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RELATÓRIO DE ATIVIDADES
E CONTAS FPT 2020
A Direção da Federação Portuguesa do Táxi (FPT) apresenta aos seus associados, em 
Assembleia-Geral, o Relatório da Atividade desenvolvida durante o Exercício de 2020, 
no qual se registam os factos mais importantes do trabalho desenvolvido pela FPT, seus 
Órgãos Sociais, especialmente pela Direção, e por toda a sua estrutura institucional 
associativa, na Sede Social e nas Delegações e Núcleos descentralizados pelo País.

EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DO SECTOR
No ano de 2020, os riscos que já ameaçavam a estabilidade do Sector do Táxi agravaram-se 
com a crise pandémica. A grave quebra na procura gerada pelo confinamento obrigatório 
acresceu à situação de concorrência desleal das TVDE e suas plataformas de empresas 
multinacionais digitais. Apesar das expetativas geradas pelas audiências e reuniões de 
trabalho efetuadas pela Federação, a atividade do Sector não evoluiu de forma positiva, 
verificando-se um claro favorecimento das TVDE por parte da Administração Pública.
A FPT acompanhou as medidas de carácter temporário e extraordinário do Ministério 
do Ambiente e da Ação Climática para os primeiros tempos da crise, com: a limitação 
dos passageiros em táxi a dois terços da lotação, a proibição de circulação de 
motoristas com mais de 70 anos, a prorrogação de prazos de exames e suspensão 
de toda a atividade formativa, a obrigação de uso de máscara e a higienização das 
mãos. O IMT autorizou, também graças à insistência da Federação, a instalação de 
separadores sanitários em acrílico nos táxis.
A FPT pediu mais apoios ao Governo durante a pandemia e apoiou os associados na 
apresentação das respetivas candidaturas.

ATIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO
Durante o ano de 2020, a Federação Portuguesa do Táxi aprofundou a sua atividade 
constante de representação do Sector, nomeadamente com muitas audiências 
e reuniões de trabalho com representantes de todos os Órgãos de Soberania, 
Organismos Públicos e Entidades Reguladoras, para além da crescente sensibilização 
junto das Autarquias. O Poder Local assumiu o Táxi como parceiro vital.
No âmbito do Grupo de Trabalho para a Modernização do Táxi criado pelo Governo, 
a FPT empenhou-se durante meses num trabalho que poderá vir a gerar uma grande 
reforma da legislação do Sector do Táxi.
Internamente, e de acordo com as possibilidades permitidas pela pandemia, a FPT realizou 
reuniões dos Órgãos Sociais e com os associados, com recurso às novas tecnologias e à 
videoconferência, para análise permanente da situação do Táxi ao longo do ano.
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Aos órgãos de comunicação social a Federação deu a conhecer as preocupações e 
dificuldades dos associados.
Foi dada especial atenção à realidade do Sector no estrangeiro, nomeadamente 
através dos meios de comunicação da FPT, como a Revista Táxi, sítio institucional na 
internet e redes sociais. No âmbito internacional, a FPT reforçou o seu trabalho junto 
da Confederação Europeia do Táxi.
Em termos de cooperação institucional, a FPT continuou a sua participação nos 
Órgãos Sociais da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas 
– CPPME e nas suas iniciativas, como foi o caso da Conferência Empresarial “No 
Pós-Pandemia, que futuro para as micro, pequenas e médias empresas”, no Auditório 
Cultural do Seixal.
Como entidade sem fins lucrativos que realiza, entre outras, atividades de cariz 
social, incluindo no concelho de Lisboa, onde tem a sua Sede, e nos concelhos de 
Porto, Coimbra, Faro e Portimão, onde estão as suas Delegações, a FPT representa e 
defende os interesses dos seus associados perante as entidades públicas ou privadas, 
nacionais ou estrangeiras e desenvolve todos os seus esforços no estreitamento das 
relações de solidariedade e entreajuda entre os seus membros.
Sendo enorme o impacto económico e social da situação decorrente da pandemia de 
COVID-19 e das medidas sanitárias destinadas à sua contenção, junto do Sector do 
Táxi, a FPT tem, desde o início, estado atenta às necessidades económicas e sociais 
dos seus associados, desenvolvendo vários esforços e iniciativas no sentido de 
garantir que dispõem de informação e acesso às medidas legislativas excecionais de 
carácter económico e social que têm vindo a ser adotadas, com o que a FPT pretende 
contribuir para minorar o impacto negativo junto dos associados.
Por outro lado, a Federação reforçou a solidariedade ativa entre os seus associados, 
com o objetivo da sua aproximação, abrindo canais de informação, por forma a 
ajustar a necessidade de uns com a disponibilidade de outros.
Estas e outras iniciativas de natureza equivalente fizeram aumentar exponencialmente 
a atividade que a FPT, através da prestação dos seus serviços, canaliza diretamente 
para os seus associados, aumento este que não é acompanhado de qualquer 
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comparticipação dos associados os quais, além do mais, e devido às dificuldades 
económicas verificadas desde março de 2020, reduziram substancialmente o 
pagamento das quotas devidas à Federação, que assim se vê, presentemente, com um 
enorme aumento de atividade prestada aos associados gerado pela situação descrita, 
mas com uma igualmente enorme redução das receitas decorrentes do pagamento das 
quotas, devido à debilidade da situação económica dos seus associados.
O esforço que o apoio prestado aos associados exige tem levado a deslocações e contactos 
com as Autarquias do País, na candidatura a apoios específicos concedidos ao Táxi pelos 
Municípios, como é o caso dos concelhos de Albufeira, Lisboa, Loures, Montemor-o-Novo, 
Porto, Sintra, Portimão, Câmara de Lobos, Vila do Conde, Loulé, Faro, Castelo Branco, Vila 
Velha de Ródão, Viseu, Viana do Castelo, Penafiel e Pampilhosa da Serra entre outros.
A FPT salvaguardou, durante os períodos de confinamento e teletrabalho a que a 
pandemia obrigou, todos os postos de trabalho e remunerações dos seus funcionários 
e colaboradores, garantindo assim o contínuo e bom funcionamento de toda a sua 
estrutura de apoio aos associados.

ATIVIDADE ASSOCIATIVA
A Assembleia-Geral da FPT realizou-se em 25 de janeiro, no Auditório “Jorge Maurício” da 
Associação dos Deficientes das Forças Armadas, em Lisboa, com a participação de dezenas 
de associados, tendo sido aprovado o Plano de Atividades e Orçamento para 2020.
A Assembleia-Geral constituiu uma oportunidade para esclarecimento e debate com 
os associados sobre a situação do Táxi e as propostas da FPT para revitalização e 
modernização do Sector.
Neste ano, devido à situação de pandemia, não foi possível realizar o tradicional 
Festival “Cool Táxi”, que habitualmente mobiliza mais de 1.000 participantes em 
convívio e em contacto com o conjunto de ofertas de motorização e tecnologia 
apresentadas pelos patrocinadores e marcas parceiras da FPT.
Foram realizadas obras de remodelação na Sede FPT.
Em 3 de Dezembro, a Federação celebrou o seu 26.º Aniversário.
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SERVIÇOS AOS ASSOCIADOS
Ao longo do ano de 2020 os serviços da Federação, com os seus recursos próprios 
e através de protocolos com outras entidades, mantiveram uma atividade intensa 
e regular no apoio aos associados. Essa atividade associativa de que os associados 
não prescindem foi prestada em regime de teletrabalho e presencialmente, nos 
casos estritamente urgentes, com agendamento prévio e no cumprimento rigoroso 
de todas as normas de segurança da DGS.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Durante o ano de 2020, por decisão administrativa, a Federação esteve impedida 
de dar formação aos associados, numa nova quebra nas suas receitas.
A FPT trabalhou com entidades formadoras para preparar Formação Profissional 
futura em e-learning e presencial nos Cursos de Formação Inicial de acesso ao 
Certificado de Motorista de Táxi (CMT) e também de Renovação, em Formação 
Contínua, sempre em colaboração com as Delegações Norte (Porto), Centro 
(Coimbra) e Sul (Faro e Portimão).

MOBILIZAÇÃO ASSOCIATIVA
A FPT desenvolveu um grande esforço e trabalho para promover a proximidade 
com os seus associados, através da divulgação de informações de interesse geral 
e sobre a vida da Federação, nas diversas plataformas de comunicação de que 
dispõe (Revista, Site e Redes Sociais), com o objetivo de preparar cada encontro 
associativo, como a Assembleia-Geral. A Federação aposta na mobilização para a 
grande participação, em 2021, nas eleições para o próximo mandato dos Órgãos 
Sociais da Federação, numa conjuntura de grandes dificuldades nacionais.



RELATÓRIO E CONTAS E PARECER DO CONSELHO FISCAL 2020 7

ANÁLISE DE CONTAS
O ano de 2020 é um ano de resultados atípicos, já que foi um ano abrangido 
pelo impacto da COVID-19 com redução muito significativa dos movimentos 
operacionais, que passaram do valor de 445.724,00€ nos serviços prestados de 
2019 para o valor de 328.531,00€ que se conseguiram no ano presente, implicando 
a quebra de 16.30%. Como se compreende, e toda a malha de movimentos sofreu 
idêntico impacto.
Por decisão administrativa, a Federação esteve impedida de dar formação aos 
associados, embora nunca tenham deixado de ser atendidos e apoiados. Mesmo 
com a equipa em regime de teletrabalho, foi garantido o apoio que a Federação 
tradicionalmente presta a todos os associados, com o habitual cuidado e atenção.
Os gastos gerais caíram cerca de 20% passando de 330.991,00 € para 263.897,00 
€. Tendo também os gastos com gerais pessoal sido reduzidos de 161.764,00€ em 
2019 para 156.730,00€ no ano presente.
Esta realidade foi comum à generalidade da economia e das empresas. A Federação 
Portuguesa do Táxi foi gerida com o maior cuidado pela Direção o que permitiu 
que pudéssemos manter a estabilidade operacional, num quadro geral de grande 
dificuldade atravessado pelo nosso País.
Tal como referimos, não foi possível obter melhor resultado; -48.627,26€ é o que foi 
possível de obter perante o quadro das nossas dificuldades.
Este valor não compromete o futuro da Federação e permite a sua anulação, do 
decurso dos próximos dois ou três anos de atividade normal.
Como consequência da redução global da atividade económica o total de Capitais 
próprios desceu de 283.490,00 € para 234.863,00€.
Um dado importante que devemos realçar é o valor do Passivo que no final de 2019 
atingiu o valor de 32.914,00€ e no fecho do ano atual se fixou em 13.379,00€.
Esta variação é a prova da estabilidade das nossas contas é um garante do seu 
próximo restabelecimento.
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Salienta-se ainda a diminuição global da quotização recebida dos associados, em 
22,58%, no montante de 142.579,42€ em 2019, para 110.388,04€ em 2020, o que 
perfaz uma quebra que ronda os 32.000,00€.
Assim, mantendo a FPT os critérios apertados de gestão que têm sido utilizados, 
estamos crentes de que o futuro próximo irá garantir a capacidade de intervenção da 
FPT na defesa dos interesses da Classe.

PROPOSTA
A Direção da Federação Portuguesa do Táxi, reunida na Sede Social, propõe à 
Assembleia-Geral o seguinte: que sejam aprovados o Relatório e Contas respeitantes 
ao ano de 2020. Que o resultado líquido no valor de -48.627,26€, seja transportado na 
seguinte proporção: Resultados Transitados/Totalidade: -48.627,26€.

CONCLUSÃO
A Federação Portuguesa do Táxi tem nos seus associados o seu maior valor, pela 
sua dinâmica associativa e a energia humana que a alimenta, reforçando a união de 
todos, na coesão em torno do que justamente reivindicam.
Uma palavra de saudação e os melhores agradecimentos aos nossos associados, 
pela colaboração e pela preferência pela Federação Portuguesa do Táxi durante este 
ano de 2020.
Uma nota de louvor e elogio para a equipa de trabalhadores, colaboradores e 
dirigentes da Federação, de norte a sul do País, pela dedicação e empenho no serviço 
que prestam diariamente aos associados, especialmente nesta situação de crise 
pandémica de que ainda não se vislumbra o fim.
Uma solidária e sentida homenagem à memória dos associados falecidos durante o 
ano de 2020, com condolências às suas famílias.
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BALANÇO

ATIVO NOTAS 2020 2019

Ativo não corrente
Ativo fixos tangíveis
Propriedades de investimento
Ativos intangíveis
Participações financeiras
Outros investimentos financeiros
Créditos a receber

5101
5102

5103/4/5
5106

5107/11
5109

55.946,67

2.209,24

59.901,21

2.355,39

Total 58.155,91 62.256,60

Ativo corrente
Inventários
Clientes
Estado e outros entes públicos
Capital subscrito e não regularizado
Outros créditos a receber
Diferimentos
Outros ativos financeiros
Ativos não correntes detidos para venda
Caixa e depósitos bancários

5113/4
5115
5117
5118
5119
5120

5121/2/3
5124
5125

56.772,36
8.088,22

544,83
90.799,05

37.892,01

49.103,93

21.289,83
90.799,05

92.956,20

Total 194.096,47 254.149,01

Total do Ativo 252.252,38 316.405,61

CAPITAL PRÓPRIO NOTAS 2020 2019

Capital próprio
Capital subscrito
Ações (quotas) próprias
Outros instrumentos de capital próprio
Prémios de emissão
Reservas legais
Outras reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Outras variações no capital próprio
Resultado líquido do período

5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134

5135/6
5137
5139

102.318,84
181.171,79

(48.627,26)

102.318,84
162.979,42

18.192,37

Total do Capital Próprio 234.863,37 283.490,63
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PASSIVO NOTAS 2020 2019

Passivo não corrente
Provisões
Financiamentos obtidos
Outras dívidas a pagar

5142
5143

5144/5/6

Total

Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamento de clientes
Estado e outros entes públicos
Financiamentos obtidos
Outras dívidas a pagar
Diferimentos
Outros passivos correntes

5148
5149
5150
5152
5153
5154

5155/6/8

3.664,93

3.770,96

9.953.12

13.569,40

7.646,44

11.699.14

Total 17.389,01 32.914,98
Total do Passivo 17.389,01 32.914,98

Total do Capital Próprio e do Passivo 252.252,38 316.405,61

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 2020 2019

Vendas e Serviços prestados
Subsídios à exploração
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias
Variação nos inventários de Produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das merc. vend. e mat. consumidas
Fornecimentos e Serviços externos
Gastos com o Pessoal
Imparidade de inventários
Imparidade de dívidas a receber
Provisões
Imparidades de Investimentos
Outras imparidades
Aumentos/reduções do justo valor
Outros rendimentos
Outros gastos

5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016

328.521,24 

(263.897,66)
(156.730,85)

51.247,53
(540,00)

445.724,24

(330.991,03)
(161.764,35)

141.923,01
(67.881,90)

Resultado antes de deprec. e outros 5017 (41.389,74) 27.009,97
Gastos/Reversões de deprec. e de amortização 5018 (7.237,52) (8.817,60)
Imparidade de Inv. depreciáveis / amortizações 5019

Resultado Operacional 5020 (48.627,26) 18.192,37
Juros e Rendimentos Similares
Juros e Gastos similares suportados

5021
5022

Resultados antes de impostos 5023 48.627,26 18.192,37
Imposto sobre o rendimento do período 5024

Resultado Líquido do Período 5025 48.627,26 18.192,37

Presidente

Carlos Alberto Simões Ramos

Contabilista Certificado

José Fernando de Araújo
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RELATÓRIO E PARECER     
DO CONSELHO FISCAL
Exmos. Membros da Federação Portuguesa do Táxi,
No cumprimento das funções para as quais fomos eleitos, cumpre-nos, na qualidade 
de Conselho Fiscal da FPT, apresentar o Relatório da nossa ação fiscalizadora, bem 
como Parecer sobre o Relatório e Contas, apresentados pela Direção da Federação, 
relativamente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020.
No desempenho das nossas funções, acompanhámos a atividade da Federação em 
contactos estabelecidos com a Direção, assim como, por via de esclarecimentos e 
de diversa informação recolhida junto dos Serviços. Procedemos à verificação da 
informação financeira produzida ao longo do ano, efetuando as análises julgadas 
convenientes nas circunstâncias.
No final do exercício apreciámos o Relatório e Contas apresentados pela Direção, que 
merecem a nossa concordância.
Tendo em consideração o já referido, e em resultado do trabalho desenvolvido, 
somos de Parecer que a Assembleia-Geral da Federação Portuguesa do Táxi aprove 
o Relatório e Contas referente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 e a 
proposta de aplicação dos resultados contida no Relatório da Direção.

Lisboa, 11  de Junho de 2021

O Conselho Fiscal,

Presidente – Jorge Humberto Parraça Espada

Vogal – Manuel João Palhinhas Descalço
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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

N.P.C. 503 404 730 – Publicado no D. R.– III Série, nº 9, 11/01/1995 e Boletim do Trab. e Emprego III Série nº 7   
de 15/04/1995, I série nº 37de 8/10/2000 e I série n.º 36 de 29/09/2006


