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“A ação é o único meio 
de expressão para a ética.”
LAURA JANE ADDAMS



Identidade 
FPT

Missão
Representar e defender 

os direitos e os interesses 
dos industriais de táxi 

associados e suas associações 
perante as entidades 
públicas ou privadas, 

nacionais ou estrangeiras

Visão
Ser a referência na quali�cação 
humana e na modernização
do modelo de negócio do táxi.

Valores
Trabalho, responsabilidade, 
honestidade, competência, 
inovação, sustentabilidade.
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7 PRINCÍPIOS ÉTICOS 
& CÓDIGO DE CONDUTA

7 princípios éticos 
& Código de conduta
Têm por objetivos os princípios e as normas, neste documento expressos, a 
distinção da FPT e seus sócios, o zelo pelo serviço público que exercem.

Respeitar e acompanhar valores universais, regras legais e bons costumes são 
resposta obrigatória à sociedade contemporânea. 

A exigência coloca-se hoje nos patamares da inovação e excelência de de-
sempenho, bem longe da reação automática, burocrática e sem escrutínio.

É com os comportamentos e as atitudes que a FPT e os seus sócios devem 
diariamente justificar a sua existência e a sua necessidade.

Compromisso
Ética

Princípio de
Missão Pública

Princípio de
Missão Pública

Princípio de
Missão Pública

Princípio de
Missão Pública

Princípio de
Missão Pública

Princípio de
Missão Pública

Princípio de
Missão Pública
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7 princípios éticos

MISSÃO PÚBLICA
Os sócios e trabalhadores da FPT encontram-se ao serviço da comunidade 
e dos cidadãos, prevalecendo sempre o interesse daqueles a quem prestam 
serviços, sobre os interesses particulares ou de grupo.

INTEGRIDADE
Os sócios e trabalhadores da FPT regem-se por critérios de honestidade e de 
integridade pessoal e profissional.

JUSTIÇA
Os sócios e trabalhadores da FPT devem tratar de forma justa e imparcial todos 
os cidadãos, garantindo que atuam de acordo com a lei em vigor.

IGUALDADE
Os sócios e trabalhadores da FPT não podem beneficiar ou prejudicar qualquer 
cidadão em função da sua ascendência, sexo, raça, língua, convicções políti-
cas, ideológicas ou religiosas, situação económica ou condição social.

LEALDADE
Os sócios e trabalhadores da FPT devem agir de forma leal, solidária e cooperante.

INFORMAÇÃO E QUALIDADE
Os sócios e trabalhadores da FPT devem prestar informações e/ou esclareci-
mentos de forma clara, simples, cortês e rápida, garantindo a prestação de um 
serviço de qualidade.

COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE
Os sócios e trabalhadores da FPT agem de forma responsável e competente, 
dedicada e crítica, empenhando-se na sua valorização profissional.



5

7 PRINCÍPIOS ÉTICOS 
& CÓDIGO DE CONDUTA

Código de conduta

1.  Normas Internas

Deve a FPT:

•	 Respeitar e fazer respeitar os direitos e liberdades consagrados na 
Constituição da República Portuguesa; 

•	 Promover um saudável ambiente de trabalho, com higiene e segurança, 
desenvolver espírito de equipa e entreajuda, partilhar conhecimentos 
e experiências;

•	 Apostar no desenvolvimento de competências individuais e coletivas 
através de formação profissional;

•	 Promover regulares encontros de debate, esclarecimento e reflexão 
dos diferentes níveis de desempenho da federação;

•	 Garantir o normal funcionamento da operação desenvolvida pela federação.

2. Normas com a Comunidade

Deve a FPT:

•	 Respeitar e fazer respeitar os direitos e liberdades consagrados na 
Constituição da República Portuguesa;

•	 Procurar resposta às necessidades de mobilidade da comunidade;

•	 Dar o melhor acolhimento às sugestões e reclamações que surjam;

•	 Acarinhar as iniciativas sociais que visam o bem comum.

Deve o sócio FPT, de acordo com a Lei 6/2013, Artigo 2º
Deveres do motorista de táxi:

•	 Prestar os serviços de transporte que lhe forem solicitados, desde que 
abrangidos pela regulamentação aplicável ao exercício da atividade;

•	 Obedecer ao sinal de paragem de qualquer potencial utente quando se 
encontre na situação de livre;
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•	 Usar de correção e de urbanidade no trato com os passageiros e terceiros;

•	 Auxiliar os passageiros que apresentem mobilidade reduzida na entrada 
e saída do veículo;

•	 Acionar o taxímetro no início da prestação do serviço de acordo com 
as regras estabelecidas e manter o respetivo mostrador sempre visível;

•	 Colocar o certificado de motorista de táxi (CMT), o CMT provisório ou 
o comprovativo da entrega da declaração prévia referida no n.º 2 do 
artigo 8.º no lado superior direito do para-brisas, de forma bem visível 
para os passageiros;

•	 Cumprir o regime de preços estabelecido nos termos legais;

•	 Observar as orientações que o passageiro fornecer quanto ao itinerário 
e à velocidade, dentro dos limites em vigor, devendo, na falta de orien-
tações expressas, adotar o percurso mais curto;

•	 Cumprir as condições do serviço de transporte contratado, salvo causa 
justificativa;

•	 Transportar bagagens pessoais, nos termos estabelecidos, e proceder 
à respetiva carga e descarga, incluindo cadeiras de rodas de passageiros 
deficientes, podendo solicitar aos passageiros a colaboração que es-
tes possam disponibilizar e apenas nos casos em que se justifique,                 
nomeadamente em razão do peso ou do volume das bagagens;

•	 Transportar cães de assistência de passageiros com deficiência, a título gratuito;

•	 Transportar, salvo motivo atendível, designadamente a perigosidade e 
o estado de saúde ou de higiene, animais de companhia devidamente 
acompanhados e acondicionados;

•	 Emitir e assinar o recibo comprovativo do valor total do serviço prestado, 
no momento do pagamento do serviço respetivo e nos termos da lei, do 
qual deve constar a identificação, o endereço e o número de contribuinte 
da empresa e a matrícula do veículo e, quando solicitado pelo passageiro, 
a hora, a origem e o destino do serviço e os suplementos pagos;

•	 Não instar os transeuntes para a aceitação dos seus serviços;

•	 Facilitar o pagamento do serviço prestado, devendo para o efeito dis-
por de numerário que permita realizar qualquer troco até ao montante 
mínimo de € 20;

•	 Proceder diligentemente à entrega na autoridade policial de objetos 
deixados no veículo, podendo também fazê-la ao passageiro, desde 
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que por este solicitado e mediante pagamento do respetivo serviço, se 
o motorista de táxi entender que deve haver lugar a este pagamento;

•	 Cuidar da sua apresentação pessoal;

•	 Diligenciar pelo asseio interior e exterior do veículo;

•	 Não se fazer acompanhar por pessoas estranhas ao serviço;

•	 Informar o passageiro da alteração de tarifa, em trajetos que envolvam 
várias tarifas.

3. Normas com os Parceiros

Deve a FPT:

•	 Assumir um comportamento de cooperação institucional e/ou comercial;

•	 Desenvolver uma relação cordial e promover o respeito mútuo;

•	 Garantir a confidencialidade da informação.

4. Normas com os Fornecedores

Deve a FPT:

•	 Selecionar os fornecedores de forma rigorosa e com base em critérios im-
parciais, justos, transparentes. Sem concessão de privilégios ou   favoritismos;

•	 Honrar os compromissos assumidos;

•	 Garantir a confidencialidade da informação.

5. Normas com as Entidades Reguladoras

Deve a FPT:

•	 Respeitar e cumprir, escrupulosamente, com

•	 a legislação e normas aplicáveis em vigor;

•	 Prestar, de forma rigorosa e objetiva, colaboração e toda a informação 
e/ou esclarecimentos solicitados;

•	 Implementar (sempre que possível) as recomendações indicadas.
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6. Normas com o Mercado

Deve a FPT:

•	 Promover a prática dos princípios legais que regulam o mercado;

•	 Promover uma concorrência leal, denunciando a prática de atos ilegais;

•	 Assegurar uma saudável e cordial relação com os operadores da eco-
nomia do táxi;

•	 Recorrer às entidades competentes em caso de conflito / litígio.

7. Normas com o Ambiente

Deve a FPT:

•	 Implementar o uso responsável e racional dos seus recursos, procurando 
os melhores comportamentos que garantam crescimento sustentável.

8. Normas com a Comunicação Social

Deve a FPT:

•	 Assegurar que as informações são prestadas por pessoa autorizada 
para o efeito;

•	 Garantir que as informações são relevantes e contribuem para a boa 
imagem da federação.

9. Normas com Sistemas Informáticos 

Deve a FPT:

•	 Zelar pela proteção das suas bases de dados;

•	 Defender as regras da integridade, confidencialidade e autenticidade 
nas comunicações;

•	 Alertar para a não propagação de conteúdos discriminatórios, difamató-
rios, de matriz xenófoba ou racista.
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APELO FINAL
Apela-se ao cumprimento escrupuloso dos 7 

princípios éticos e do Código de conduta pelas 

razões por demais referidas ao longo do docu-

mento apresentado, nomeadamente, respeitar 

e acompanhar valores universais, regras legais 

e bons costumes para resposta obrigatória à                

sociedade contemporânea. 
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Sede:
Estrada do Paço do Lumiar, Lote R2 Loja A 
1600-543 Lisboa
Tel: 217 112 870 
Fax: 217 112 879 
Email: sede@fptaxi.pt

Delegação Norte: 
Rua Júlio Lourenço Pinto, 124 
4150-004 Porto
Tel: 223 722 900 
Fax: 223 722 899 
Email: del.norte@fptaxi.pt

Delegação Centro: 
Avenida Fernão Magalhães, 481 – 1º A 
3000-177 Coimbra
Tel: 239 840 057 
Fax: 239 840 059 
Email: del.centro@fptaxi.pt

Delegação Sul: 
Rua Coronel António Santos Fonseca, Lt.23 R/C Dtº 
8000-257 Faro
Telf. 289 878 102 
Fax: 289 878 104 
Email: del.sul@fptaxi.pt

Núcleo de Portimão
Av. 25 de Abril, Lote 120 Edifício Cedipraia, 
Loja 33, 8500-511 PORTIMÃO
Tel: +351 961 939 083
E-mail: dnuc.portimao@fptaxi.pt


