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4º VICE-PRESIDENTE

Sócio 2617 - Táxis Armando Ferreira, Lda.
A pessoa designada: 
António Maria Graça Marques

1º SUPLENTE

Sócio 3 - Autocoope – Cooperativa 
de Táxis de Lisboa, CRL
A pessoa designada: 
Andreia Filipa Pereira Bárrios

2º SUPLENTE

Sócio 3691 
A pessoa designada: 
Licínio Teixeira da Silva

Conselho Fiscal
PRESIDENTE

Sócio 21 - Volancoop, CRL.
A pessoa designada: 
Jorge Humberto Parraça Espada

VOGAL

Sócio 1 - ATUG - Associação de Taxistas 
Unidos de Guimarães
A pessoa designada: 
Domingos Garcia Peixoto de Freitas

VOGAL

Sócio 4010 - Faustitur - Táxis de 
Turismo, Lda
A pessoa designada: 
Nuno Filipe Carrilho Cordas

SUPLENTE

Sócio 3788 - Maré da Vida- Transportes, Lda
A pessoa designada: 
Nuno Filipe Amaral Seixas

Mesa da Assembleia Geral
PRESIDENTE

Sócio 1829 - Lusangola - Táxis, Lda.
A pessoa designada: 
Jorge Manuel Ramos Fernandes

VICE-PRESIDENTE

Sócio 1935 - Auto Táxis Ventura 
 e Ventura, Lda.
A pessoa designada: 
António Manuel Correia Ventura

SECRETÁRIO

Sócio 3- Autocoope – Cooperativa   
de Táxis de Lisboa, CRL
A pessoa designada: 
Manuel Paulo Almeida Rodrigues

Direção
PRESIDENTE

Sócio 1935  - Auto Táxis Ventura  
e Ventura, Lda.
A pessoa designada: 
Carlos Alberto Simões Ramos

1º VICE-PRESIDENTE

Sócio 1893- Sociedade de Transportes  
em Táxis Abelheira, Lda.
A pessoa designada: 
Ana Rita Marques da Silva

2º VICE-PRESIDENTE

Sócio 1825
A pessoa designada:
Carlos Alberto Rodrigues Lima

3º VICE-PRESIDENTE

Sócio 3805- Romão Alves & Jorge 
Rodrigues, Lda.
A pessoa designada: 
José Manuel Águas Romão Alves
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PROGRAMA DE AÇÃO
Os compromissos Lista A 
para a transformação necessária

 Urgências para a recuperação pós pandemia

 Reforçar e prolongar os apoios financeiros
Dilatar no tempo os programas de ajuda Apoiar.pt, Retoma Progressiva 
de Atividade e Lay-off. Reforçar as suas dotações e desbloquear entraves 
burocráticos.

 Criar apoio específico à economia do táxi
Exigir resposta do Estado às especificidades da atividade com ajuda fi-
nanceira por licença, a fundo perdido, e apoio de caixa à tesouraria das 
empresas com juros bonificados e 2 anos de carência.

 Poder local
Apelar à manutenção e reforço dos apoios municipais para mitigar as difi-
culdades inerentes à pandemia.

 Qualificação e modernização

 Formar para a qualidade
Qualidade e modernização do modelo de negócio fazem a distinção do 
serviço público. É urgente apostar na formação profissional em larga 
escala e em todas as funções hierárquicas. 

 Qualificar a formação profissional
Rever estrutura dos cursos, redistribuir a carga horária pelos respetivos 
módulos. Reduzir a carga horária na formação contínua/renovação. 
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 Implementar a formação profissional E- Learning
Transmissão de conhecimento à distância, facilita a flexibilização de horários, 
fortalece a proximidade. 

 Criação de contrato de trabalho específico para o táxi
Resposta para a desejada eliminação da informalidade laboral. 

 Táxi na rede pública de transportes
Ser operador complementar dos transportes coletivos em determinados 
períodos e locais específicos. 

 Integração tecnológica na rede de transportes públicos
Aceitar e disponibilizar tecnologia facilitadora de mobilidade. Expressão 
técnica: MaaS - Mobility as a Service.  

 Descarbonizar a frota
Defender um plano nacional integrado e estruturado de investimento 
público, coordenado pelo governo, com tempos de aplicação definidos e 
apoios financeiros mobilizadores. Juntar vontades institucionais e parcei-
ros comerciais que concretizem este desígnio: reduz custos de produção, 
aumenta receitas, reforça a imagem de responsabilidade social do táxi, é 
um contributo valioso no combate às alterações climáticas. 

 Digitalizar os serviços prestados às comunidades
Promover a universalidade de meios de pagamento eletrónico (cartões 
de débito e crédito ou através de aplicações). Aliada à transparência, a 
rapidez da comunicação digital reduz custos e possibilita melhor moni-
torização da frota. 

 Reestruturação do sistema tarifário
Mais simples para o motorista. Mais atraente e transparente para o pas-
sageiro. Dar resposta concorrencial às exigências do mercado, sempre 
respeitando a regra: custo justo/trabalho digno. 
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 Adaptar a oferta à procura através de novos conceitos de contingentação
Resposta de maior mobilidade às comunidades. Reduz custos, aumenta 
ganhos e anula uma desnecessária emissão de carbono. 

 Desmaterialização da licença
Através de dispositivo eletrónico, substituir o papel por suporte digital, 
facilitar a substituição de viatura e anular a burocracia.

 Livrete Individual de Controlo
Exigir a publicação das alterações à lei que anulam diferentes interpre-
tações promovendo elevado número de contra-ordenações. 

 Transporte de doentes não acamados
Defender a eliminação das injustificadas restrições que canalizaram 
este rendimento para terceiros. 

 Transporte de crianças
Exigir a publicação das alterações à lei que regula o transporte contra-
tualizado de crianças em táxi.

 Alterar a lei da animação turística
Impedir que a legislação promova concorrência desleal com o serviço pú-
blico de transporte táxi. Clarificar atividades como os Tuk Tuk e os cha-
mados veículos de animação. 

 Fiscalidade
Desburocratizar o reconhecimento da isenção do táxi em sede de IUC. 

 Exigir a regulação e fiscalização municipal dos TVDE
Persistir na transferência de competências para que os municípios pos-
sam travar uma concorrência sem contingentação, desleal, devastadora 
das economias locais. Cumprimento integral da Lei 35/2016. 
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 Aeroportos e Portos Marítimos
Regulamentar os acessos e definir competências para prestação do 
serviço. 

 Promoção do serviço público de táxi
Envolver as instituições públicas para valorização do táxi, sua proximidade, 
elemento de coesão junto das comunidades. 

 Campanha “Traz um amigo”
Objetivo do quadriénio, mais 400 sócios FPT. Mobilizar cada sócio para 
recrutar um novo sócio. 

 Reorganização interna

 Reforçar a comunicação com os sócios
Manter o envio de informação útil via SMS. Apostar na revista Táxi e nas 
redes sociais. Abrir uma área reservada no novo site FPT para comunicação 
personalizada dos calendários oficiais e dos tempos de validade dos docu-
mentos necessários para o desenvolvimento da atividade. 

 Dinamizar sessões de debate e esclarecimento sobre a cultura de 
serviço público que prestamos
Mobilizar profissionais. Convidar tecido empresarial, parceiros comercias 
e autarcas. Reflexões que se querem locais ou regionais e realizados de 
forma regular. Estimular o networking e relações de proximidade. 

 Reforço institucional da FPT
Seguindo a tendência para a municipalização ou regionalização, eleger 
e ou nomear delegados e criar núcleos de empresários concelhios ou re-
gionais. Garantir respostas de proximidade às necessidades dos sócios. 
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 Criação do Regulamento Interno, Manual de Estrutura e Referencial     
de Funções
Desenhar o perfil organizativo da federação: estrutura hierárquica, unida-
des orgânicas e suas competências, vasos comunicantes. 

 Meios e recursos
Garantir melhores condições para resposta dos serviços administrativos, 
fiscais e jurídicos. 

 Plano de recuperação da quotização em atraso
Facilitar o acerto das quotas que ficaram em atraso por razões inerentes 
à pandemia. 

 Aprofundar a relação com a Confederação Europeia do Táxi
Deve a FPT sublinhar o seu posicionamento e visão europeus na tomada 
de decisões da CET. 

 Digitalizar procedimentos administrativos
Promover uma transição digital inclusiva que permita mais rapidez na 
execução de processos e uma maior sustentabilidade com a redução do 
consumo de papel.   

 CPPME
Participar nos órgãos sociais da Confederação das Micro Pequenas e Mé-
dias Empresas. 

JUNTAR FORÇA,
INOVAR NA ACÇÃO. VOTA A

O programa de acção da Lista A é um documento orientador em permanente evolução;  
devem ser acrescentados todos os contributos que somem valor e boa governança à FPT.
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Caros Sócios e Amigos da FPT,

É com enorme satisfação e justificado orgulho que aceito ser Manda-
tário da Lista A, candidata às Eleições da FPT de 10 de Julho de 2021.
Sinto-me muito honrado, pois sei que a Lista A continuará a lutar pe-
los interesses e pelas justas reivindicações dos Industriais de Táxi.
Vivemos tempos difíceis, agora mais agravados pela pandemia que 
nos tocou à porta, aumentando, assim, as enormes dificuldades que 
o Sector do Táxi já sentia.
Enquanto isto, o Poder Político, ou seja o Estado, encarou o Sector do 
Táxi com alguma sobranceria e indiferença, fazendo orelhas moucas 
aos apelos que o nosso Sector vem fazendo.
Os últimos governos, ao abrirem as portas às multinacionais TVDE, 
desferiram uma machadada no Sector, causando gravíssimos prejuí-
zos aos seus industriais e profissionais e suas famílias, ou seja, a to-
dos nós, os que (sobre)vivemos desta nobre profissão. Não contente 
com isto, o mesmo Poder Político, tem sido demasiado brando com 
as multinacionais… Um escândalo!
Com a alegria de participar num novo ciclo da vida da nossa Fede-
ração, saúdo a Lista A, por tudo o que representa para o Táxi e por 
integrar jovens mulheres nos Órgãos Sociais da FPT.
Acredito na capacidade e no empenho desta Equipa para coordenar 
a nobre missão da Federação em prol da defesa dos direitos dos seus 
Associados e de todo o Sector do Táxi.
Agradecido por poder continuar a levantar a minha voz pelo Táxi, 
como Mandatário da candidatura da Lista A, afirmo a dinâmica do seu 
Programa “Juntar força, inovar na ação” neste Projeto que é de todos 
e para todos nós.

Força, Lista A! Um Abraço fraterno para todos!

Mandatário
Fernando Carneiro


