as associações representativas do sector (Antral e FPT) têm avançado 
com propostas de revisão (2014/2015, 2016, 2019 e já em 2020). 

Estas propostas visavam, para além da normal revisão de preços, proceder a alterações de 
substância em aspetos estruturais da convenção, designadamente: 

• Tarifário específico para viaturas de mais de 4 passageiros (em função do nº de 
passageiros transportados) 

• Reanálise da política de suplementos 

• Tarifários especiais para serviços iniciados em localizações específicas (aeroportos, 
terminais marítimos e outros terminais de transportes) 

• Tarifas sazonais 

• Tarifas/Suplementos em dias específicos (exemplo 24/12 e 31/12) 

• Eliminação da tarifa “hora em espera” (tarifa 6) 

Por diversas razões, em que avultaram a reduzida inflação dos custos incorridos nos anos 
iniciais e também razões de oportunidade política, não foi possível, em qualquer destas 
ocasiões, avançar com o processo de revisão. 

Outras negociações, designadamente com a CML, sobre os serviços iniciados no aeroporto e 
terminais marítimos (em 2015 e em 2019) também não deram frutos, até à data. 

Ao longo deste processo algumas soluções vieram revelar-se consensuais, como sejam a 
diferenciação tarifária para viaturas transportando mais de 4 passageiros, a necessidade de 
introduzir tarifas específicas em serviços iniciados em aeroportos e terminais marítimos, a 
criação de tarifas sazonais e especiais para dias específicos, etc. 

No entanto não foi possível, até à data, concretizar qualquer destas soluções. 

Situação Atual 

O período decorrente desde 2012 caracterizou-se por uma taxa de inflação total reduzida 
(com uma variação acumulada do IPC no Continente, sem habitação, de 3,26% em julho de 
2020). 

No entanto, na estrutura de custos do sector táxi, a política de revisão continuada da RMMG, 
a partir de 2016, traduziu-se num crescimento do custo da mão-de-obra de 25,51%, no 
mesmo período, com o que a variação de custos de exploração acumulada no sector táxi terá 
atingido os 7,49% (em setembro de 2020)1. 

 
1 Ver documento anexo “Variação dos custos de exploração no sector táxi 2012-2021” 
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Note-se que esta variação acumulada, que excede em muito a evolução geral de preços, foi 
penalizada pela evolução do preço do gasóleo, cujo preço médio anual foi sempre inferior ao 
registado em 2012. A tendência de recuperação do preço do gasóleo, em 2018/2019 não se 
confirmou, a partir do início de 2020 em parte (mas só em parte) pela paralisação económica 
motivada pela pandemia. O preço médio em 2020 (até 26-10) é, assim, inferior em 11,13% ao 
preço médio registado em 2012. 

Acresce que não sendo de prever uma aceleração da taxa de inflação na maioria dos seus 
componentes em 2021, a previsível revisão em janeiro do RMMG para valores 
previsivelmente próximos dos €660,00 implicará que a inflação acumulada específica no 
sector táxi atinja os 9,25%, no final de 2021 (data previsível para início da vigência da nova 
convenção).   

O sector táxi está atualmente confrontado com um contexto particularmente difícil, 
caracterizado por: 

• Um quadro regulamentar que já não responde (nomeadamente em matéria de 
contingentação e estacionamento) às necessidades de mobilidade, gerando 
desfasamentos significativos entre a procura potencial e a oferta efetivamente 
disponível. 

• Um agravamento de custos que, embora lentamente, veio acumulando a 
divergência entre os custos de exploração e o preço dos serviços, que atinge, 
atualmente, os já referidos 7,49%. 

• A necessidade de fazer face a esforços de investimentos significativos, quer na 
digitalização da atividade, quer na descarbonização da frota. 

• A quebra brutal da procura, resultante da situação pandémica, que implicou, no 
pior período, uma redução homóloga do número de serviços próxima dos 90%, e 
que, até ao momento, se mantém com uma quebra homóloga próxima dos 60% 
não se estimando, no quadro recessivo previsível, quando será possível uma 
recuperação mais robusta que se aproxime sequer dos volumes de atividade dos 
anos anteriores. 

Objetivos da revisão do sistema tarifário 

Nas condições descritas, a revisão da convenção, terá que responder aos seguintes objetivos: 

• Assegurar o reequilíbrio da exploração, na sua relação entre custos e preço do 
serviço, modelando o ritmo de atualização, por forma a não introduzir 
dificuldades adicionais na recuperação da procura. 

• Garantir a concordância entre a nova regulamentação de contingentação, 
estacionamento e prestação do serviço e o modelo tarifário, nos seus diversos 
aspetos. 

• Melhorar a perceção do público em relação ao tarifário do serviço de táxi, 
corrigindo distorções (reais ou percebidas) e eliminando, tanto quanto possível, 
situações de potencial conflito. 
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• Possibilitar a necessária flexibilidade de aplicação às situações concretas, 
permitindo um melhor equilíbrio entre as componentes bandeirada, preço por 
quilómetro e preço por hora.  

 

Proposta de revisão 

Face ao exposto, entendemos propor uma revisão do sistema tarifário e da convenção, com 
vigência parcial prevista ainda durante o ano de 2021. 

Assim, entendemos propor uma revisão da convenção, em duas etapas. Uma primeira com 
entrada em vigor o mais cedo possível durante o próximo ano de 2021 e uma segunda, após 
concluídos os estudos e avaliado um primeiro impacto do novo enquadramento regulatório, 
mas nunca antes de 2022: 

1ª Revisão (entrada em vigor em 2021) – Evitar alterações estruturais no sistema tarifário por 
forma a acomodar a atualização de 9,25% prevista para o final de 2021. Esta primeira 
atualização poderia ser alcançada alterando apenas a relação entre bandeirada/custo 
quilómetro, por forma a reduzir a distância e o valor da bandeirada, aumentando o valor por 
quilómetro e, proporcionalmente a este, o valor hora.  

Esta 1ª alteração de tarifa, tendo em conta a necessidade de assegurar a entrada em vigor o 
mais cedo possível, implica um caracter limitado das alterações a introduzir abdicando, assim, 
da introdução de alterações de natureza estrutural. 

Algumas das alterações, entretanto já consensualizadas, de que são exemplo a dupla tarifa 
nas viaturas de maior dimensão, a alteração tarifária em dias especiais e as tarifas específicas 
para aeroporto e terminais marítimos, poderiam integrar já esta primeira revisão. 

Num processo paralelo não se vê obstáculo a que, nas situações em que a evolução da 
organização territorial o permita, se possam convencionar regional ou localmente, tarifas 
sazonais e de serviços a percurso.   
 
2ª Revisão (a partir do final de 2021, acompanhando a evolução da implementação da 
organização territorial) - Consistiria numa revisão integral da convenção, assegurando em 
simultâneo a recuperação total do desfasamento custos/preços que se verifique, entretanto.  

Esta proposta de revisão global pressupõe a evolução do modelo de organização do sector 
táxi conforme conclusões preliminares do grupo de trabalho, nomeadamente no que respeita 
à gestão dos contingentes, licenças e regimes de estacionamento, no sentido de diferentes 
níveis de associação e coordenação intermunicipal, tendentes a substituir os limites 
administrativos pelo respeito pelas dinâmicas territoriais reais. 

Este processo de revisão da convenção incidiria estruturalmente sobre a mesma, assegurando 
em simultâneo a recuperação total do desfasamento custos/preços e a integração das 
conclusões dos trabalhos em curso nesta sede. 

A dimensão das alterações que o novo enquadramento legal propiciará, nomeadamente no 
seu impacto territorial, não será imediato, envolvendo processos de negociação e 
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implementação complexos, não sendo possível, de momento, antecipar o quadro real 
resultante.  

Por outro lado, uma revisão global do sistema de tarifas, que interaja e potencie a nova 
realidade de organização territorial implicará o estudo cuidado de diferentes alternativas, que 
em seguida se descrevem, sem excluir outras hipóteses. 
 
Evolução para tarifa única progressiva 

Verificando-se a criação de contingentes intermunicipais, as distâncias a percorrer sem cobrar 
retorno tornar-se-ão maiores, o que aliás já ocorre em concelhos de maior dimensão.  

Ao limite, para contingentes atuando em áreas significativas, a utilização do regime bi-
tarifário pode resultar em serviços de 30 ou mais quilómetros, em tarifa sem retorno, 
tornando difícil a execução desses serviços.  

É necessário ter em conta que a possibilidade de angariar serviços no trajeto de retorno não 
significa que tal seja sempre (ou até frequentemente) viável. 

Esta dificuldade poderia ser ultrapassada com a adoção de uma tarifa única, progressiva, já 
existente em vários países europeus (Alemanha, Espanha, Reino Unido, Itália, etc.). Assim 
deverá ser considerada a possibilidade de introdução de tarifa progressiva, sem retorno, em 
alternativa ao atual sistema. 

Esta situação permitiria, em simultâneo, simplificar o sistema tarifário e reduzir o potencial 
para a ocorrência de conflitos de consumo ou no mínimo incompreensão do preço final a 
pagar, quando o consumidor vê afixado no taxímetro preços diferentes para uma mesma 
distância, em função do sentido em que o trajeto é percorrido. 

A definição de uma tarifa progressiva não implica que nos percursos de média distância o 
preço por quilómetro seja duplo do preço por quilómetro dos percursos de menor duração. 

No entanto, nos percursos de maior dimensão o preço por quilómetro deverá ser duplo do 
preço do serviço local, na medida em que a probabilidade de serviço de retorno, ainda que 
fosse regulamentarmente possível, é praticamente nula. 

O preço quilómetro deverá, assim, ser fixado no limite inferior, no preço quilómetro do 
serviço local2 e no limite superior, coincidente com o limite prático de serviço, num valor 
duplo. 

A variação do preço quilómetro por escalões de distância terá de ser ajustada em função das 
condições reais no terreno (dimensão, modelo de povoamento, caracterização 
socioeconómica).  

Numa situação em que não existisse atualização de tarifa, o valor total cobrado por cada mil 
serviços com recurso ao atual sistema de duas tarifas seria idêntico ao valor total a cobrar 
pelos mesmos mil serviços num sistema de tarifa progressiva. 

 
2 Haverá que ter em conta o impacto do valor da bandeirada no preço real por quilómetro do serviço 
local. Por exemplo, sem contabilizar tempo, um serviço de 5 quilómetros (provavelmente o serviço 
urbano dominante) tem atualmente em tarifa 1 um custo médio por quilómetro de €0,97.   
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Naturalmente que alguns destes mil serviços serão realizados por um valor inferior ao atual, 
enquanto que outros serviços serão realizados por um valor superior, o que naturalmente 
poderá gerar reações de desconfiança por parte dos industriais (sempre mais sensíveis aos 
serviços cujo valor se reduz do que aos serviços que aumentam de valor). 

Por esta razão é importante que esta alteração de sistema tarifário seja efetuada num 
momento em que a atualização das tarifas (resultante da inflação acumulada) seja 
significativa, na medida em que possibilita a construção de soluções em que apenas em 
serviços marginais poderá ocorrer uma redução de valor. 

Propõe-se que a estrutura do sistema tarifário a adotar inclua os seguintes componentes: 

• Bandeirada 

• Preço por quilómetro, articulado em 3 3  escalões em função da distância 
acumulada percorrida ou do valor no taxímetro (opções a considerar)4 

• Preço por hora    

Esta estrutura que propomos seja comum a todo o território nacional permite, na aplicação 
concreta, praticar em cada situação tarifas com diferentes graus de progressividade, 
inclusivamente com progressividade nula, em função da definição do par valor/distância na 
bandeirada e da variação do valor por escalão de distância. 

• Numa situação limite, em que o valor por quilómetro incluído na bandeirada seja 
igual ao valor por quilómetro dos diferentes escalões a progressividade é nula (o 
preço por quilómetro percorrido é sempre igual) 

• No caso inverso, em que o valor por quilómetro incluído na bandeirada seja igual 
ao atual, a definição de valores iguais para os diferentes escalões de distância 
possibilitará, nas situações em que tal seja considerado conveniente, manter o 
tarifário igual à atual tarifa 3. 

• Finalmente, a título de exemplo, a combinação de valores pode, por exemplo, 
reequilibrar o conjunto dos preços a favor do serviço de caracter eminentemente 
local (por exemplo nos primeiros 5/6 quilómetros), compensando esta redução 
com agravamento em maiores distâncias) ou, se se considerar conveniente, optar 
por solução inversa. 

Em nossa opinião, uma solução deste tipo apresenta várias vantagens, que enunciamos: 

• Num quadro em que haverá tendência para a diferenciação do serviço de táxi  nos 
diferentes territórios (conforme conclusões preliminares do grupo de trabalho) a 
estrutura e modelo da tarifa mantém-se idêntica, variando apenas em valores, 
facilitando a gestão global do processo, a comparabilidade das diferentes 
soluções, a própria programação dos taxímetros (é diferente programar 10 a 20 

 
3 O número de escalões deverá ser objeto de avaliação, em função das distâncias dominantes. O 
número apontado é o vigente em Londres, com um raio de ação de 50 quilómetros. 
4 Na fase de avaliação deverá ser avaliada a opção entre quilómetro ou valor como elemento 
determinante do escalão. As duas opções são correntemente praticadas.  
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estruturas distintas ou programar diferentes soluções de preço no quadro da 
mesma estrutura). 

• A flexibilidade permitida possibilita uma maior competitividade do táxi nos 
territórios urbanos de média dimensão, atualmente penalizada na comparação 
com o automóvel próprio. 

• Essa mesma flexibilidade possibilita, em territórios com reduzida propensão para 
a mudança, a manutenção de um preçário com estrutura idêntica ao atual, 
propiciando uma evolução mais suave. 

A decisão de introduzir uma tarifa progressiva deverá ser precedida de análise rigorosa de 
diferentes soluções, envolvendo a simulação do impacto da alteração na atividade real do 
serviço de táxi em diferentes situações tipo, como sejam grandes centros urbanos, periferias, 
cidades de média dimensão e territórios de baixa densidade5. 

No conjunto das situações a analisar a receita média por viatura após a alteração deveria ser 
igual à receita atual, acrescida da taxa de inflação específica para o sector prevista no final do 
ano da revisão (previsivelmente 2021)6. 

 

Suplementos 

A cobrança de suplementos constitui, frequentemente, um dos motivos de conflito de 
consumo entre os motoristas e os utilizadores do táxi. Justifica-se, portanto, uma avaliação 
cuidada da sua cobrança, sem esquecer métodos diferenciados de publicitação dos 
suplementos cobrados.  

A decomposição do preço do serviço de táxi nas suas diferentes componentes tem evidentes 
vantagens comerciais, na medida em que permite ajustar o valor a cobrar às características 
de cada serviço específico. 

No entanto a cobrança de suplementos constitui um dos maiores fatores de conflitos de 
consumo por divergência entre motorista e cliente sobre a prática efetiva do serviço (de que 
é caso típico a discordância sobre as dimensões da bagagem). 

As condições de afixação no taxímetro dos valores a cobrar por suplementos, em que o 
cálculo é efetuado por múltiplos de €0,80, sem identificação dos serviços concretos que estão 
a ser cobrados, agravam as possibilidades de conflito. 

Assim, as Associações, com o objetivo de facilitar a transparência do preço do serviço táxi e 
limitar o potencial de conflitos de consumo (declarados ou tão só percecionados) propõem a 

 
5 Em algumas regiões existem sistemas de recolha de informação que possibilitam este tipo de 
avaliação. Noutros casos não se conhece essa disponibilidade, pelo que seria necessário montar um 
sistema de recolha da informação 
6 Calculada conforme especificado no documento anexo “Variação dos custos de exploração no 
sector táxi 2012-2021” 
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integração do valor dos suplementos7 na tarifa táxi, com exceção do suplemento de chamada, 
na medida em que este último constitui uma contraprestação clara da distância e tempo 
desde o local de estacionamento até ao ponto de inicio do serviço. 

Caso esta nossa opção não venha a ter vencimento, mantendo-se a cobrança de suplementos 
diferenciados (situação atual) essa situação deverá, em nossa opinião, ficar condicionada à 
possibilidade técnica e normativa de afixação autónoma no taxímetro e na fatura, de cada 
suplemento convencionado, libertando o valor e afixação destes, dos atuais 
constrangimentos, possibilitando valores independentes e identificação descritiva dos 
diferentes suplementos cobrados. 

Neste caso deverá ser tida em conta:  

• A definição do conteúdo do serviço de táxi básico (a incluir na tarifa). 

• A inventariação dos extras anexos ao serviço táxi a cobrir por suplemento definido 
em convenção. 

• A identificação de extras que poderão corresponder a objeto de acordo específico 
táxi-cliente ou oferta permanente do prestador de serviço. 

 

Serviços iniciados em locais especiais (aeroportos, terminais marítimos, etc.) 

Um tipo de serviços que têm sido objeto de esforços (até ao momento infrutíferos) de regular 
como situação justificando tarifa especial, são os serviços iniciados em aeroportos, terminais 
marítimos, terminais ferroviários, etc.  

É frequente, na Europa, a prática de tarifas fixas, para serviços iniciados nestes locais, com 
destino nas principais aglomerações que servem. Provavelmente, a localização particular do 
aeroporto de Lisboa (dentro da cidade) tem tornado mais difícil a definição de uma solução 
integral para este problema, que poderia passar, ao limite, pela adoção generalizada de um 
sistema de voucher por coroas.  

Já localizações mais excêntricas, como seja os casos do Porto, de Faro, ou do futuro aeroporto 
na margem sul, possibilitarão, talvez, soluções menos complexas.   

No quadro da revisão geral da convenção e do sistema tarifário importaria, neste aspeto 
específico, definir: 

• A caracterização de situações que podem justificar tarifas específicas.  

• Os níveis territoriais e institucionais competentes para a sua definição.  

• Critérios base para a definição destas tarifas em concreto. 

• Estas tarifas específicas serão únicas ou alternativas à tarifa comum 
(eventualmente com ponto de tomada de passageiros diferenciado, acautelando 

 
7 Ver em “Aspetos Metodológicos” o método de cálculo proposto para determinar o impacto da 
eliminação dos suplementos no valor da tarifa. 
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as deslocações aos terminais, por motivos profissionais – por exemplo 
trabalhadores do aeroporto ou companhias aéreas)?  

• Os serviços realizados com base nestas tarifas específicas poderão ser 
comercializados através de “voucher” de aceitação obrigatória? Ou terão 
obrigatoriamente de ser comercializados por “voucher”? 

• Em função da opção anterior, que opções de programação de taxímetro poderão 
ser tomadas? 

Embora não se enquadre neste ponto específico parece claro que a definição de um tarifário 
próprio, nomeadamente no caso dos aeroportos e terminais marítimos, obrigará a definições 
específicas das condições regulamentares a que deverão obedecer as viaturas que pretendam 
desenvolver serviços ao abrigo deste regime, implicando, ao limite, um licenciamento 
específico.  

 

Serviços “a percurso” 

Em zonas de significativa atividade turística (como por exemplo certos municípios da região 
de Lisboa e Algarve) verifica-se a ocorrência de procura para serviços designados “a percurso” 
já previstos na legislação em vigor, mas só regulados na Região Autónoma da Madeira8. Trata-
se de serviços tipicamente com início e conclusão no mesmo local, passagem por pontos de 
interesse turístico e eventualmente tempo de espera, durante o serviço. 

Eventualmente, este serviço poderia enquadrar-se na modalidade de serviço a contrato, de 
que é um caso específico. 

No entanto, neste caso particular em que uma das partes contratantes (o cliente) dispõe de 
muito menos informação do que a outra parte (o industrial/motorista) estaremos perante um 
caso típico de falha de mercado, em que se justifica, quando ocorra potencialmente procura 
significativa, uma intervenção regulatória, sob a forma de convenção local. 

Importa definir: 

• Que critérios (interesse turístico, níveis de procura, etc.) justificam a criação de 
um serviço “a percurso” concreto? 

• Que critérios e modelo de cálculo a aplicar na definição do valor? Que nível de 
definição deverá ser produzido e traduzido no contrato? 

• Que entidades intervêm na convenção local do serviço “a percurso”?  

Sendo o “serviço a percurso” definido por convenção, ainda que local, a sua realização deverá 
ser considerada obrigatória, desde que o cliente opte por essa solução. 

No início do serviço deverá ser obrigatória a emissão de fatura, identificando o serviço a 
prestar e respetivo valor. 

Este tipo de serviços poderá ser comercializado através de voucher.  
 

8 Anexa-se, a título de exemplo, tabela em vigor na RAM 
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Viaturas com lotação superior a 4 passageiros  

A solução até agora vigente na convenção de serviço de táxi para viaturas de mais de 4 
passageiros consistiu na criação de uma estrutura tarifária específica, majorada a partir da 
tarifa base.  

A prática vem demonstrando que este sistema não se adequa à realidade da prestação de 
serviço de táxi, provocando um conjunto de distorções que tendem a penalizar, quer o cliente, 
quer o industrial. 

Por um lado, o número de serviços em que efetivamente são transportadas mais de 4 pessoas 
é diminuto (não excedendo com toda a probabilidade 10% dos serviços efetuados por estas 
viaturas). 

Por regra, o cliente residente, conhecedor da diferença de tarifa evita a utilização destas 
viaturas, praticando seleção ativa, seja em chamada, seja em praça. 

Da implementação da tarifa especial resulta um benefício significativo para o serviço em 
estrada, mas uma situação muito menos favorável (quando não prejudicial) em situações de 
tráfego intenso. 

Tendo em conta o número muito elevado de viaturas com estas características em certas 
regiões, importa rever o seu enquadramento tarifário, tendo em vista: 

• Aproximar o preço ao número de clientes efetivamente transportado, 
possibilitando a estas viaturas o acesso ao segmento dominante do mercado (até 
2 passageiros). 

• Assegurar uma compensação justa, quando sejam transportados mais de 4 
passageiros, quer em serviço urbano, quer em estrada. 

Importa, assim, introduzir um sistema de dupla tarifa com as seguintes características: 

• Quando transportando até 4 passageiros, inclusive, aplicar a tarifa padrão 

• Quando transportando mais de 4 passageiros aplicar a tarifa agravada, 
correspondendo a um agravamento entre 60% a 80% da tarifa padrão 9 
(agravamento nos valores de distância e tempo).  

Ajustamento tarifário em dias especiais 

Em certos dias especiais (de que são exemplo os dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1 de janeiro, 
bem como certos feriados locais) verifica-se um desfasamento significativo entre a oferta de 
táxi e a procura por esse serviço, particularmente no período noturno. 

Trata-se, naturalmente, de dia de folga de muitos motoristas, não sendo o tarifário normal 
compensador dos custos acrescidos (e dos custos sociais incorridos). 

Acresce que, nesses dias, razões de segurança rodoviária aconselhariam uma maior utilização 
dos serviços de táxi (nomeadamente no regresso de encontros familiares e locais de diversão), 
mas tal só será praticável se a utilização se iniciar na ida. 

 
9 Corresponde a duplicar a tarifa padrão, aplicando um desconto entre 10% e 20% 
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• Propõe-se, assim que os serviços efetuados em dias especiais possam beneficiar de uma 
solução tarifária específica, articulada em duas componentes: 

o Aplicação da tarifa de fim-de-semana durante as 24 horas dos dias 24 e 31 de 
dezembro. 

o Aplicação de um suplemento especial automático em serviços iniciados durante o 
período noturno. 

 

Tarifas sazonais 

Nalgumas regiões do país com forte atração turística, a procura de serviço de táxi é muito 
marcada pela sazonalidade derivada da respetiva procura. Na época baixa não há clientes, na 
época alta não há táxis. 

Verifica-se um desfasamento significativo permanente entre a oferta e a procura que não 
poderá ser resolvido apenas com recurso à contingentação. 

Propõe-se, assim, a introdução, nas regiões em que justifique, de uma diferenciação tarifária 
sazonal que, compensando o esforço adicional exigido na época alta, permitisse reforçar a 
procura local do serviço de táxi, na época baixa, tornando-o mais atrativo. 

Haverá, portanto, que definir: 

• Que critérios podem fundamentar a definição de tarifas sazonais em algumas 
regiões. 

• Qual o nível territorial competente para a fixação de tarifas sazonais. 

 

Revisão automática da Convenção 

Embora os tempos que correm não sejam infelizmente favoráveis a taxas de inflação elevadas 
não é sustentável repetir uma situação em que decorrem 9 anos entre atualização do preço 
do serviço táxi, acumulando uma divergência de custos de cerca de 10%. 

Acresce que tendo em conta a atual política de revisão da RMMG com ganhos reais de poder 
de compra (portanto com aumentos superiores à taxa de inflação), prevendo-se que em 2023 
possa alcançar os € 750,00, a FPT considera que, a par de eventuais revisões estruturais da 
convenção deveria ser previsto um mecanismo automático de revisão de preços. 

Para o efeito importaria rever o atual ponderador que está já desfasado da realidade, 
definindo um valor acumulado de variação de preços que desencadearia, de forma 
automática, a revisão do preço do serviço de táxi, sem alteração da estrutura do tarifário, no 
final de ano seguinte.  

Aspetos metodológicos 
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A revisão integral da convenção de serviço de táxi que se propõe efetuar em 2022 pressupõe 
um trabalho técnico longo, pontuado por momentos de avaliação e conclusão em que o 
grupo de trabalho será chamado a pronunciar-se. 

Todo o trabalho necessário à revisão estrutural deverá, tendo em conta a sua dimensão, 
desenvolver-se ao longo do tempo, iniciando-se o mais cedo possível, nomeadamente no que 
respeita a um debate preliminar no Grupo de Trabalho e à recolha de informação. 

Será, nomeadamente, necessário: 

• Sistematizar as opções a ponderar (as apresentadas neste documento e outras 
que as entidades participantes no grupo de trabalho entendam apresentar). 

• Recolher informação sobre soluções praticadas noutros países, nomeadamente 
europeus para as opções consideradas. 

• Recolher, selecionar e tratar dados reais de serviços de táxi, representativos das 
várias realidades, por forma a construir modelos representativos que permitam 
testar os impactos das diferentes opções. 

• Ponderar a conveniência de inquirir utilizadores de serviço de táxi e, 
considerando-se conveniente, proceder a esses inquéritos. 

Alerta-se para que o trabalho a realizar, implicando recolha e tratamento de informação 
representativa de realidades representativas do sector táxi envolverá nalguns casos a 
montagem de sistemas de recolha de informação em viaturas selecionadas, envolvendo 
custos que não poderão ser suportados pelas Associações.  

Seria, portanto, conveniente dotar o Grupo de Trabalho dos recursos financeiros necessários 
à realização da recolha de informação essencial à correta ponderação das soluções 
necessárias, não sendo razoável desenvolver estas alterações com base exclusiva nas 
perceções parcelares dos diferentes agentes. 

Idêntica situação se colocará, noutras sedes, quando for necessário abordar a concretização 
descentralizada da tarifa.   

Notas Finais 

As normas da Convenção do Serviço de Táxi têm muitos anos de existência, nos aspetos 
essenciais das suas soluções, designadamente na estrutura do tarifário.  

A influência do quadro nela definido para a conformação do mercado e para as práticas dos 
seus agentes é, naturalmente, determinante. 

Uma alteração estrutural, na linha da que agora se propõe, só será possível na medida em 
que seja compreendida nos seus efeitos e em geral entendida como beneficiando 
genericamente todos os intervenientes (industriais e clientes).  

Para além de suportar todas as hipóteses na análise do impacto de alternativas e na 
comparação com a situação atual, a introdução de nova estrutura de sistema tarifário e 
convenção(ões) deverá acautelar: 
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• As alterações tarifárias estruturais vão necessariamente implicar que um número 
(talvez significativo) de taxímetros terão de ser substituídos. O mesmo poderá ter 
de acontecer com as lanternas. Deverá ponderar-se a possibilidade de (exceto em 
casos de obsolescência extrema) permitir a continuidade da sua utilização, sem 
acesso a novas soluções tarifárias que os equipamentos não comportem (por 
exemplo suplementos, tarifas sazonais). É, no entanto, evidente que só poderão 
continuar em utilização equipamentos com capacidade de responder às novas 
exigências básicas do serviço. 

• No quadro da revisão dos contingentes e da descentralização de competências 
regulatórias, terminará a tarifa única no Continente, sendo progressivamente 
substituída por tarifas regionais/locais. Será, no entanto, necessário acautelar, 
com uma tarifa supletiva, a cobertura de regiões que não entendam necessário, 
pelo menos de momento, definir tarifa própria. 

 

Lisboa, 18 de novembro de 2020 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção da ANTRAL  A Direcção da FPT 

 

Florêncio Plácido de Almeida Carlos Alberto Simões Ramos 

Anexos: 

Variação dos custos de exploração no sector táxi 2012-2021 

Tabela de serviços “a percurso” em vigor na RAM 
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Proposta Revisão da Convenção de Serviço de Táxi 

No quadro das atividades do Grupo de Trabalho para a Modernização do Sector Táxi as 
associações representativas participantes apresentaram, em 18 de novembro passado, um 
documento de reflexão intitulado “Atualização da Convenção e Reestruturação do Sistema 
Tarifário”. 

O debate no Grupo de Trabalho permitiu consensualizar, do ponto de vista das associações, 
alguns aspetos preliminares, designadamente: 

• A necessidade urgente de proceder a uma revisão dos preços do serviço de táxi, por 
forma a repor as condições económicas de prestação de serviço, degradadas pela 
evolução dos custos de exploração nos últimos oito anos (calculada atualmente em 
9,25%, já considerando a recente atualização da remuneração Mínima Mensal 
Garantida). 

• A consideração de que os potenciais impactos das previsíveis alterações do 
enquadramento legal (na linha das conclusões preliminares do Grupo de Trabalho) 
não são, neste momento, ainda percetíveis, prevendo-se que a sua implementação (e, 
portanto, os seus impactos) só venham a ser parcialmente sentidos ao longo dos 
próximos dois anos). 

• A revisão da convenção a realizar de imediato não poderá, assim, afastar-se 
significativamente da atual estrutura, devendo, no entanto, dar de imediato resposta 
a situações já consensualizadas, quer no âmbito do Grupo de Trabalho, quer em 
desenvolvimentos anteriores, não concretizados por falta de oportunidade. 

A proposta que agora se apresenta incide, assim, sobre: 

• Reequilíbrio entre a componente bandeirada e as componentes distância e tempo, 
com redução substancial do valor da primeira, que regressa assim à sua função 
tradicional. 

• Revisão do diferencial entre a tarifa diurna e noturna, por forma a bonificar esta 
última, desta forma acautelando o acréscimo de custos salariais inerente (subsídios de 
turno e de trabalho noturno). 

• Manutenção dos coeficientes de relação entre as diferentes tarifas. 

• Alteração do regime tarifário em dias especiais (24, 25 e 31 de dezembro e 1 de 
janeiro). 

• Diferenciação das tarifas a praticar pelas viaturas de mais de 4 passageiros, em função 
do número de passageiros transportados. 
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• Eliminação dos suplementos de bagagem e animal de companhia, ponderação do 
suplemento de chamada. 

• Eliminação da Tarifa “a hora” (Tarifa 6) 

• Introdução de normas que possibilitem a adição posterior à Convenção de convenções 
específicas, incidindo sobre serviços iniciados em determinados locais (aeroportos e 
terminais marítimos turísticos), serviços a percurso, tarifas específicas regionais, 
prevendo, designadamente, o âmbito dessas convenções, as partes intervenientes e o 
processo da sua celebração. 

Do conjunto das alterações elencadas deverá resultar um impacto próximo do acréscimo de 
custos de exploração calculados em 9,25%, sendo o diferencial apurado transportado para a 
próxima revisão tarifária, cuja data deverá ser desde já prevista na própria Convenção, por 
forma a evitar a acumulação de variações significativas. 

 

TARIFAS A APLICAR  

Todas as viaturas, quando transportem até quatro passageiros, inclusive 

A proposta de revisão de tarifas que agora se apresenta obedeceu ao conjunto de critérios 
que se descrevem. 

Os cálculos foram baseados na tarifa urbana (Tarifa 1) que corresponde ao maior segmento 
de mercado, sendo as restantes tarifas deduzidas em função destas, respeitando os rácios 
atualmente em vigor. 

Um primeiro elemento da proposta consiste no abandono do sistema de bandeirada 
introduzido na revisão tarifária de 2013 (atualmente em vigor), que, ao incluir um valor de 
bandeirada elevado (€3,25 para os primeiros 1800 m) produziu uma distorção no sistema 
tradicional com impacto nos serviços de menor dimensão. 

De facto, considerando que o serviço mediano1, exclusivamente em tarifa 1, percorre uma 
distância de 4,2 km, os primeiros 1800 m (43%), percorridos ao valor/km de €1,8 agravavam 
de forma significativa o custo final da grande maioria dos serviços.  

Assim, propõe-se o regresso à bandeirada considerada como tarifa de arranque, fixando o seu 
valor base em €2,50, para uma distância a percorrer correspondente a uma fração de 
distância, em 178,6 metros. 

 
1 Serviço mediana calculado sobre um universo de 391.500 serviços, realizados em tarifa 1, diurna, em 2019, por 
um total de 152 viaturas até 4 lugares licenciadas na cidade de Lisboa, para os quais foi possível tratar dados 
sobre tarifa, ponto de início e fim de serviço, data/hora, valor e distância. Ver Nota Técnica. 
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Na medida em que o peso desta distância no serviço mediano se reduz para 4,2% o impacto 
do valor da bandeirada tem um peso mais reduzido no valor do serviço. 

O valor por km foi aumentado para €0,56, que corresponde a um aumento de 19,1% que 
corresponde à compensação da bandeirada e da necessária atualização de preços. 

No valor/hora foi praticada uma atualização de 11,5%, para €16,50 por hora. 

Em serviços típicos, exemplificativos dos efeitos pretendidos, o resultado destas alterações foi 
o seguinte2:  

Valor 
Bandei- 

rada

Distância 
Bandei- 

rada

Distância 
Frações

Fração 
(m)

nº 
Frações

Tempo 
(seg.)

Fração 
(seg.)

nº 
Frações

Nº Total 
Frações

Valor 
Frações

Valor 
Total

Variação

3km+6min 3,25 1 800 1 200 212,77 6 360 24 15 21 2,10 5,35 ---
5km+6min 3,25 1 800 3 200 212,77 16 360 24 15 31 3,10 6,35 ---
7km+6min 3,25 1 800 5 200 212,77 25 360 24 15 40 4,00 7,25 ---

3km+6min 2,50 178,6 2821,4 178,57 16 360 22 17 33 3,30 5,80 8,4%
5km+6min 2,50 178,6 4821,4 178,57 27 360 22 17 44 4,40 6,90 8,7%
7km+6min 2,50 178,6 6821,4 178,57 39 360 22 17 56 5,60 8,10 11,7%

TARIFA URBANA - T1 - DIURNA

Proposta

Convenção Atual

 

Conforme se verifica, os valores propostos enquadram-se, em média aritmética simples 
(9,6%) nos objetivos definidos para a revisão tarifária. 

Já quando se procede ao recalculo dos valores dos serviços no universo de serviços tratados 
(ver nota 1) o impacto da alteração proposta é o constante do quadro abaixo:  

AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PROPOSTA 
TARIFA URBANA (T 1) DIURNA   

 
Convenção 

Atual 
Convenção 
Proposta Variação 

Caracterização 
Nº Viaturas 152 152 --- 
Nº serviços em tarifa diurna 391 485 391 485 --- 
Quilómetros nos serviços 1 944 588,5 1 944 588,5 --- 
Valor Serviços (excluindo suplementos e extras) 2 525 132,10 2 718 047,90 7,6% 
Indicadores 
Valor Médio por quilómetro (€) 1,299 1,398 7,6% 
Mediana dos Valores por quilómetro (€) 1,424 1,543 8,4% 
Valor Médio por serviço (€) 6,45 6,94 7,6% 
Mediana dos Valores por serviço (€) 5,95 6,40 7,6% 
Distância Média por serviço (km) 5,0 --- 
Mediana das distâncias por serviço (km) 4,2 --- 
Tempo Médio por Serviço (min/seg) 14'22'' --- 

 
2 As tabelas e quadros com tipo reduzido integram, em dimensão ampliada a Nota Técnica anexa 
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Mediana dos Tempos por serviço (min/seg) 13'32'' --- 
Verifica-se, assim, que o impacto efetivo da alteração tarifária proposta, sobre um conjunto 
de serviços representativos da realidade da prestação de serviço de táxi na cidade de Lisboa, 
é de 7,6%, o que reforça a compatibilização com os objetivos propostos. 

A proposta de nova tarifa de serviço noturno foi desenvolvida com critérios idênticos aos 
utilizados na tarifa de serviço diurno. 

No entanto, verifica-se que o diferencial do preço efetivo do serviço entre o serviço noturno e 
o serviço diurno não corresponde aos acréscimos de custo de exploração inerentes à 
disponibilização da viatura para o serviço em período noturno, nomeadamente o 
agravamento dos custos de mão-de-obra, em média de 22% (resultante do abono de subsídio 
de turno ou de trabalho noturno, conforme o caso). 

Quando analisamos a diferença efetiva em valor do serviço (com base no universo que temos 
referenciado) constatamos que o valor cobrado por cada quilómetro em serviço noturno é 
apenas, em média, superior em 4,6% ao valor cobrado no quilómetro em serviço diurno 
(1,359€ à noite e 1,299€ de dia). 

É certo que os serviços em tarifa noturna, devido também à maior distância percorrida, 
apresentam um valor por serviço superior em 9,8% ao valor do serviço em tarifa diurna. 

Mas o que não é menos verdade é que, enquanto a tarifa noturna é aplicada em cerca de 
57% do tempo, o número de serviços efetuados não excede, no universo considerado, os 34% 
dos serviços totais. 

Tendo como objetivo assegurar um diferencial tarifário próximo dos 10%, que se admite ser o 
ajustado ao diferencial de custos de exploração, propõe-se, assim, aumentar o valor por 
quilómetro e a bandeirada à taxa aplicada na atualização da tarifa diurna, para 0,56€/km e 
€3,00, respetivamente, mantendo as relações atualmente existentes entre as duas tarifas. 

No que respeita ao valor hora, em linha com a necessidade já anteriormente reconhecida, 
propomos que se estabeleça uma relação com o valor hora diurno que acompanhe a relação 
dos outros elementos tarifários, fixando o valor hora em €20,00.   

Seguindo o mesmo método utilizado na tarifa diurna, estimou-se o efeito da alteração 
tarifária na mesma seleção de serviços típicos, com os resultados constantes do quadro 
abaixo: 

Valor 
Bandei- 

rada

Distância 
Bandei- 

rada

Distância 
Frações

Fração 
(m)

nº 
Frações

Tempo 
(seg.)

Fração 
(seg.)

nº 
Frações

Nº Total 
Frações

Valor 
Frações

Valor 
Total

Variação

3km+6min 3,9 1 440 1 560 178,57 9 360 24 15 24 2,40 6,30 ---
5km+6min 3,9 1 440 3 560 178,57 20 360 24 15 35 3,50 7,40 ---
7km+6min 3,9 1 440 5 560 178,57 32 360 24 15 47 4,70 8,60 ---

3km+6min 3,00 142,9 2857,1 149,25 20 360 18 20 40 4,00 7,00 11,1%
5km+6min 3,00 142,9 4857,1 149,25 33 360 18 20 53 5,30 8,30 12,2%
7km+6min 3,00 142,9 6857,1 149,25 46 360 18 20 66 6,60 9,60 11,6%

Proposta

TARIFA URBANA - T1 - NOTURNA

Convenção Atual
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Conforme se verifica os valores propostos superam, em média aritmética simples (11,6%), os 
objetivos definidos para a atualização tarifária, o que resulta de estarmos perante uma 
revisão que envolve em simultâneo a correção de um desequilíbrio. 

Ao proceder ao recalculo dos valores dos serviços em tarifa noturna no universo de  viaturas 
já referenciado, constatamos que a alteração agora proposta assegura o objetivo de 
estabelecer uma diferenciação da ordem dos 10% no valor médio por quilómetro (1,538€ 
face a 1,398€ em tarifa diurna) e de 9,4% no valor da respetiva mediana (1,688€ que 
comparam com 1,543€), conforme consta do quadro seguinte: 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PROPOSTA 
TARIFA URBANA (T 1) NOTURNA 

  
Convenção 

Atual 
Convenção 
Proposta Variação 

Caracterização 
Nº Viaturas 152 152 --- 
Nº serviços em tarifa noturna 198 505 198 505 --- 
Quilómetros nos serviços 1 035 016,5 1 035 016,5 --- 
Valor Serviços (excluindo suplementos e extras) 1 406 857,35 1 592 317,80 13,2% 
Indicadores 
Valor Médio por quilómetro (€) 1,359 1,538 13,2% 
Mediana dos Valores por quilómetro (€) 1,500 1,688 12,5% 
Valor Médio por serviço (€) 7,09 8,02 13,2% 
Mediana dos Valores por serviço (€) 6,6 7,40 12,1% 
Distância Média por serviço (km) 5,2 --- 
Mediana das distâncias por serviço (km) 4,4 --- 
Tempo Médio por Serviço (min/seg) 12'11'' --- 
Mediana dos Tempos por serviço (min/seg) 11'50'' --- 

Globalmente, o impacto da alteração tarifária agora proposta, no universo dos serviços destas 
viaturas é de 9,6%, valor que se inscreve no objetivo proposto, conforme quadro resumo: 

 IMPACTO GLOBAL DA PROPOSTA 

  
Convenção 

Atual 
Convenção 
Proposta 

Nº Viaturas 152 
Total de serviços em tarifa 1 (Dia + Noite) 589 990 
Total de km percorridos em Tarifa 1 2 979 605 

Valor Total de Serviços em Tarifa 1 
(excluindo suplementos e extras) 

3 931 989,45 4 310 365,70 

Valor Médio por km (€) 1,320 1,447 
Impacto da proposta de alteração 9,6% 

A tabela relativa à Tarifa Urbana (Tarifa 1) que se propõe será, assim: 
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TARIFA URBANA (TARIFA 1) 

Tarifa 1 
Bandeirada Km            

€ 
Hora            

€ 
Frações 

metros € metros segundos € 
Todas as viaturas quando transportem até 4 passageiros (inclusive) 
Diurna 178,60 2,50 0,56 16,50 178,57 22 0,10 
Noturna 142,90 3,00 0,67 20,00 149,25 18 0,10 

 

A partir da tabela proposta para os serviços sujeitos à tarifa urbana calcularam-se, por 
aplicação generalizada dos critérios historicamente presentes nas Convenções, as tabelas 
correspondentes às tarifas 3 (quilómetro com retorno em vazio) e 5 (quilómetro com retorno 
ocupado). 

Embora subsistam dúvidas sobre a manutenção destas tarifas na sua atual formulação e 
relação com a tarifa 1 entende-se não ser conveniente proceder à revisão da mesma, na atual 
situação de mercado, no tempo disponível e na pendência dos impactos das alterações ao 
enquadramento regulamentar do sector. 

Introduzem-se apenas duas alterações pontuais, de impacto muito reduzido, por um lado, 
não acionando a contagem de tempo no percurso da bandeirada (tendo em conta a sua 
redução a 178,6 metros) e, por outro lado, eliminando a duplicação da distância incluída na 
bandeirada em tarifa 5 (pela mesma razão). 

Os parâmetros restantes mantêm-se, designadamente:  

• Valor e distância a percorrer da bandeirada, igual à tarifa 1. 

• Preço por hora em espera, igual à tarifa 1.  

• Valor quilómetro duplo da tarifa 1 no caso da tarifa 3, igual à tarifa 1 no caso da tarifa 
5. 

Propõe-se, assim, que a tabela a aplicar para serviços “ao quilómetro” seja a seguinte: 

TARIFAS “AO QUILÓMETRO” (TARIFAS 3 E 5) 

  
Bandeirada Km            

€ 
Hora            

€ 
Frações 

metros € metros segundos € 
Tarifa 3 - Todas as viaturas quando transportem até 4 passageiros (inclusive) 
Diurna 178,60 2,50 1,12 16,50 89,29 22 0,10 
Noturna 142,90 3,00 1,34 20,00 74,63 18 0,10 
Tarifa 5 - Todas as viaturas quando transportem até 4 passageiros (inclusive) 
Diurna 178,60 2,50 0,56 16,50 178,57 22 0,10 
Noturna 142,90 3,00 0,67 20,00 149,25 18 0,10 
Nota: Nas tarifas 3 e 5 não haverá acionamento do relógio durante a bandeirada 
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No tempo disponível para elaborar a presente proposta não foi possível proceder à análise do 
impacto da mesma num universo de serviços reais. Essa análise poderá ser conduzida no 
período de avaliação, em tempo de incorporar eventuais ajustamentos. 

Viaturas certificadas para o efeito, quando transportem mais de quatro passageiros 

Conforme conclusão consensual do Grupo de Trabalho, na sequência de propostas 
apresentadas pelas associações em todas as anteriores tentativas de revisão da Convenção, 
propõe-se a adoção de um regime bi-tarifa a aplicar a todas as viaturas com lotação 
certificada para o transporte de mais de quatro passageiros. 

Assim, estas viaturas em todas as situações em que transportem até 4 passageiros (inclusive) 
praticarão as tarifas em vigor para as viaturas com lotação de 4 passageiros (1, 3, 5, conforme 
aplicável). 

Os taxímetros destas viaturas serão programados com um segundo grupo de tarifas (por 
comodidade agora designadas 1A, 3A e 5A), que serão selecionadas nas situações em que 
transportem mais de 4 passageiros. 

No decurso dos serviços realizados com recurso a estas tarifas tal facto será publicitado, seja 
por afixação do respetivo número no taxímetro, seja por exibição do código correspondente 
na lanterna.  

Nos casos em que os taxímetros (raros) e as lanternas (significativos) não comportem, por 
constrangimentos técnicos, esta afixação, não poderão ser programadas no taxímetro as 
tarifas especiais, sendo todos os serviços prestados no âmbito das tarifas base. 

A tarifa especial obtém-se pelo agravamento de 28% dos valores por quilómetro e hora 
constantes da tabela das tarifas base, do que resulta a seguinte tabela: 

TARIFAS DE VIATURAS CERTIFICADAS, QUANDO TRANSPORTEM MAIS DE 4 PASSAGEIROS 

Tarifa 
Bandeirada Km            

€ 
Hora            

€ 
Frações 

metros € metros Segundos € 
Tarifa 1A - Viaturas certificadas, só quando transportando mais de 4 passageiros 
Diurna 178,6 2,50 0,72 21,1 138,89 17 0,1 
Noturna 142,9 3,00 0,86 25,6 116,28 14 0,1 
Tarifa 3A -Viaturas certificadas, só quando transportando mais de 4 passageiros 
Diurna 178,6 2,50 1,43 21,1 69,93 17 0,1 
Noturna 142,9 3,00 1,72 25,6 58,14 14 0,1 
Tarifa 5A - Viaturas certificadas, só quando transportando mais de 4 passageiros 
Diurna 178,6 2,50 0,72 21,1 138,89 17 0,1 
Noturna 142,9 3,00 0,86 25,6 116,28 14 0,1 
Nota: Nas tarifas 3 e 5 não haverá acionamento do relógio durante a bandeirada 

A avaliação do impacto desta alteração revela-se como particularmente difícil, na medida em 
que não é possível, com a informação disponível, saber a proporção dos serviços efetuados 
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com estas viaturas quando transportam mais de 4 passageiros, admitindo-se que seja 
reduzida. 

A sujeição da grande maioria dos serviços ao regime tarifário comum (viaturas até 4 
passageiros) tem um impacto reduzido em regiões com elevado congestionamento de 
tráfego, em que a atual relação de preço distância/tempo é desfavorável a estas viaturas, mas 
pode ser significativo, em sentido negativo, em situações de serviços prestados 
dominantemente em estrada, com elevadas velocidades médias. 

Por outro lado, em todas as situações, esta alteração tarifária permite o acesso destas 
viaturas ao mercado dominante (constituído por serviços envolvendo em média 2 
passageiros), o que resultará num aumento do volume de serviço prestado, que poderá 
compensar a eventual queda de receita por quilómetro, quando esta se verifique. 

Este acesso a uma procura mais alargada é particularmente importante no atual contexto, 
permitindo minorar os impactos da quebra de procura no segmento turístico, que se prevê 
prolongada, e que constituía o segmento de mercado preferencial destas viaturas. 

É recomendável a monitorização específica desta situação, por forma a poder introduzir, em 
próxima revisão da Convenção, os ajustamentos que se venham a revelar necessários. 

 

 

SUPLEMENTOS 

Eliminação dos suplementos de bagagem e animal de companhia  

A cobrança de suplementos por bagagem e por animal de companhia constitui um dos 
motivos mais frequentes de conflito no serviço de táxi. 

Para essa situação contribui o facto de a exibição dos suplementos no taxímetro não ser 
transparente. O valor está lá, bem visível, mas não é possível a exibição dos factos que 
fundamentam a sua cobrança. 

Acresce que a dimensão exata dos volumes (e suas caraterísticas) que implicam a cobrança de 
suplementos é, com frequência, motivo de conflito adicional, incluindo com as entidades 
fiscalizadoras. 

Para mais, sendo os suplementos múltiplos de um mesmo valor não é evidente para o cliente 
a que se refere exatamente o valor exibido, quando ocorra a cobrança simultânea de vários 
suplementos. 

Considerando-se que a supressão destes suplementos, mediante justa compensação, 
mereceu um acolhimento generalizado no Grupo de Trabalho, entendem as associações 
concordar com a eliminação dos suplementos atualmente devidos por transporte de 
bagagem e de animal de companhia. 

Assim, importa avaliar o impacto económico desta eliminação. 
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Para o efeito procedeu-se à análise, num universo de cerca de 3.250.000 serviços3, prestados 
por 774 viaturas em diversas zonas do território nacional, cujos dados permitem identificar o 
valor de suplementos cobrados. 

Conforme consta da tabela síntese abaixo, o valor destes suplementos corresponde a 2,8% do 
valor total de serviços (valor incluindo suplementos, mas excluindo extras, como portagens e 
gratificações) e 13,9% do valor total dos serviços com estes suplementos. 

Lisboa (cidade) Urbano 574 2 374 201 19 731 444,60 365 997 15,4% 3 568 491,10 18,1% 369 092 590 547,20 16,5% 3,0%
Outros municípios AML Urbano 86 481 374 4 199 362,30 42 461 8,8% 388 495,05 9,3% 42 719 68 350,40 17,6% 1,6%
Algarve Km 78 277 221 4 142 826,85 78 300 28,2% 1 822 501,20 44,0% 89 003 142 404,80 7,8% 3,4%
Cidade Média Dimensão Urbano/Km 36 115 530 1 008 741,70 6 542 5,7% 81 299,65 8,1% 6 584 10 534,40 13,0% 1,0%

774 3 248 326 29 082 375,45 493 300 15,2% 5 860 787,00 20,2% 507 398 811 836,80 13,9% 2,8%

Dados Gerais Suplementos Bagagem e Animal de Companhia

Total

Suplementos Bagagem e Animal de Companhia

Valor 
Serviços c/ 

Suplemento 
Bagagem / 

Animal

% Serviços 
c/ 

Suplemento 
Bagagem / 

Animal

Serviços c/ 
Suplementos 

Bagagem / 
Animal

Valor Total 
Serviços,  
Incluindo 

Suplementos

Nº Total 
Serviços

Peso dos 
Suplementos 

Bagagem / 
Animal na 

Receita Total

Peso dos 
Suplementos 

Bagagem / 
Animal no 
valor total 

dos serviços 
c/ estes 

suplementos

Valor dos 
Suplementos

Nº 
Suplementos 

Cobrados

Peso Valor 
Serviços c/ 

Suplemento 
no Valor 

Total

Sediamento Viaturas
Regime 
Tarifário 

Municipal

 

A desagregação dos indicadores permite constatar realidades bem distintas, desde logo no 
peso que os serviços com suplementos assume, nomeadamente no Algarve (28,2% dos 
serviços e 44,0% do valor total) e também na cidade de Lisboa (15,4% e 18,1%), enquanto na 
periferia de Lisboa e na cidade de média dimensão esse peso é mais reduzido (8,8% e 5,7% 
dos serviços com estes suplementos), divergências que atestam o peso que os serviços 
turísticos representam nas primeiras duas situações. 

Note-se, no entanto, que quando calculamos o peso do valor dos suplementos no valor dos 
serviços com suplemento, verificamos que, em consequência da maior distância média destes 
serviços na região algarvia o valor do suplemento contribui menos para o valor final do 
serviço (apenas 7,8% contra 13,0% a 17,5% nas outras regiões). 

Também o contributo do valor destes suplementos na receita total é muito variável, oscilando 
entre 1% (no caso da cidade de média dimensão analisada) e 3,0% - 3,4% (em Lisboa e no 
Algarve, respetivamente). 

Note-se que não foi possível obter dados relevantes de municípios de reduzida densidade 
urbana e populacional o que limita, naturalmente, o alcance da avaliação de impacto. 

De qualquer forma, a eliminação destes dois suplementos constitui um sacrifício considerável 
em termos de receita perdida, só sustentável num quadro de revisão significativa da tarifa 
como o que agora se propõe.   

Manutenção ou eliminação do suplemento de chamada 

O suplemento de chamada atualmente cobrado tem um peso na receita geral semelhante ao 
conjunto dos outros suplementos (2,6%). 

 
3 Ver, a este propósito, Nota Técnica 
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Tendo em conta que o seu valor (0,80€) é metade do valor de qualquer dos outros 
suplementos e que é apenas cobrado uma vez em cada serviço, torna-se evidente que a sua 
presença nos serviços é bastante mais significativa. 

O quadro abaixo4 permite perceber a sua relevância: 

Lisboa (cidade) Urbano 574 2 374 201 19 731 444,60 555 261 23,4% 5 200 765,70 26,4% 444 208,80 8,5% 2,3%
Outros municípios AML Urbano 86 481 374 4 199 362,30 221 566 46,0% 1 996 755,20 47,5% 177 252,80 8,9% 4,2%
Algarve Km 78 277 221 4 142 826,85 117 723 42,5% 980 759,20 23,7% 94 178,40 9,6% 2,3%
Cidade Média Dimensão Urbano/Km 36 115 530 1 008 741,70 53 163 46,0% 490 415,60 48,6% 42 530,40 8,7% 4,2%

774 3 248 326 29 082 375,45 947 713 29,2% 8 668 695,70 29,8% 758 170,40 8,7% 2,6%

Suplemento de Chamada

Sediamento
Regime 
Tarifário 

Municipal
Viaturas

Total

Dados Gerais Suplemento Chamada

Nº Total 
Serviços

Valor Total 
Serviços,  
Incluindo 

Suplementos

Serviços c/ 
Suplementos 

Chamada

% Serviços 
c/ 

Suplemento 
Chamada

Valor 
Serviços c/ 

Suplemento 
Chamada

Peso Valor 
Serviços c/ 

Suplemento 
no Valor 

Total

Valor do 
Suplemento

Peso do 
Suplemento 
Chamada no 

valor total 
dos serviços 
c/ Chamada

Peso do 
Suplemento 
Chamada na 
Receita Total

 

Como se constata, o suplemento de chamada está presente em cerca de 30% dos serviços 
estudados, mas em quase 50% dos serviços, nas regiões estudadas, exceto na cidade de 
Lisboa (23,4%). Esta diferença justifica-se pelo peso do hailing em Lisboa (marginal nas outras 
regiões) e fundamentalmente pelas concentrações de início dos serviços (aeroporto, 
terminais de transporte coletivo, serviços de saúde, polos comerciais) que não têm o mesmo 
peso nas outras zonas estudadas (com exceção do Algarve, mas só no que respeita ao 
aeroporto de Faro). 

Note-se que a não inclusão na análise de municípios de baixa densidade não distorce as 
conclusões, na medida em que neste se praticará, em geral, o regime de estacionamento fixo, 
sem suplementos, com acionamento de taxímetro a partir do ponto de estacionamento. 

Embora entidades integrantes do Grupo de Trabalho tenham avançado com a supressão 
deste suplemento, a adoção desta medida neste momento não é consensual para as duas 
associações: 

• Numa primeira alternativa, a eliminação do suplemento de chamada resultaria na 
adoção do regime que vigora no estacionamento fixo, em que o acionamento do 
taxímetro no momento da aceitação do serviço resultaria, provavelmente, num 
acréscimo de custo para o cliente, para mais um custo cuja formação não seria 
acompanhada por este, podendo dar origem a um acréscimo de conflitualidade.  

• Em alternativa, a supressão do suplemento, mantendo-se o atual regime de 
acionamento do taxímetro, acarretaria a necessidade de compensar, na revisão em 
curso, um adicional de 2,6%, em acréscimo aos 2,8% resultantes da eliminação dos 
outros suplementos o que não nos parece acomodável.  

 
4 Ver a este propósito Nota Técnica 
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• Esta situação resultaria ainda, assim que se verificasse o espontâneo ajustamento dos 
operadores à nova situação, numa provável restrição da oferta disponível, por fuga 
dos operacionais à resposta a pedidos de serviço que implicassem maiores 
deslocações prévias (seja em distância, seja em tempo).  

• Acresce que, na medida em que este suplemento passará a ser o único praticável, a 
introdução de suplementos pode ser bloqueada com exceção deste, na própria 
programação do taxímetro, evitando-se por esta via a eventual prática de abusos.  

 

 

TARIFA EM DIAS ESPECIAIS (24, 25 e 31 de dezembro, 1 de janeiro) 

Em propostas anteriores de revisão da atual Convenção as associações têm pugnado pela 
adoção de políticas tarifárias tendentes a conferir um enquadramento mais favorável aos 
serviços de táxi realizados nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, bem como 1 de janeiro. 

A necessidade de assegurar um tratamento tarifário específico aos serviços realizados nestes 
dias tem merecido concordância no processo de revisão intentado em 2014 e, novamente, 
em 2018, bem como em diferentes contactos com responsáveis políticos. 

Não tendo sido concretizada qualquer alteração da Convenção não foi possível implementar 
as alterações previstas. 

Também no grupo de trabalho esse tratamento diferenciado mereceu consenso genérico. 

A conveniência de adotar um tratamento diferenciado resulta das seguintes constatações: 

• Embora os dias 24 e 31 de dezembro não sejam feriados nacionais a generalização de 
tolerâncias de ponto e coincidência com férias escolares geram, do ponto de vista das 
relações laborais em todos os sectores e também no sector táxi situações idênticas às 
dos feriados. 

• Acresce que, ao contrário dos restantes feriados, as atividades próprias da quadra em 
que o comércio e a restauração se mantêm ativos, envolvem um volume acrescido de 
deslocações e congestionamento de tráfego automóvel, não só nas grandes cidades, 
mas na generalidade dos aglomerados urbanos (últimas compras e deslocações para 
festas), onde se verificariam ganhos se menos pessoas se sentissem compelidas a 
utilizar o meio de transporte individual. 

• Por outro lado, nas noites de 24/25 de dezembro e 31/1 de janeiro, onde as 
deslocações são já de regresso ao domicílio, após as “festas”, uma maior utilização do 
transporte em táxi permitiria ganhos em termos de segurança rodoviária. 

• Um reforço da oferta de serviço de táxi nestes dias (e particularmente noites) poderia 
contribuir para resolver estes problemas, mas só será possível se os custos acrescidos 
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resultantes da necessidade de compensar os motoristas pela sua disponibilidade 
nestas ocasiões especiais puderem balanceados. 

Na avaliação a que se procedeu5 constatamos estar (no conjunto dos 4 dias) perante 1% do 
total dos serviços realizados ao longo do ano e de 0,95% da receita total. 

O quadro seguinte permite constatar, o número de serviços abrangidos nas diversas regiões: 

 

24/12 25/12 31/12 01/01 Total 24/12 31/12 Total N24/25 N31/01 Total
Lisboa (cidade) 574 2 374 201 5 065 2 947 6 265 8 989 23266 3 812 4 760 8572 964 2 979 3943
Outros municípios AML 86 481 374 1 167 447 1 354 2 131 5099 981 1 134 2115 98 345 443
Algarve 78 277 221 512 223 725 1 139 2599 431 521 952 56 621 677
Cidade Média Dimensão 36 115 530 300 107 325 720 1452 233 264 497 22 273 295

Total 774 3 248 326 7 044 3 724 8 669 12 979 32 416 5 457 6 679 12 136 1 140 4 218 5 358

Serviços em Dias Especiais

Sediamento Viaturas
Nº Total 
Serviços

Total de Serviços nos dias especiais Em tarifa diurna Nas noites especiais

 

O total de serviços realizados nestes dias, coincide com o esperado para um conjunto de dias 
médios idênticos (2 dias úteis e dois feriados) que é de 33.940. Pelo contrário, o número de 
serviços realizados em tarifa diurna em 24 e 31 de dezembro é claramente inferior ao 
esperado para dois dias úteis, que seria de 15.066 serviços. 

Por outro lado, o número de serviços realizado em 1 de janeiro e nomeadamente os 
realizados na noite de 31/01 excedem claramente os valores expectáveis de 7.300 e 2.400, 
respetivamente. 

No que respeita à receita gerada nestes dias verificam-se desvios significativos em relação ao 
valor do serviço médio, em função de diferentes padrões de serviço, nomeadamente 
distâncias mais longas e congestionamentos de tráfego agravando o custo por quilómetro 
percorrido. 

O quadro abaixo permite avaliar esses desvios e o reduzido valor relativo dos serviços 
realizados nas noites de 24/25 e 31/01, resultantes da sua reduzida dimensão, com exceção 
do verificado nos outros municípios da AML.  

Lisboa (cidade) 574 2 374 201 18 843 691,80 7,94 23 266 237 018,85 10,19 8 572 97 681,85 11,40 3 943 34 104,40 8,65
Outros municípios AML 86 481 374 3 953 759,10 8,21 5 099 41 787,30 8,20 2 115 18 384,65 8,69 443 6 970,90 15,74
Algarve 78 277 221 3 933 642,05 14,19 2 599 28 859,15 11,10 952 13 320,75 13,99 677 4 345,65 6,42
Cidade Média Dimensão 36 115 530 955 676,90 8,27 1 452 12 050,20 8,30 497 6 371,55 12,82 295 1 643,05 5,57

Total 774 3 248 326 27 686 769,85 8,52 32 416 319 715,50 9,86 12 136 135 758,80 11,19 5 358 47 064,00 8,78

Em tarifa diurna, dias 24 e 31 Nas Noites de 24/25 e 31/01
Serviços nos Dias Especiais - Valor Total e Média por Serviço

Viaturas
Nº Total 
Serviços

Valor Total 
Serviços

Valor 
Médio 

por 
Serviço

Serviços nos dias especiais

Sediamento
Serviços Valor

Valor 
Médio

Serviços Valor
Valor 

Médio
Serviços Valor

Valor 
Médio

Todos os Serviços, todas as Tarifas

 

Na linha do já anteriormente proposto e dos sucessivos consensos respeitantes a estes 
serviços a ANTRAL e a FPT propõem o seguinte enquadramento tarifário para estes dias: 

Todos os serviços efetuados nos dias 24 e 31 de dezembro serão prestados em tarifa noturna. 

 
5 Ver nota técnica 

mailto:fpt.sede@mail.telepac.pt


 ANTRAL 

ANTRAL - Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros: 
Av. Engenheiro Arantes e Oliveira, nº 15   1900-221 Lisboa Tel.: 218 444 053   Fax: 21 844 40 57   antral@antral.pt -www.antral.pt 
FPT - Federação Portuguesa do Táxi: 
Estrada do Paço do Lumiar, Lote R2 Loja A   1600-543 Lisboa Tel: 217 112 870   Fax: 217 112 879   sede@fptaxi.pt – www.fptaxi.pt 

13 

Nos serviços iniciados entre as 21:00 do dia 24 de dezembro e as 6:00 do dia 25 de dezembro 
e entre as 21:00 do dia 31 de dezembro e as 6:00 do dia 01 de dezembro praticar-se-á uma 
bandeirada especial, de €10,00, com distância de 476,33 metros. 

Esta bandeirada especial configurará uma tarifa adicional, acionada automaticamente 
(seleção controlada pelo sistema calendário/horário do taxímetro, a exemplo do que já ocorre 
na seleção dia/noite). 

TARIFAS NAS NOITES DE 24/25 DE DEZEMBRO E 31 DE DEZEMBRO/1 DE JANEIRO 

Tarifa 
Bandeirada Km            

€ 
Hora            

€ 
Frações 

metros € metros segundos € 
Tarifa 1 - Todas as viaturas quando transportem até 4 passageiros (inclusive) 
Especial 476,33 10,00 0,67 20,00 149,25 18 0,10 
Tarifa 3 - Todas as viaturas quando transportem até 4 passageiros (inclusive) 
Especial 476,33 10,00 1,34 20,00 74,63 18 0,10 
Tarifa 5 - Todas as viaturas quando transportem até 4 passageiros (inclusive) 
Especial 476,33 10,00 0,67 20,00 149,25 18 0,10 
Tarifa 1A - Viaturas certificadas, só quando transportando mais de 4 passageiros 
Especial 476,33 10,00 0,86 25,6 116,28 14 0,10 
Tarifa 3A -Viaturas certificadas, só quando transportando mais de 4 passageiros 
Especial 476,33 10,00 1,72 25,6 58,14 14 0,10 
Tarifa 5A - Viaturas certificadas, só quando transportando mais de 4 passageiros 
Especial 476,33 10,00 0,86 25,6 116,28 14 0,10 

 

Estas alterações terão um impacto residual na receita total do serviço de táxi (acréscimo 
estimado, em adicional à nova tarifa, de 0,18%), mas serão significativas no rendimento das 
viaturas que prestam serviço nestes dias e noites, cumprindo os objetivos pretendidos. 

Nos quadros abaixo demonstra-se o impacto destas alterações, para o universo estudado6: 

Lisboa (cidade) 574 2 374 201 18 843 691,80 8 572 66 621,5 1,398 1,538 0,140 1,09 9 327,01 10,0% 0,05%
Outros municípios AML 86 481 374 3 953 759,10 2 115 13 554,1 1,398 1,538 0,140 0,9 1 897,57 10,0% 0,05%
Algarve 78 277 221 3 933 642,05 952 6 848,8 1,398 1,538 0,140 1,01 958,83 10,0% 0,02%
Cidade Média Dimensão 36 115 530 955 676,90 497 2 728,5 1,398 1,538 0,140 0,77 381,99 10,0% 0,04%

Total 774 3 248 326 27 686 769,85 12 136 89 753 1,398 1,538 0,140 1,04 12 565,41 10,0% 0,05%

Impacto da aplicação da tarifa noturna aos serviços realizados em tarifa diurna nos dias 24 e 31 Dezembro

Ganho 
Total    

(€)

Aumento 
Valor 

Médio 
Serviço 

(%)

Ganho 
Total       
(%)

Dados Gerais Dados Base para Cálculo Ganhos

Km 
percorridos 

nestes 
serviços

Valor Médio 
km diurno 

(Nova 
Tarifa)        

(€)

Valor Médio 
km noturno 

(Nova 
Tarifa)        

(€)

Ganho 
por km          

(€)

Ganho 
Médio 

por 
Serviço    

(€)

Sediamento
Viaturas

Nº Total 
Serviços

Valor Total 
Serviços

Serviços

 

Conforme se verifica o ganho resultante da mudança de enquadramento tarifário é de 0,05%, 
face à receita total obtida no quadro da atual Convenção, com um aumento médio previsível 

 
6 Assumindo que os impactos das alterações serão idênticos aos verificados em tarifa 1, viaturas transportando 
até 4 passageiros. Ver Nota Técnica 
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do preço do serviço de cerca de 10%, correspondente ao diferencial do custo por quilómetro 
diurno/noturno. 

Como já referido, foi assumido um ganho por quilómetro idêntico ao caso base, em todas as 
situações, sendo possível que, em situação real, ocorram pequenas flutuações que, no 
entanto, não deverão provocar alteração significativa no cálculo global. 

O impacto global da introdução de uma tarifa especial nas noites de 24/25 de dezembro e 31 
de dezembro/1 de janeiro é mais significativo, representando um adicional de 0,13% em 
relação à receita total na atual Convenção, ganho esse que se somará ao que resulta da 
revisão da tarifa. 

 

 

 

ELIMINAÇÃO DA TARIFA À HORA (Tarifa 6) 

A eliminação da tarifa de serviço à hora (Tarifa 6) tem vindo a ser proposta pelas associações, 
não tendo até à data sido implementada por não ter sido possível proceder à revisão da 
Convenção. 

Tendo desempenhado um papel importante no serviço táxi, no tempo em que a 
disponibilidade de viatura automóvel própria era uma exceção, era tradicionalmente utilizada 
em serviços por …“ocasião de casamentos, batizados, funerais e outros eventos sociais e 
culturais.” (Convenção de 27/12/2012). 

A densificação do parque automóvel veio a reduzir substancialmente o recurso a esta tarifa, o 
que se traduziu na situação atual, que explicitamos7: 

 
7 O número de serviços é o que corresponde aos dados brutos, antes de expurgados os serviços correspondentes 
às tarifas 6, C e P, para construir as bases de dados que fundamentam a revisão da tarifa. Ver Nota Técnica 
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Lisboa (cidade) 205 891 203 7 182 030,35 416 3 897,00 0,05% 0,05%
Outros Municípios AML 20 98 860 781 401,60 62 517,70 0,06% 0,07%
Algarve 55 213 224 2 520 576,80 356 3 381,50 0,17% 0,13%

Total 280 1 203 287 10 484 008,75 834 7 796,20 0,07% 0,07%

Serviço à Hora (Tarifa 6) Dimensão e peso relativo

Peso dos 
Serviços 

T6 no 
Total

Peso do 
Valor T6 
no Total

Sediamento

Serviços Totais Serviços à hora (Tarifa 6)

Viaturas Serviços Valor Serviços Valor

 

Verifica-se, assim, que apenas 7 em cada 10.000 serviços são efetuados com recurso à Tarifa 
6, com um peso idêntico no que respeita à receita realizada. 

Acresce que o valor por serviço é, em média, equivalente a 1 hora, não sendo por certo 
dominantemente praticado nas aludidas ocasiões sociais. 

Apenas no caso do Algarve estes serviços assumem uma maior expressão, não atingindo, no 
entanto, a receita gerada senão €13,00 por cada €10.000 de receita. 

Tendo em vista que as situações que justificariam a permanência desta tarifa são marginais e 
poderão, com vantagem, ser acolhidas no serviço a contrato, depois das alterações 
regulamentares que se prevê, as associações propõem a eliminação desta tarifa. 

 

 

ADITAMENTOS À CONVENÇÃO 

No quadro das medidas de alteração do enquadramento legal e regulamentar 
consensualizadas no Grupo de Trabalho avultam propostas que envolvem a necessidade de 
convencionar quadros de atuação concretos, como por exemplo: 

• Tarifas específicas para serviços iniciados nos diferentes aeroportos e terminais 
marítimos turísticos. 

• Tarifas “a percurso”, principalmente em regiões ou municípios com relevância 
turística. 

• Tarifas de caracter regional ou intermunicipal, acompanhando o processo de 
descentralização de competências de gestão do serviço de táxi para as Autoridades de 
Mobilidade locais ou seus agrupamentos. 

• Requisitos exigidos para prestação de determinados tipos de serviço, bem como 
prestação de serviço em vários locais, nomeadamente os requisitos resultantes dos 
processos de digitalização e de descarbonização. 

• Condições de acesso a áreas concessionadas a terceiras entidades. 
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Tendo em conta a multiplicidade de situações desde já antecipadas, para além de outras 
naturalmente resultantes do reenquadramento da atividade de transporte em táxi, não há 
tempo útil para integrar todas essas situações na revisão que agora se prepara. 

Por outro lado, tendo em conta a multiplicidade de situações e, dominantemente, o seu 
caracter específico ou regional/local, é duvidoso que devessem integrar a Convenção 
nacional, por definição de natureza geral. 

É, no entanto, posição das associações que a Convenção nacional deverá estabelecer um 
quadro de referência para a celebração de Convenções específicas, nomeadamente 
estabelecendo: 

• A lista das Convenções específicas atualmente previstas e a acolher. 

• As partes interessadas que deverão intervir nestas convenções específicas. 

• Quais as normas da Convenção nacional que poderão ser contrariadas por convenções 
específicas e/ou quais as que terão obrigatoriamente de ser acolhidas nas convenções 
específicas. 

• Que relação se estabelece entre a tarifa geral nacional e outras tarifas que as partes 
entendam convencionar (tarifas de aeroportos, tarifas a percurso, tarifas sazonais e 
regionais, etc.). 

 

 

CONCLUSÕES 

Esta proposta é apresentada em conjunto pelas duas associações, com exceção do que se 
refere ao suplemento de chamada. 

A Federação Portuguesa do Táxi entende que se deve manter o suplemento de chamada, no 
atual valor (€0,80), procedendo-se ao bloqueamento dos taxímetros, por forma a só permitir 
a introdução de 1 suplemento; 

A ANTRAL propõe a eliminação do suplemento de chamada, com eliminação dos suplementos 
na programação dos taxímetros, mantendo-se a obrigação de só iniciar o taxímetro, no local 
de embarque do passageiro, nos regimes de estacionamento livre ou condicionado.  

O impacto da presente proposta de revisão da Convenção, no seu domínio tarifário, pode ser 
estimado em 6,98%, (nos termos da proposta da FPT) não incluindo, ainda, os impactos nos 
serviços em tarifas ao quilómetro, nem os impactos resultantes da diferenciação tarifária nas 
viaturas certificadas para mais de 4 passageiros. 

A eliminação do suplemento de chamada reduziria este impacto a 4,38% (conforme resulta da 
proposta da ANTRAL).  
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Não foi também possível analisar os possíveis impactos no serviço de táxi prestado em 
territórios de baixa densidade, não estando disponíveis dados para proceder a essa análise. 

Os impactos avaliados nesta data constam do quadro seguinte: 

IMPACTO REVISÃO TARIFÁRIA 
 

 

Mantendo o 
Suplemento de 

Chamada 
(FPT)  

Eliminando o Suplemento 
de Chamada 

(ANTRAL) 

Revisão Tarifária viaturas até 4 lugares, serviços em 
tarifa urbana 9,60% 9,60% 

Revisão Tarifária viaturas até 4 lugares, serviços em 
tarifa ao Km Avaliação em curso Avaliação em curso 

Diferenciação Tarifária nas viaturas de mais de 4 
lugares Avaliação em curso Avaliação em curso 

Eliminação dos suplementos de bagagem e animal de 
companhia -2,80% -2,80% 

Manutenção do suplemento de chamada Sem impacto ---- 
Eliminação do suplemento de chamada ---- -2,60& 
Acréscimo tarifário em dias especiais 0,18% 0,18% 
Eliminação da tarifa "à hora" (Tarifa 6) Sem Impacto Sem Impacto 
  
Impacto estimado total 6,98% 4,38% 
  
Variação de custos de exploração, desde a última 
revisão da Convenção, conforme doc. "Variação dos 
custos de exploração no sector táxi 2012-2021" de 
18-11-2020 

9,25% 9,25% 

  
Valor não compensado -2,27% -4,87% 
 

Como se constata os impactos avaliados até ao momento não permitem a cobertura integral 
da degradação das condições de exploração resultantes do aumento de preços ocorrido após 
a última revisão. 

No entanto as associações consideram razoável o nível de compensação agora calculado, 
tendo em conta as atuais condições de mercado e os impactos resultantes das alterações 
regulamentares previstas, desde que seja acordada a integração do valor agora perdido, 
corrigido das avaliações parciais ainda em curso, numa próxima revisão da Convenção. 

As associações propõem que, tendo em conta o valor em aberto, bem como as previsíveis 
revisões do Rendimento Mensal Mínimo Garantido, em 2022 e 2023, que acrescerão mais 
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cerca de 5 pontos percentuais à estrutura de custos, seja desde já acordada a realização de 
nova Convenção, a negociar em 2022, para vigorar no ano de 2023. 

Esta calendarização permitirá integrar a avaliação da evolução da situação do sector no 
quadro da recuperação pós-pandémica, bem como responder a necessidades emergentes das 
alterações regulamentares entretanto implementadas. 

Por outro lado, a fixação de uma vigência de 2 anos obviará a uma degradação da situação, 
evitando a necessidade de revisões tarifárias de significativa dimensão. 

Lisboa, 5 de fevereiro de 2021 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção da ANTRAL  A Direcção da FPT 

 

Florêncio Plácido de Almeida Carlos Alberto Simões Ramos 
 

Em anexo: Nota Técnica integrando os quadros em dimensão reduzida 
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PROPOSTA DE OUTROS TEMAS A TRATAR NO GRUPO DE TRABALHO 

No presente documento elencam-se os temas que, do ponto de vista das Associações 
deveriam ser objecto de debate no Grupo de Trabalho. 

Devidamente identificados, no final do documento, apresentamos também os pontos em 
que a posição das Associações não é convergente, mas que entendem deverem ser 
abordados. 

Tendo em conta a diversidade dos temas e o grau de tecnicidade de alguns deles, a 
metodologia de abordagem recomendaria algum trabalho em grupos mais restritos, após 
calendarização. 

Para certos temas poderá ser relevante a integração de terceiras entidades ou, no mínimo, a 
consulta das mesmas (por exemplo Associação Seguradoras na substituição temporária por 
sinistro, etc.) 

Em todos os temas que vierem a ser seleccionados as Associações apresentarão, em tempo 
oportuno, a sua posição e propostas de trabalho.  

Eliminação das Limitações à Prestação de Serviços em Táxi 

Transporte de crianças 

Está instituida uma reserva de mercado a favor de determinadas entidades, introduzindo 
limitações à prestação de serviço de táxi no transporte de crianças, mesmo nos casos em 
que motorista e viatura se encontrem devidamente qualificados. 

Instituida com o objectivo de beneficiar certos sectores verifica-se, na prática, que tal 
objectivo não foi alcançado, o sector táxi viu esta actividade relevante (particularmente em 
regiões de baixa densidade) dificultada e multíplos operadores não previstos vêm ocupando 
partes importantes desse mercado.  

Na sequência de consenso anterior reitera-se a necessidade de concluir o processo de 
alteração da legislação sobre o transporte de crianças em táxi na linha do já acordado. 

Transporte de doentes não acamados 

No transporte de doentes não acamados a alteração da portaria que regulava as VTSD veio a 
instituir uma reserva de mercado a favor de determinadas entidades (designadamente 
corporações de bombeiros), inviabilizando a contratação, pelas entidades competentes, do 
transporte de doentes não acamados em táxi. 

Estabeleceu-se, assim, uma limitação ìnjustificada à actividade do sector táxi, sem que dessa 
limitação tenha resultado benefício para os utentes (frequentemente em prejuízo dos 
mesmos, na medida em que as entidades que asseguraram a reserva de mercado, não sendo 
transportadores profissionais, nem sempre asseguram disponibilidade de serviço). 

A exemplo do que ocorreu com a regulamentação do transporte de crianças, também no 
transporte de doentes não acamados o objectivo de constituir uma reserva de mercado a 
favor de determinados sectores nem sequer resultou em benefício para esses sectores mas 
antes para interesses que só marginalmente se podem relacionar. 
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Pretende-se, assim, promover a alteração desta situação repondo a possibilidade de 
estabelecer contratos com os táxis para efectuar este transporte. 

Condicionantes da Oferta de Serviço Táxi 

Revisão da Portaria 277/99 

Esta portaria define as condições que devem cumprir as viaturas afectas ao serviço de táxi. 

Esta definição é restritiva, inviabilizando o ajustamento do mercado quer à disponibilidade 
de veículos de diferentes características, quer a diferentes tipos de serviço, o que penaliza a 
rentabilidade do sector. Justificar-se-ia a possibilidade de utilizar viaturas descapotáveis 
potenciando a diversificação do tipo de serviços a realizar. 

Propriedade da Viatura e “Desmaterialização” da licença 

No atual quadro legislativo a viatura tem de ser propriedade do titular do alvará. Esta 
situação impede a utilização de novos instrumentos disponíveis no mercado automóvel, que 
apresentem melhores condições de exploração do que a aquisição clássica, possibilitando, 
além do mais, um quadro de gestão que permite a continuada modernização do parque 
automóvel, sem prejuízo do atual enquadramento fiscal. 

A possibilidade de utilização em serviço de táxi de viaturas propriedade de terceiros 
permitiria, ainda, a substituição temporária de viaturas imobilizadas (por períodos alargados 
de tempo), por motivo de sinistro ou grande reparação.  

Deveria estudar-se a substituição da licença em papel por licença digital, integrada em 
dispositivo electrónico que possibilite, em tempo real o acompanhamento da actividade da 
viatura o que permitiria operacionalizar, com um mínimo de burocracia, as substituições de 
viatura, possibilitando também a sua substituição temporária, assim mantendo a ligação 
entre titularidade do direito de exploração (licença) e a correta identificação da viatura 
(matrícula). 

Condições de Trabalho 

Livrete Individual de Controlo (tempos de trabalho e repouso) 

Conforme consenso já formado, deverá manter-se a proposta de alteração da legislação 
sobre o livrete de controlo (tempos de trabalho e repouso), por forma a acabar de vez com a 
situação de incerteza jurídica e de enorme fluxo de processos de contraordenação com 
prejuízos evidentes para o sector do táxi, alteração que, estando aprovada, não foi publicada 
até à presente data. 

Formação 

No anterior Grupo de Trabalho foi consensual a necessidade de rever a actual estrutura dos 
cursos de formação de motoristas de táxi, procedendo à redistribuição pelos módulos da 
respectiva carga horária, bem como redução da carga horária na formação contínua. 

Não se chegou, no entanto, a acordo quanto às alterações a introduzir, pelo que se justifica a 
reabertura do tema. 
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Fiscalidade 

IUC 

Estando adquirida a necessidade de desburocratizar o reconhecimento da isenção em sede 
de IUC (que mereceu já a concordância do Ministério das Finanças), importa proceder à 
concretização da mesma. 

Eventuais dificuldades que ainda constituam obstáculo poderão ser objecto de avaliação 
neste Grupo de Trabalho. 

Descarbonização 

No anterior Grupo de Trabalho concluiu-se pela necessidade de acelerar o processo de 
descarbonização do sector, tendo sido previsto um programa de incentivo à introdução de 
viaturas elétricas. 

Decorridos dois anos de aplicação do mesmo constata-se que o resultado foi escasso (cerca 
de 3 dezenas de viaturas), tendo ficado por concretizar muitos aspectos do mesmo 
(nomeadamente infraestrutura de carregamento). 

No quadro deste Grupo de Trabalho importaria avaliar os obstáculos à eletrificação do 
parque e elencar as medidas necessárias à preparação de um plano efectivo de 
descarbonização da actividade táxi.  

Poderes de Regulação 

Licenciamento de atividades de transporte em viaturas ligeiras 

Clarificar os poderes das Autoridades de Transporte locais na regulamentação e 
licenciamento das actividades que se sobrepõem ao transporte em táxi, como sejam TVDE, 
viaturas de animação turística, “Tuk-tuk” e similares  

Introdução temporária de escalas de serviço 

A actual situação pandémica revelou insuficiências no quadro de poderes das Autoridades 
de Transportes. 

No caso do sector táxi, afectado por uma redução drástica da procura, não foi possível uma 
intervenção de regulação, alegadamente por falta de competência legal para o efeito. 

Embora não haja pandemias nem catástrofes diáriamente, seria de prever, em situações 
excepcionais a identificar, que as Autoridades de Transporte territorialmente competentes, 
possam determinar, com o acordo expresso das associações representativas do sector, 
regimes especiais de actuação, entre os quais serviço por escala. 

Regulamentação da prestação de serviço táxi em aeroportos e outros locais relevantes 

Não obstante a necessidade de regulamentar a prestação de serviço de táxi a partir de 
terminais aeroportuários e marítimos reunir uma concordância generalizada todas as 
tentativas de introduzir estes regulamentos têm sido goradas pelos mais diversos motivos 
(conflitos de competências, razões de oportunidade, etc.). 
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Não subsistindo dúvidas de que a regulamentação do serviço a partir destes locais é 
condição necessária à qualificação dos serviços prestados pretende-se desenvolver neste 
grupo de trabalho um debate que possibilite a estabelecer normas tendentes a: 

• Esclarecer as competências para estabelecimento destes regulamentos 

• Elencar os aspectos sobre que estes regulamentos devem incidir (por ex. regime 
de estacionamento (?), características e nível de equipamento de viaturas (?), 
qualificação dos motoristas (?)). 

Impacto Covid-19 

As restrições à mobilidade, a redução da actividade turística e a quebra da procura do 
serviço de táxi, provocaram impactos económicos significativos no sector, como resultado de 
significativa redução de actividade. 

Justifica-se, assim, a revisão de certos prazos a decorrer, entre os quais o prazo para 
substituição obrigatória das viaturas, que se propõe seja prolongado em um ano (Federação 
Portuguesa do Táxi) ou dois anos (Antral). 

Implementação das conclusões do anterior Grupo de Trabalho (colocação dos taxímetros) 

No anterior Grupo de Trabalho foi possível consensualizar normas tendentes à fixação dos 
taxímetros, com o objectivo de assegurar a sua continua visibilidade por parte do cliente, 
para que, ao possibilitar o acompanhamento por este da sua marcha, se dificultem alguns 
dos procedimentos fraudulentos mais comuns. 

Decorrido mais de um ano da entrada em vigor da legislação que concretizou este acordo 
verifica-se que a formulação adoptada não terá sido a mais feliz, na medida em que não 
define com rigor o posicionamento longitudinal do taxímetro. 

Também muitos taxímetros, embora formalmente colocados em posição correta, dispõem 
de possibilidade de rotação, apresentando o mostrador ao motorista e não ao cliente. 

Propõe-se, portanto, proceder a uma análise documentada desta situação, seja no sentido 
de melhorar a legislação, seja no sentido de estabelecer normas técnicas a impor aos 
instaladores. 

Concretamente, o nº 2 do artº 11º do Decreto -Lei n.º 251/98 deveria dispôr sobre a fixação 
do taxímetro e não a mera colocação, determinando a obrigatoriedade da sua “…fixação no 
centro longitudinal do tablier e na metade superior ou em cima deste …” e, ainda, ”…por 
forma a assegurar a boa visibilidade do mostrador pelos passageiros…” 

Promoção da Utilização do Serviço de Táxi 

Não obstante a relevância do transporte em táxi nos sistemas de mobilidade verifica-se que 
quer a população, quer muitas vezes as instituições não têm a percepção desse papel. 

Propõe-se, assim, o debate sobre medidas concretas de promoção do serviço público do 
transporte em táxi, valorizando a flexibilidade, a proximidade, a confiança, a segurança, a 
garantia de disponibilidade e a inovação.  
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Não obstante as Associações não concordarem nos pontos abaixo indicados, entendem 
que o seu debate no grupo de trabalho é relevante 

Regulamentação das Viaturas letras T e A 

No entendimento da Antral: 

No quadro do conjunto de alterações regulamentares e tarifárias em curso deverá ser 
abordado no GT o enquadramento regulatório das viaturas T e A. Em concreto propõe-se a 
extinção da categoria “T”, encontrando-se a melhor solução de integração para a mesma. 

Já a Federação Portuguesa do Táxi considera que: 

No quadro do conjunto de alterações regulamentares e tarifárias em curso deverá ser 
abordado no GT o enquadramento regulatório das viaturas T e A. Em concreto propõe-se a 
extinção da categoria “T”, convidando os respectivos titulares a integrarem os contingentes 
muncipais na categoria “A”, sujeitos ao mesmo regime regulamentar. 

Lei nº 35/2016 

A Federação Portuguesa do Táxi considera que as disposições constantes desta Lei se devem 
manter no novo quadro legal. 

Pelo contrário, a Antral entende que: 

Este diploma foi criado para dissuadir a actividade ilegal ao táxi, tendo deixado de fazer 
sentido com a legalização do TVDE. 

Lisboa, 18 de novembro de 2020 

Com os melhores cumprimentos, 

 A Direcção da ANTRAL A Direcção da FPT  

 

 Florêncio Plácido de Almeida Carlos Alberto Simões Ramos 
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