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Editorial

Proposta de Lei 50/XIII cria o regime Jurídico de
transporte em veículo a partir de plataforma electrónica

E AGORA!
Há poucos dias, o Presidente da República, aquando do

encontro com o Presidente dos Estados Unidos da América
deixou claro que Portugal não é a América. Quis, na ocasião,
vincar que certas coisas que podem acontecer por aquelas
paragens nunca aconteceriam em Portugal.
Em Portugal respeita-se a Presidência da República
porque esta faz-se respeitar. E existe uma natural filosofia
de regime de autonomia, independência e garantia, numa
palavra, respeita-se a soberania dos órgãos da República,
como impõe a Constituição.
Queremos renovar aqui a clareza com que o Presidente
da República explicou as razões do veto político que sentenciou a remessa do diploma em epígrafe ao Parlamento. Nem
por um minuto duvidamos que a Assembleia da República
e os partidos, em especial o partido que suporta o Governo tomariam boa nota das observações do Presidente da
República, conformando, adequadamente, a proposta.
Nunca, sequer por um minuto, fomos levados a supor que
os Partidos que se sentam no parlamento e o que suporta o
Governo pudessem ignorar ou, pior, tentar enganar o Presidente da República.
A verdade é que todos os Partidos, acto contínuo ao veto
submeteram Recomendações, ao Governo, à votação no
Parlamento, no sentido da Modernização do Sector do Táxi
– ver meu Editorial da revista anterior.
Ao mesmo tempo, que o IMT reatava um grupo de trabalho, imagine-se com a missão “informal” de elaborar uma
proposta de modernização do Sector de Táxi, com um prazo
surrealista em cima da cabeça – a data de fecho do Parlamento para férias pois, o diploma em causa tinha de voltar
a ser votado.
E deu certo! Em três reuniões o Sector estava modernizado!
Estava assim, criado o chão para a Assembleia da
República votar de novo a proposta e proceder à sua remessa
ao Presidente da República!
Perguntamos: Será que vão conseguir enganar o Presidente da República?
Não cremos.
A ANTRAL, por duas vezes levou ao Presidente da
República, com pedido de audiência, a sua antevisão do que
se estava a preparar e do que se iria passar, um atentado
criminoso e anti-republicano ao transporte público rodoviário
de passageiros em viaturas ligeiras.
Na segunda missiva era dito que:
“No passado dia 04 de Julho de 2018 endereçamos a V.
Exa. um pedido de audiência que relevamos pela razão de
que, como prevíamos, no dia 12 sequente a Assembleia da
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República aprovou, novamente, o diploma vetado com as
propostas de alteração do PSD e do PS que se resumem,
de forma simples e directa, no seguinte:
1. (Proposta PSD) Criação de uma regra (não pedida pelo
Sector) que “dá” a possibilidade ao Sector de Táxi de, cumprindo os requisitos de acesso que cria para as plataformas,
colocar ao serviço das mesmas carros descaracterizados;
2. (Proposta PS) Aumenta a já prevista taxa de contribuição, a pagar por serviço, para 5%.
Foi desta forma que os partidos em causa entenderam
cumprir as “orientações” políticas de Vossa Excelência,
desconsiderando, totalmente, as indicações da necessidade
de modernização do Sector e tratamento de um novo regime
de acomodação em conjunto, como expusemos na comunicação anterior.
Exmo. Senhor Presidente da República,
Excelência
Um Governo legítimo que governa tem a legitimidade de
alterar as regras do sistema, neste caso público do transporte
de passageiros. Se tem, então porque não o fez ou, faz, de
forma clara e transparente, dizendo ao país ao que vem?
O Estado português porém, ainda, obedece à Constituição
da República que impõe alguns travões, como se viu agora,
com o caso da abolição da taxa sobre os combustíveis.
E existindo esses travões estamos certos e seguros que o
Presidente da Republica não vai, pura e simplesmente deixar
passar um diploma desta natureza e fim, porque uma certa
maioria parlamentar se concertou!
O Sector tem, também, a garantia de que o Presidente
da República é o supremo garante da legalidade e o Tribunal
Constitucional o guardião da Constituição.
Ora, o serviço de transporte público de passageiros,
também tem travões de lei de bases de serviço de interesse
público universal e de salvaguarda da coesão territorial pela
intervenção na aproximação às populações das competências
das organizações locais que infelizmente vão acordar tarde
para o problema!
Por outro lado, o Estado Português deve respeitar os
Tratados que incorporou no seu direito interno e a douta
jurisprudência Europeia já firmada.
Neste âmbito, basta um meridiano olhar para ver que
tudo foi violado.
Exmo. Senhor Presidente da República,
Excelência,
O Sector tem a esperança de uma coerência firmada e
de uma garantia que não transige, quando estão em causa
princípios de ética republicana e de confiança, como pedra
basilar do direito público.

Florêncio Plácido de Almeida
Presidente da Direcção

Do outro lado, um modelo de negócio, assente numa
estratégia de “crowdfunding” para abalar e deitar abaixo as
regras instituídas em qualquer país do mundo. O dinheiro colocado no modelo visou directamente (sem rodeios) a compra
de grandes estruturas de lobbying e a imprensa para bloquear
e afastar as regras existentes, denegrindo com sucesso toda
uma indústria. Primeiro foi a estratégia de substituir as regras
nacionais dizendo existir um vazio legal depois, as regras
europeias quando estas se pronunciaram contra o modelo.
O Governo (com apoio dos actuais partidos políticos) ao
invés de alterar o sistema de forma clara e justa opta por
colocar operadores (legais e ilegais) em curto-circuito”. Será
aliás, deste curto-circuito (de consequências imprevisíveis)
que se hão-de sedimentar as novas regras que passarão
pela implementação da referida estratégia de “crowdfunding”,
desregulamentar e liberalizar, com lucros esperados a reverter
para os investidores conhecidos.
Voltamos a dizer se esta é a estratégia do país que isso
seja dito claramente ao país e não de forma encoberta com
mentiras e engodos de que se trata de um problema de
tecnologia…
Veja-se:
a) Os transportadores púbicos estão sujeitos a deveres
para com as pessoas e o Estado, os novos operadores são
colocados num ambiente liberalizado e descontingentado
e sem o cumprimento dos vários requisitos de acesso do
transporte público;
b) A dita ênfase na tecnologia esconde que o Sector já
usa a mesma tecnologia!;
c) Na prática, o que se verificará é um natural curto-circuito
entre os que cumprem regras e aqueles que não cumprem,
entre aqueles que podem usar o preço para controlar o
mercado e aqueles que nada podem fazer para combater a
redução da sua procura;
d) O problema atingirá proporções de desfecho imprevisível quando o mercado não apresentar as condições
actuais, (ligadas ao turismo), em especial, nas grandes áreas
metropolitanas e a estratégia financeira ditar o natural desejo
e expectativa de incremento do lucro. Aí o curto-circuito terá
consequências de ordem pública;
e) Mas, mais grave, as poucas medidas de alegado equilíbrio facilmente serão objecto de apreciação constitucional,
no caso, da taxa, como anunciado pelo CDS (com desfecho
previsível de declaração de inconstitucionalidade);
f) Por outro lado, os novos operadores, colocados num
ambiente igual depressa pugnarão pela igualdade das
condições operativas via pronúncia constitucional da igualdade…;

g) O que ainda não sabemos é como reagirá o Tribunal
Constitucional perante este bem construído e financeiramente bem alimentado curto-circuito: Decidirá ou não, pela
inconstitucionalidade das regras do regime do táxi para lhes
retirar as obrigações de serviço público dando-lhe a abertura
ao mercado e a liberalizarão dos preços e destruindo assim,
um serviço universal e a confiança que deu àqueles que o
serviram, durante décadas?
Pelo que precede, a não audição imediata do Tribunal
Constitucional, com o devido respeito e permissão para
tamanha ousadia por este juízo, traria incontornáveis consequências futuras e por natural arrasto a extinção do serviço
público universal de transporte de passageiros em Portugal.
Como dissemos no início, se essa for a visão para o país
então, que seja assumida clara e frontalmente e empreendida
por meios constitucionais e legais correctos, transparentes
e justos.
Pelo exposto e pelas preocupações que daí emergem, o
Sector continua a esperar receber de Vossa Excelência uma
resposta urgente ao seu pedido de reunião.”
Mais, a ANTRAL de forma previdente, ao contrário do
que decidiu fazer a sua congénere, FPT disse com clareza
que não aceitava participar em novo embuste e que não iria
assinar o documento preparado para dar o efeito pretendido
pelo Governo, posição que transmitiu a uma Assembleia
Geral extraordinária que conhecedora das razões confortou
a Direcção com o voto da quase unanimidade dos presentes.
Mais grave, ainda, o Ministro do Ambiente recusa-se a
ouvir o Sector e mesmo o recurso ao Primeiro-ministro não
logrou obter a resposta aos vários pedidos formulados pela
ANTRAL para esse fim.
Agora, perguntamos?
O que vai fazer o Presidente da República, sabendo que
os Partidos e o Governo para além de não terem dado qualquer importância às suas considerações o tentam enganar
com a falsa ideia de que a ANTRAL deu o seu acordo a um
embuste?
E mesmo se a ANTRAL tivesse assinado um documento
de trabalho estava longe de se ter procedido à criação de bases para a modernização do Sector e não se havia cumprido a
natural condição de tratamento dos dois regimes em conjunto,
de forma a conseguir a desejado equilíbrio e equidade.
E agora!
Não duvidamos um milímetro que a Constituição da
República Portuguesa vai prevalecer e a Instituição Presidência da República vai fazer-se respeitar!
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Nota
de Abertura

José Monteiro

Será isto justo?
Tendo no horizonte e como objetivo simplificar o

acesso a variadas profissões, foi publicado há sete
anos atrás, o Decreto-Lei 92/2011 de 27 de junho
que para tal, recorreu à eliminação de muitos cursos
de formação profissional obrigatórios, bem como,
dos certificados de aptidão profissional e respetivas
carteiras profissionais.
Foi assim que, através deste decreto-lei vimos de
uma penada só, e quando no horizonte se perspetivava um boom de turismo para Portugal, desaparecerem as carteiras de todos os profissionais de turismo
entre as quais e nomeadamente as de motorista de
turismo, que, recordo-vos, e para aqueles menos
atentos, eram os que estavam habilitados legalmente
a conduzir os ditos táxis de serviços turísticos (vulgo
Letra T), sendo que, para a obterem os candidatos à
formação tinham que provar previamente através de
um exame o domínio de duas línguas estrangeiras,
para depois serem admitidos a um curso de formação,
curso este que nos seus primórdios tinha inicialmente
a duração de dois anos letivos, e mais recentemente
um ano letivo.
Neste contexto, lanço a seguinte questão:
É correto que os táxis de serviços turísticos
possam ser conduzidos por qualquer condutor sem
formação profissional, enquanto que, os táxis de cor
padrão e isentos de distintivo, têm que obrigatoriamente ser conduzidos por detentores do Certificado
de Motorista de Táxi em conformidade com o estipulado pela Lei 6/2013 de 22 de janeiro?
Já agora e a talho de foice, gostaria também que
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refletissem sobre as seguintes situações:
Porque é que vinte anos após a publicação do DL
251/98 de 11 de agosto, e depois de várias alterações
desta legislação, os legisladores ainda não definiram
qual o regime aplicável ao acesso e organização do
mercado dos veículos turísticos e isentos de distintivo
e cor padrão conforme o previsto no artº 23º deste
Decreto-Lei?
Que justiça tem esta legislação que prevê uma
coima com o montante mínimo de 2.000,00 € para
o transportador clandestino em nome individual que
executa uma atividade ilegal sem pagar impostos, e
simultaneamente prevê o mesmo montante para o
transportador rodoviário que por lapso não cumpriu
com as normas de identificação, nomeadamente com
as cores dos dísticos identificadores do número da
licença e da localidade onde o seu táxi está afeto?
Não será exagerado coimar com o valor mínimo
de 2.000,00 € e máximo de 4.500,00 €, o veículo táxi
que faz um serviço ocasionalmente fora do concelho
onde está licenciado?
São estas injustiças, e estes exageros nos montantes com que a legislação nos brinda, que eu e provavelmente todos nós gostaríamos de ver retificados
em futura legislação.
Façamos votos para que assim aconteça, para
bem de todos e do setor dos transportadores rodoviários.
Saudações associativas.

3º Aviso de abertura de candidaturas

Apoio à descarbonização da frota de Táxis

1

. Enquadramento
O «Fundo para o Serviço
Público de Transportes»,
aprovado pela Portaria n.º 359A/2017, de 20 de novembro, além
de contribuir financeiramente para
o funcionamento regular das autoridades de transportes - definidas
pela Lei n.º 52/2015, de 9 de junho
com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, e
pelo Decreto-Lei n.º 86-D/2016, de
30 dezembro – visa apoiar projetos
e ações que contribuam para a capacitação das referidas autoridades
de transportes e para a melhoria do
sistema de transportes públicos de
passageiros.
Assim, tendo em conta as orientações estratégicas publicadas no
Despacho n.º 3741/2018, publicado
no DR de 13 de abril de 2018, e
as prioridades estabelecidas no
Plano de Atividades para 2018, o
Conselho Diretivo do IMT - Instituto
da Mobilidade e dos Transportes,
I.P., na qualidade de Autoridade de
Gestão do «Fundo para o Serviço
Público de Transportes», deliberou
proceder à publicação do presente
Aviso de abertura de candidaturas
destinado a projetos e ações da
iniciativa das empresas do setor
do táxi.
2. Objetivo do presente Aviso
O presente Aviso estabelece as
tipologias de ações elegíveis, bem
como as condições de admissibilidade, prazos e método de seleção,
no âmbito do procedimento de
APOIO À DESCARBONIZAÇÃO
DA FROTA DE TÁXIS, através do
«Fundo para o Serviço Público de
Transportes».
3. Ações elegíveis
3.1. No âmbito do presente Aviso
são elegíveis as seguintes tipologias de ações:
3.1.1. Aquisição de veículos

100% elétricos novos,
destinados à atividade de
transportes públicos de
aluguer em veículos automóveis ligeiros de passageiros (serviço de táxi).
3.1.2. Aquisição e
instalação de postos de
carregamento para os
veículos elétricos.
3.2. Por “veículo
100% elétrico novo
destinado ao serviço de
táxi, referido no ponto 3,
entende-se os veículos
automóveis ligeiros de
passageiros, exclusivamente elétricos, das
categorias M1, conforme
a classificação do Instituto da Mobilidade e dos
Transportes, I. P. (IMT, I.
P.), e devidamente homologados, licenciados para
a atividade de táxi.
3.3. Por postos de carregamento
de veículos elétricos compreende-se
as tipologias de postos de carregamento que se detalham nas especificações técnicas em anexo, a instalar
em locais de acesso preferencial a
veículos de táxi.
4. Regras Gerais do Apoio
4.1. Aquisição de veículos:
O apoio é traduzido na forma de
atribuição de unidades de incentivo
no valor base de 5.000 € (cinco mil
euros), devido pela aquisição de um
veículo 100 % elétrico novo, sem
matrícula, isto é, cujo primeiro registo
tenha sido feito em nome do candidato, a partir de 1 de janeiro de 2018.
Caso o candidato entregue um
veículo para abate, o valor unitário
da unidade de incentivo é majorado
desde que o veículo tenha licença
para serviço de táxi nos últimos 3
anos e tenha pelo menos 20.000
quilómetros percorridos no último
ano (a apurar pela entidade gestora

do Fundo para o Serviço Público de
Transportes, ao IMT). A majoração
a atribuir de acordo com a idade do
veículo de acordo com o seguinte:
Critério de elegibilidade para majoração
Idade (anos)

Majoração (€)

> 10

2.500

> 15

5.000

> 20

7.500

4.2. Aquisição de postos de carregamento:
O apoio é traduzido na forma de
atribuição de unidades de incentivo
no valor de 100% do valor do posto
de carregamento, até ao máximo de
5.000 €, por posto de carregamento.
5. Beneficiários
Para a tipologia “Aquisição de
Veículos”, são elegíveis as empresas
titulares de alvará emitido pelo IMT
para a atividade de transporte de aluguer em veículos automóveis ligeiros
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3 anos.
8.2.4. No caso de ser apresentada declaração de compromisso
referido no n.º anterior, o beneficiário
deve apresentar o comprovativo de
abate do veículo de serviço de táxi
num prazo de 2 meses após o reconhecimento de direito ao incentivo,
caso contrário, determina-se a restituição dos valores correspondentes
à majoração a favor do Fundo para
o Serviço Público de Transportes,
até 30 dias após o termo do prazo
estabelecido.

de passageiros (transporte em táxi).
Para a tipologia “Aquisição de
Postos de Carregamento”, são
elegíveis para atribuição do apoio
pessoas coletivas cujo objeto seja a
prestação de serviço de transporte
público de passageiros em veículos
ligeiros, devidamente licenciados
para o efeito, ou qualquer outra pessoa individual ou coletiva, desde que
o posto de carregamento se destine
a servir a atividade de táxi.
6. Âmbito territorial
O aviso abrange todo o território
nacional.
7. Modo de apresentação das
candidaturas
As candidaturas devem ser submetidas através do FORMULÁRIO
DE CANDIDATURA «online» no
período fixado para o efeito no
ponto 9 do presente Aviso, não sendo
admitida qualquer outra forma de
submissão.
A candidatura deve ainda ser
instruída com os documentos indicados no ponto 8 do presente Aviso,
devendo os mesmos ser enviados
para o endereço referido no número
14 do presente Aviso, devidamente
referenciados, até ao termo do período de apresentação de candidaturas.
8. Documentos a apresentar com
a candidatura
8.1. Relativos ao beneficiário:
8.1.1. Cópia de Certidão de Registo Comercial ou código de acesso
à certidão permanente;
8.1.2. Cópia de documentos de
identificação (Cartão de Cidadão
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ou Bilhete de Identidade e Número
de Identificação Fiscal, ou em alternativa o documento com os dados
do Cartão de Cidadão — Dados de
Identificação Civil e Número de Identificação Fiscal —, exportado através
da Aplicação do Cartão de Cidadão
disponível em www.autenticacao.gov.
pt/cc -aplicação) dos representantes
da sociedade com poderes para a
obrigar;
8.1.3. Certidão de não dívida do
beneficiário perante a Autoridade
Tributária e Aduaneira, válida, ou,
preferencialmente, autorização para
consulta da situação tributária;
8.1.4. Certidão de não dívida do
beneficiário perante a Segurança
Social, válida, ou, preferencialmente,
autorização para consulta da situação contributiva.
8.1.5. Alvará emitido pelo IMT
para atividade de transporte de aluguer em veículos automóveis ligeiros
de passageiros (transporte em táxi).
8.2. Relativos aos veículos:
8.2.1. Fatura de aquisição do veículo com data posterior a 1 de janeiro
de 2018, em nome do beneficiário,
em que conste o número de chassis, devendo ainda ser feita prova
de matrícula a favor do beneficiário,
na própria fatura ou em documento
apenso;
8.2.2. Licença emitida pelo município para a atividade de táxi e
averbamento do veículo em questão;
8.2.3. Caso aplicável, comprovativo de abate de veículo de táxi,
ou declaração de compromisso,
bem como a licença do veículo para
serviço de táxi a abater nos últimos

8.3. Relativos aos postos de carregamento:
8.3.1. Fatura de aquisição e instalação do ponto de carregamento com
data posterior a 1 de janeiro de 2018,
em nome do beneficiário;
8.3.2. Declaração de compromisso relativa à utilização do(s) posto(s)
de carregamento para serviço à atividade de Táxi, em veículos elétricos.
9. Período para apresentação de
candidaturas
O período para a receção de candidaturas inicia-se às 09:00 horas do
dia imediato ao da publicação do presente Aviso e termina às 19:00 horas
do dia 10 de dezembro de 2018.
10. Dotação e comparticipação
financeira
A dotação financeira prevista para
o presente Aviso é de 750 mil euros,
repartindo-se a dotação do seguinte
modo:
1) Aquisição de veículos: 625 mil
euros;
2) Aquisição de postos de carregamento: 125 mil euros;
11. Reconhecimento do direito ao
incentivo
11.1. O reconhecimento do direito
ao incentivo é efetuado pela Entidade
Gestora do Fundo para o Serviço
Público de Transportes, através da
atribuição do número sequencial
da unidade de incentivo correspondente, na sequência de ordem da
data e hora de submissão do pedido
de atribuição de incentivo, desde
que não seja ultrapassado o plafond
previsto em 10.
11.2. O beneficiário é notificado,
por correio eletrónico, do reconhecimento do direito ao incentivo,

contendo a indicação dos números
sequenciais atribuídos.
11.3. Caso o pedido seja indeferido, o requerente é notificado
dessa decisão pela Entidade Gestora
do Fundo para o Serviço Público de
Transportes.
11.4. Caso não se esgote a verba
de uma da tipologia de ações previstas no Ponto 3., e havendo lista de
espera de candidaturas na outra tipologia, o valor não atribuído à primeira
tipologia será atribuído, por ordem, às
candidaturas elegíveis da segunda
tipologia que estejam em lista de
espera, até esgotamento desse valor.
12. Lista de espera
12.1. Caso o plafond de uma das
tipologias se esgote, não é efetuado
o reconhecimento do direito ao apoio,
sendo o pedido reconhecido como
estando em lista de espera.
12.2. O beneficiário é notificado,
por correio eletrónico, da inclusão
do seu pedido em lista de espera,
contendo a indicação do número
sequencial atribuído.
12.3. É considerado o primeiro

pedido elegível em situação de
lista de espera, o pedido com menor
número sequencial da unidade de
incentivo, que tenha submetido todos os documentos indicados nos
pontos 8.
13. Pagamento ao beneficiário
O pagamento do incentivo é efetuado por transferência bancária para
a conta do beneficiário identificada no
processo de submissão, assim que
estejam reunidas as condições para
o exercício do direito ao incentivo.
Demais condições gerais de elegibilidade e o pagamento da comparticipação das despesas estão fixadas
no “REGULAMENTO ESPECÍFICO
PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS DO
FUNDO PARA O SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES”, publicado
em www.imt-ip.pt.
14. Esclarecimentos
Os pedidos de informação, de
esclarecimento ou o envio de informação ou documentação complementar, são dirigidos para fundodetransportes@imt-ip.pt.

ANEXO I
Especificações dos Postos de
Carregamento Elegíveis
No âmbito deste Aviso entende-se
por posto de carregamento uma infraestrutura instalada numa determinada
localização, destinada ao carregamento
das baterias dos veículos elétricos e
que pode ter um ou mais pontos de carregamento.
Nas presentes especificações utilizase o termo “ponto de carregamento”
como sinónimo de SAVE (“sistema de
alimentação de veículos elétricos”) nos
termos da norma ISO/IEC 61851-1. De
forma simplificada, um ponto de carregamento corresponde ao ponto de ligação
do veículo à infraestrutura elétrica, com
capacidade de carregamento de um
único veículo em cada momento.
Os pontos de carregamento deverão
ser da tipologia “carregamento normal” –
pontos de carregamento AC normal até
22 kVA com tomada Tipo 2 (“Mennekes”),
ou da tipologia “carregamento rápido” –
postos de, no mínimo, 40 kW, com, pelo
menos, uma tomada DC CHAdeMO, uma
tomada DC Combo/CCS e uma tomada
AC Mennekes de 43 kVA.

Assembleia Geral Extraordinária

A

ANTRAL convocou e realizou no dia 20 do mês
de Junho de 2018 uma
Assembleia-geral extraordinária
para apreciar e deliberar sobre
a ordem de trabalhos seguinte:
“Ponto um: Apreciação e discussão dos princípios e termos de
uma proposta para Modernização
do Sector do Táxi, que responda
ao veto do Presidente da República ou seja, uma proposta global
equilibrada e equitativa a todos os
operadores.
Ponto dois: Posição a tomar
caso o grupo de trabalho termine
sem a aprovação da ANTRAL do
documento que está a ser preparado para validar a nova aprovação
do diploma das plataformas.”
Fundamentou a necessidade
da reunião a necessidade de ser
tomada uma posição colectiva
sobre o desenrolar dos acontecimentos no âmbito da resposta ao

veto do Presidente da República
à lei sobre as plataformas electrónicas (TVDE).
Recorde-se que na sequência do veto a ANTRAL solicitou
reuniões com os vários grupos
parlamentares, e com o Primeiro-ministro, com vista a sensibilizar
os deputados para a necessidade
de aprovar medidas que evitem
a cartelização do sector das plataformas, ou seja que evitem que

assumam uma posição dominante
na actividade de transporte em
viaturas ligeiras de aluguer, que
inquestionavelmente levaria à falência o sector táxi, que, como o
veto referiu, expressamente, está
sujeito a um contingentamento e a
uma tabela de preços, o que não
sucede com as plataformas.
Sucedeu que após conhecido o
referido veto o Governo tratou de,
à pressa, reactivar um grupo de
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trabalho informal, dirigido pelo IMT,
com a presença da ANTRAL e da
FPT, para tentar demonstrar que
assim concretizava a modernização
do Sector e procedia ao necessário
equilíbrio entre operadores.
Preparava-se, em tal contexto,
um documento sem a necessária
reflexão, ponderação e confronto
que nada tinha de estruturado e
equilibrado mas, que seria uma
resposta para que o Parlamento
pudesse avançar, de novo, com
o diploma das plataformas, cuja
reapreciação já estava reagendada
para o dia 12 de Julho.
A verdade é que a ANTRAL
estava muito pouco confiante no
resultado dos referidos trabalhos de
frete às plataformas e fato à medida, sem qualquer respeito pelo
Sector que tem aliás, a péssima
experiencia anterior que deu origem
ao diploma vetado. Pior do que isso,
a ANTRAL estava muito preocupada com algumas das soluções
que estavam a ser apresentadas
e discutidas, no referido grupo de
trabalho que importava denunciar
e travar para salvar o que poderá
restar da actividade de táxi.
Importa dizer, com frontalidade, que é impraticável autorizar a
entrada de novos operadores de
transporte para a mesma actividade
sem qualquer limite, com preços
totalmente livres e condições de
acesso e exercício mais vantajosas, ao mesmos tempo que se
mantém o sector de táxi amarrado
como está. Dizer isso não significa
que o Sector aprove uma situação
de igualdade no sentido da total
descontingentação e liberalização.
Não! A ANTRAL tem consciente e
responsavelmente de atender ao
interesse do país e do público pelo
que a solução só poderá passar,
tal como acontece por exemplo em
Espanha, pela entrada de novos
operadores sem violação do necessário equilíbrio de meios existentes.
Impunha-se que o Sector, de
uma forma clara, confirmasse que
- Uma regulamentação para o
transporte rodoviário de pessoas
em veículos ligeiros que enquadre as plataformas tem de ser
pensada e definida em conjunto
com a modernização do regime
que actualmente regulamenta
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o sector, tal como sentenciou o
Presidente da Republica.
Esta modernização, não pode
porém, ser feita à conta de umas
migalhas, dadas aqui e ali e do
acolhimento de algumas soluções
operacionais há muito pedidas pelo
Sector!
A modernização deve poder
permitir responder positivamente
à pergunta chave: Está criado
um regime global harmonioso,
equilibrado justo e gerador de
uma concorrência justa? De outra
forma, estará em causa a sobrevivência do sector e o futuro das
dezenas de milhar de pessoas e
famílias cuja subsistência depende

da exploração da actividade.
Neste contexto, se decidiu ser
necessário auscultar os associados
sobre a situação actual, no que
concerne à modernização do Sector, dando a conhecer propostas e
colhendo a apreciação da Assembleia e colocando à sua suprema
decisão a posição a tomar perante o
documento que o grupo de trabalho
supra referido tinha em preparação.
A Assembleia discutiu variadas
propostas de revisão do regime
actual e deu o seu conforto por
maioria clara, para que a Direcção
não se vinculasse num documento
de intenções e objectivos diversos
dos anunciados.

Protocolo

A

ANTRAL celebrou um Protocolo com a Farmácia João
XXI que atribui condições
especiais ao Associados e respectivas famílias e colaboradores.
Vantagens:
- DESCONTOS DIRETOS na aquisição de medicamentos e produtos de Farmácia para todos os

Colaboradores, bem como para
o respetivo Agregado Familiar;
- possibilidade de pagamentos
imediatos, por MULTIBANCO ou
NUMERÁRIO, no ato de entrega,
assim como através de REFERÊNCIA MULTIBANCO;
- entregas GRATUITAS E DIÁRIAS;

-

e n t r e g a s
P O R
FARMACÊUTICO(A), o qual
poderá prestar devido Aconselhamento no local, se necessário.
Veja condições abaixo e
informe-se junto dos serviços da
ANTRAL.
Colocar o panfleto numa dimensão o mais reduzida possível.

Advogados
Viseu
Drª. Conceição Neves
2as feiras - Manhã
a partir das 9.30h
Delegação
Coimbra
Dr. Joaquim Ribeiro
2as feiras - Manhã,
5as feiras -Tarde
Delegação

Porto
Dr. Vítor Oliveira Coelho
2as, 4as e 6as, de manhã
Delegação
Lisboa
Dr. Carlos Nande Filipe
Dr. Paulo Martins
É agendada consoante as
deslocações aos tribunais
(É feito um mapa semanal)

Évora
Dr. Marques Junqueira
Terças feiras – manhã, a partir
das 10h
Delegação
Faro
Drª. Paula Coutinho
Terças e quintas-feiras
De tarde a partir das 15 h
Delegação

Covilhã
Dr. Fernando Dias Pinheiro
Avª. da Anil, n.º 3 A,
1º Sala 7 - 6200-502
T: 275 334 719 Fax: 275 334 122
Dias úteis das 9.00h às 12.30h
e das 14.00h às 19.00h
Mirandela
Dr. Paulo Sousa
Rua dos Távoras, n.º 1
Tel 278 264 144
Fax 278 203 519
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Vila Nova de Gaia adopta
Regime Excepcional para táxis

A

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
decidiu implementar o regime livre para os
seus 132 táxis em todo o concelho a título
excecional, e no período compreendido entre os
dias 21 de Maio e 6 de Outubro de 2018.
Esta decisão prende-se com o mais do que
previsível aumento do fluxo de turistas que visitam este concelho durante o verão, bem como, a
necessidade de atender às inúmeras solicitações
e condicionalismos derivados das interrupções
de trânsito que as muitas romarias e eventos
culturais originam nesta época do ano.

APVGN reivindica apoios
para aquisição de táxis a gás natural

A

Associação Portuguesa do Veículo a Gás Natural (APVGN)
manifestou-se contra a discriminação dos veículos a gás natural, criticando o facto do Fundo para o Serviço Público de
Transportes (FSPT) contemplar apenas subsídios a fundo perdido
para a aquisição de táxis eléctricos, deixando de fora os veículos a
gás natural.
No comunicado divulgado pela APVGN pode ler-se que: "apesar
da intenção meritória desta iniciativa verifica-se com este aviso que a
Secretaria do Ambiente discrimina os veículos a gás natural (VGNs)
pois os referidos subsídios destinam-se exclusivamente a veículos
eléctricos."
Logo, "a APVGN protesta energicamente contra tal discriminação
e reivindica que o referido subsídio a fundo perdido para os taxistas
seja estendido também aos veículos a gás natural."
Isto porque, na opinião daquela Associação, " Os veículos a gás
natural são os mais aptos à utilização no serviço de táxi, tanto em
termos de autonomia, como de tempo de reabastecimento e de economicidade; grandes cidades da Europa estão a estimular a utilização
dos VGNs no serviço de táxi (só em Berlim já circulam mais de 2000
táxis a gás natural); para o ambiente urbano os VGNs são os veículos
mais adequados, pois reduzem drasticamente as emissões de óxidos
de azoto (NOx) e de partículas em suspensão (PMs); e em termos
climáticos os VGNs também dão uma contribuição poderosa pois
reduzem em mais de 20% as emissões do dióxido de carbono (CO2)."

Queixas contra Uber disparam 112%

A

té ao final de Maio do ano passado, foram dirigidas à Uber
33 reclamações e, em 2018,
em apenas cinco meses, já foram
registadas na plataforma do Portal
da Queixa cerca de 70 reclamações,
um aumento de 112% das queixas
desde o início do ano.
O "Portal da Queixa" analisou
as reclamações dirigidas aos dois
principais modos de transporte de
passageiros em veículos ligeiros
do país - Táxi e Uber - e verificou
que, a Uber registou, nos primeiros
cinco meses de 2018, um aumento
significativo das queixas, comparativamente com o período homólogo.
Até ao final de Maio do ano
passado, foram dirigidas à Uber 33
reclamações e, em 2018, em apenas
cinco meses, já foram registadas na
plataforma do Portal da Queixa cerca
de 70 reclamações, um aumento de
112% das queixas desde o início do
ano. No mesmo período em análise,
a ANTRAL (Associação Nacional
dos Transportes Rodoviários em
Automóveis Ligeiros) - entidade que
representa as empresas Táxi - registou apenas 36 reclamações (2018),
um aumento de 44% face ao ano
anterior (25 reclamações).
Neste momento, Uber e ANTRAL
estão com uma diferença de apenas
56 queixas, algo que coloca as empresas de táxis em evidência, uma
vez que, a ANTRAL está presente
no Portal da Queixa desde 2012, e
tem quase o mesmo número de reclamações do que a Uber (presente
na plataforma deste 2016).
Por que reclamam os portugueses?
Ambas as empresas de mobilidade no transporte de passageiros
em veículos ligeiros apresentam os
mesmos motivos de insatisfação
por parte dos seus utilizadores, mas
em escalas diferentes. Cobranças
indevidas e tarifas abusivas, falhas
nas emissões de facturas, irresponsabilidades e má educação dos
motoristas são os principais motivos
das reclamações dirigidas à Uber e
Antral.

Ao Portal da
Queixa, um consumidor deixou a seguinte mensagem
dirigida à Uber:
“Serve o presente para reportar
uma irregularidade
referente a uma
tarifa que me foi cobrada ontem à noite
pela Uber percurso
de Lisboa a Oeiras
num valor superior a 60 euros. De
sublinhar que, horas antes fiz o mesmo percurso (Oeiras -Lisboa) por
cerca de 16€ (tenho comprovativos
de tudo), num operador da concorrência, o que é manifestamente
desajustado e abusivo. Não consigo
entrar em contacto directamente
com um serviço de assistência deste
operador e tive de enviar uma mensagem cujo campo não era o adequado para esta situação concreta
a solicitar que procedam à revisão
da tarifa aplicável e à cobrança do
justo valor, sob pena de proceder a
uma reclamação junto do regulador
do respectivo sector, da defesa do
consumidor e das demais instâncias
competentes”. – 25 de abril de 2018.
Das diversas reclamações registadas no "Portal da Queixa", os
principais motivos de insatisfação
dirigidos apenas à Uber prendem-se
com a falha no serviço e com débitos
realizados sem pedido de transporte,
como é o caso da seguinte reclamação registada:
“Olá boa tarde, no passado dia
07-04-2018, os dados do meu cartão de débito foram utilizados para
o serviço da UBER sem meu consentimento, tendo sido efectuados
vários pagamentos, supostamente
em vários países, no valor total de
222,45 euros. No próprio dia realizei
uma declaração à polícia, tendo posteriormente formalizado a queixa por
utilização indevida por terceiros dos
dados do meu cartão. Uma vez que
o vosso site não disponibiliza contacto via telefone/e-mail, venho por
este meio expor o sucedido e pedir o

reembolso do valor retirado da minha
conta pela UBER indevidamente.”
Uber não responde aos
problemas dos consumidores
A ausência de resposta (apenas
14 respostas em 229 reclamações)
e a baixa taxa de resolução dos problemas dos consumidores, coloca a
Uber com um baixo Índice de Satisfação - atribuído pelos consumidores
no "Portal da Queixa" - 34.9% em
100%. As 14 respostas verificadas
foram dadas até 1 de Fevereiro,
sendo que, depois dessa data, não
houve qualquer interacção por parte
da marca.
Por sua vez, a Antral apresenta
uma taxa de resposta de 99% e o
seu Índice de Satisfação é de 52.4%
em 100%.
De referir que, quando a empresa
Uber Portugal surgiu como uma alternativa mais económica aos táxis,
houve uma disparidade de reacções.
Os portugueses gostaram da ideia
de terem uma solução de transporte
mais barata. Por sua vez, os taxistas
ficaram indignados e organizaram
diversas manifestações pelo país em
defesa dos seus direitos.
Mas se a Uber se lançou no
mercado conquistando a adesão
dos consumidores, a realidade é
que, hoje, o cenário parece estar
a inverter-se face à insatisfação
gerada.
Será esta indignação dos portugueses para com a Uber uma nova
oportunidade para os taxistas?
Fonte: Portal da Queixa
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Sumários de Diários da República
Maio
Portaria n.º 124/2018 - Diário da República
n.º 87/2018, Série I de 2018-05-07
Define os requisitos e as condições
aplicáveis ao seguro de responsabilidade
civil - peritos avaliadores
Decreto-Lei n.º 32/2018 - Diário da República
n.º 88/2018, Série I de 2018-05-08
Determina a cessação de vigência de
decretos-leis publicados entre os anos de
1975 e 1980
Portaria n.º 155/2018 - Diário da República
n.º 103/2018, Série I de 2018-05-29
Estabelece a estrutura nuclear da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT)
Portaria n.º 156/2018 - Diário da República
n.º 103/2018, Série I de 2018-05-29
Portaria que altera a Portaria n.º 98A/2015, de 31 de março, e aprova o modelo
de recibo de quitação, designado de recibo
de renda eletrónico, e respetivas instruções
de preenchimento, a que se refere a alínea
a) do n.º 5 do artigo 115.º do Código do IRS

Junho
Portaria n.º 159/2018 - Diário da República
n.º 105/2018, Série I de 2018-06-01
Portaria que procede à alteração à
alínea a) do artigo 1.º e ao n.º 1 do artigo
2.º da Portaria n.º 130/2016, de 10 de maio,
que define os critérios de seleção dos contribuintes cuja situação tributária deva ser
acompanhada pela Unidade dos Grandes
Contribuintes
Lei n.º 23/2018 - Diário da República n.º
107/2018, Série I de 2018-06-05
Direito a indemnização por infração ao
direito da concorrência, transpõe a Diretiva
2014/104/UE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 26 de novembro de 2014,
relativa a certas regras que regem as ações
de indemnização no âmbito do direito nacional por infração às disposições do direito da
concorrência dos Estados-Membros e da
União Europeia, e procede à primeira alteração à Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, que
aprova o novo regime jurídico da concorrência, e à quarta alteração à Lei n.º 62/2013,
de 26 de agosto, Lei de Organização do
Sistema Judiciário
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Resolução do Conselho de Ministros n.º
72/2018 - Diário da República n.º 108/2018,
Série I de 2018-06-06
Aprova o Programa de ação para combater a precariedade e promover a negociação
coletiva
Portaria n.º 161/2018 - Diário da República
n.º 108/2018, Série I de 2018-06-06
Fixa os marcadores de ADN a integrar
no ficheiro de perfis de ADN constante da
base de dados de perfis de ADN para fins de
identificação civil e criminal, criada pela Lei
n.º 5/2008, de 12 de fevereiro, revogando a
Portaria n.º 270/2009, de 17 de março
Acórdão do T ribunal C onstitucional n.º
242/2018 - Diário da República n.º 109/2018,
Série I de 2018-06-07 -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Declara a inconstitucionalidade, com
força obrigatória geral, da norma do artigo
7.º, n.º 3, Lei n.º 34/2004, de 29 de julho,
na redação dada pela Lei n.º 47/2007, de
28 de agosto, na parte em que recusa proteção jurídica a pessoas coletivas com fins
lucrativos, sem consideração pela concreta
situação económica das mesmas, por violação do artigo 20.º, n.º 1, da Constituição da
República Portuguesa
Portaria n.º 166/2018 - Diário da República
n.º 110/2018, Série I de 2018-06-08
Portaria que procede à alteração das
instruções de preenchimento do anexo regularizações do campo 40 que fazem parte
integrante da declaração periódica de IVA,
aprovada pela Portaria n.º 221/2017
Decreto-Lei n.º 39/2018 - Diário da República
n.º 111/2018, Série I de 2018-06-11
Estabelece o regime da prevenção e
controlo das emissões de poluentes para
o ar, e transpõe a Diretiva (UE) 2015/2193
Decreto-Lei n.º 40/2018 - Diário da República
n.º 111/2018, Série I de 2018-06-11
Estabelece requisitos mínimos para uma
maior mobilidade dos trabalhadores entre os
Estados-Membros mediante a aquisição e
manutenção dos direitos a pensão complementar, transpondo a Diretiva 2014/50/UE
Lei n.º 25/2018 - Diário da República n.º
113/2018, Série I de 2018-06-14
Procede à segunda alteração da Lei n.º

31/2009, de 3 de julho, que aprova o regime
jurídico que estabelece a qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis pela
elaboração e subscrição de projetos, pela
fiscalização de obra e pela direção de obra,
que não esteja sujeita a legislação especial,
e os deveres que lhes são aplicáveis, e à
primeira alteração à Lei n.º 41/2015, de 3 de
junho, que estabelece o regime jurídico aplicável ao exercício da atividade da construção
Declaração de Retificação n.º 17/2018 Diário da República n.º 115/2018, Série I de
2018-06-18
Declaração de Retificação à Lei Orgânica
n.º 1/2018, de 19 de abril, «Oitava alteração
à Lei n.º 28/82, de 15 de novembro (Lei da
Organização, Funcionamento e Processo do
Tribunal Constitucional), segunda alteração
à Lei Orgânica n.º 2/2003, de 22 de agosto
(Lei dos Partidos Políticos), sétima alteração
à Lei n.º 19/2003, de 20 de junho (Lei do
Financiamento dos partidos políticos e das
campanhas eleitorais), e primeira alteração à
Lei Orgânica n.º 2/2005, de 10 de janeiro (Lei
de Organização e Funcionamento da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos)»
Decreto-Lei n.º 47/2018 - Diário da República
n.º 117/2018, Série I de 2018-06-20
Altera o regime do acesso e exercício das
atividades de aluguer e partilha de veículos
de passageiros sem condutor
Portaria n.º 182/2018 - Diário da República
n.º 119/2018, Série I de 2018-06-22
Portaria de condições de trabalho para
trabalhadores administrativos não abrangidos
por regulamentação coletiva específica
Decreto-Lei n.º 50/2018 - Diário da República
n.º 120/2018, Série I de 2018-06-25
Altera o Decreto-Lei n.º 131/2009, de 1
de junho, alargando o âmbito de aplicação
do direito dos advogados ao adiamento de
atos processuais
Decreto-Lei n.º 51/2018 - Diário da República
n.º 120/2018, Série I de 2018-06-25
Altera o Código do Registo Civil
Decreto-Lei n.º 52/2018 - Diário da República
n.º 120/2018, Série I de 2018-06-25
Altera o Registo Nacional de Pessoas
Coletivas e cria a certidão online das Pessoas
Coletivas

Conclusões do Grupo de Trabalho
Modernização do Sector Táxi

A

propósito das conclusões do
Grupo de Trabalho Modernização do Sector do Táxi a ANTRAL devidamente confortada pelas
decisões da Assembleia-geral de 20
de Junho tomou a seguinte posição
que transmitiu, por escrito, ao IMT:
“Pede-se que a ANTRAL subscreva o relatório em anexo - anexo I.
A ANTRAL deixou expressa a
sua posição sobre o presente grupo
de trabalho, no documento de Maio
passado, que aqui dá por integralmente reproduzido e que entregou
na reunião anterior, anexo II.
Importa porém, para que não
subsistam dúvidas sobre a sua posição esclarecer, de novo, o seguinte:
1. A ANTRAL lamenta a forma pouco transparente e correcta como
o Governo pretende obter das
Associações do Sector um qualquer documento para legitimar a
aprovação, a qualquer custo e com
a maior urgência, da regulamentação que cria novos operadores, na
actividade rodoviária de passageiros em viaturas ligeiras, descontingentando, retirando exigências de
acesso e exercício e liberalizando
o preço para os mesmos;
2. Como se sabe, a Assembleia da
República tem já marcada data
para a reapreciação e aprovação
do regime legal que foi vetado pelo
Presidente da República sem que
o Sector tenha conhecimento dos
desenvolvimentos que a mesma
sofreu;
3. Há, por isso, natural relação destes
trabalhos com o veto do Presidente da República que aponta e no
entender da ANTRAL bem, para
uma abordagem conjunta da revisão do regime em vigor, único que
enquadra a actividade, tal como
é parecer da AMT, do IMT e dos
Tribunais;
4. A ANTRAL lamenta não poder
transmitir esta sua posição ao
Senhor Ministro do Ambiente
(tendo-o feito, em alternativa, ao
Primeiro Ministério) a quem, desde

03 de Abril de 2018 tem pedido e
insistido para ser recebida;
5. Assim, o que está em causa neste
método de trabalho, dito com a
maior clareza possível é desde
logo a razão pela qual se deu
“informalmente” sequência a um
grupo de trabalho formal datado de
2016 e que foi usado para um fim
diferente do previsto e depois de
alcançado o objectivo pretendido,
à margem do sector, suspenso,
para só retomar os trabalhos depois das intervenções da ANTRAL
e de verificado o veto do Presidente da República;
6. Acresce que o Governo nada fez
para fazer cumprir as decisões judiciais e tudo tem feito para ignorar
e maltratar o Sector;
7. Importa referir não ser verdadeira a
introdução do relatório quando se
refere ao grupo de trabalho formal
como tendo abordado apenas, o
transporte de veículos ligeiros em
viaturas descaracterizadas, relegando para outro contexto a discussão de medidas concretas do
Sector do Táxi. Essa foi a conclusão de quem dirigiu o Grupo aliás,
com a oposição das Associações
que não assinaram o relatório que
foi legitimado, mesmo assim!
8. Por outro lado, é inaceitável que se
remeta, na introdução, para o Despacho do Grupo de Trabalho formal quando este foi atraiçoado nos
objectivos de prevenir a melhoria
do ecosistema de mobilidade quer
na vertente ambiental, quer na da
sustentabilidade das empresas;
9. De facto, a colocação no mercado
de um número incontrolado de
operadores, sem controlo administrativo, gerido por plataformas
de titularidade de empresas sediadas em território estrangeiro,
nada mais é do que um atentado
ao ambiente, à sobrevivência do
Sector e ao direito dos cidadãos
ao transporte publico universal;
10. Dizer isto não é branquear a
situação actual, essencialmente

ao nível da imagem do Sector
de Táxi e alguma qualidade dos
meios e afastar a sentida necessidade da sua reforma e apoio
público;
11. Neste particular, o Sector pode
contrapor com algumas das várias situações previstas no projecto de relatório (nomadamente
a cor dos veículos e o tratamento fiscal ao IUC) que aparece
agora, pomposamente, como
sendo pilar de modernização do
Sector quando, tais assuntos, se
arrastam, há anos pelos gabinetes sem solução, não obstante
constarem das várias propostas
das Associações e tendo até já
obrigado ao recurso aos Tribunais;
12. Igualmente, o Sector não pode
aceitar que se coloque como pilar
da modernização uma garantia
prevista na lei de revisão das
tarifas quando foi o Governo que
unilateralmente suspendeu as
negociações da tabela de 2012,
em contexto de revanche pelas
suas públicas posições em defesa do mesmo;
13. Por outro lado, o Relatório dos
trabalhos em curso segue um
guião que não tem o acordo das
Associações, enquanto modelo
para a modernização do Sector.
Para além disso, os trabalhos
deveriam estar a ser acompanhados de actas, como pedido e
prometido o que tem sido secundado;
14. Trata-se de fazer um documento
em matéria tão importante e
vasta, à pressa, sem reflexão
e experiências, sem qualquer
sentido e alcance que a ANTRAL
não pode subscrever e que para
conforto submeteu a sua posição
em Assembleia-geral do passado
dia 20 de Junho que, por unanimidade, lho conferiu;
15. Se o Relatório proposto fosse
assinado, o Sector estaria a
caucionar, sem querer, e de for-
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ma indirecta e encapotada que
aceitou as alterações ao regime
(e, em grande parte, nas mais
importantes, relegadas para outros trabalhos e entidades) que o
vão modernizar fazendo assim,
o contraponto do equilíbrio pretendido com o criminoso diploma
de alegada regulamentação das
plataformas;
16. O Governo pode impor e atraiçoar
o direito dos cidadãos mas, não
pode chamar estúpidos àqueles
que legitimamente representam
o Sector que cumpre a função
social e pública de transportar
as pessoas em todo o território
nacional 24, sobre 24 horas!
17. A ANTRAL está porém, disponível para apresentar ao Governo
e ao Grupo Parlamentar do PS,
à primeira solicitação, uma proposta de alteração de lei que trate
as duas realidades (transporte
em veículos com cor padrão e
taxímetro/ veículos descaracterizados) de forma equilibrada e
justa, resolva a questão social
activa no presente, contribua
para a melhoria do ambiente,
da mobilidade em todo o País
e seja flexível às necessidades
sazonais e de turismo elevando
sempre a imagem do País.”

A verdade é que não obstante
a presente posição da ANTRAL, o
relatório veio a ser assinado, no dia
28 de Junho pela congénere FPT!
Como se previa e mesmo sem
a concordância e assinatura da
ANTRAL o Governo, pela voz do
Secretário de Estado Adjunto do Ambiente, (noticia jornal Publico de 29
de Junho de 2018) gritou na comunicação social que o Sector estava
em total sintonia e concertada em
medidas, sem nunca fazer menção
àquela posição de discordância e
não assinatura:
Pode ler-se na notícia:
“Apoios financeiros a fundo
perdido para a compra de veículos
eléctricos e limite de idade para os
táxis são duas das recomendações
que constam do relatório entregue
ontem ao Ministério do Ambiente
pelo grupo de trabalho que reuniu
a Federação Portuguesa do Táxi
(FPT), a ANTRAL e o Instituto de
Mobilidade e Transportes (IMT), e
que vão ser implementadas pelo
executivo.
O apoio à aquisição de carros
eléctricos é o primeiro a ver a luz
do dia, já esta sexta-feira, conforme
avançou ao PÚBLICO o secretário
de Estado Adjunto e do Ambiente,

José Mendes, com a publicação
de quatro avisos do Fundo para
o Serviço Público de Transportes
(FSPT), um dos quais dedicado à
descarbonização da frota de táxis e
com validade até 10 de Dezembro.”
Ora, o Governo entendeu que a
criação de um programa de apoio à
compra de veículos eléctricos (para
além de algumas desgarradas medidas de cosmética legislativa e de incorporação de algumas soluções de
melhoria operacional, há muito pedidas pela ANTRAL) seria a resolução
de todos os problemas que o Sector
atravessa e são hoje especialmente
criados e ampliados pela permissão
e apoio ao transporte ilegal.
Estamos em crer que conhecendo como o Governo tem conduzido
interessadamente este dossier não
tardará a nova aprovação do projecto na AR (nova data 12 de Julho de
2018), mais uma vez caucionado por
conclusões de um grupo de trabalho
convenientemente organizado para
esse fim.
Em próxima edição será o assunto retomado, já com o resultado
da remarcada apreciação, cujo
sentido e alcance está no segredo
dos deuses!

Falecimentos
A ANTRAL vem manifestar o seu mais profundo pesar pelo falecimento,
no passado dia 17 de Maio de 2018, do seu Associado José Augusto
Pinto Moreira, sócio gerente da firma Pedra Cuba Táxis, Unipessoal
Lda. e à data no exercício efectivo das funções de Presidente do Conselho de Delegados.
A ANTRAL destaca aqui todos os serviços prestados pelo Associado
que agora parte, em prol do Sector e renova as mais sinceras condolências à família e amigos por esta inestimável perda.
Faleceu, no passado dia 27 de Junho de 2018, Albino Tomás Simões, sócio-gerente da
empresa Albino Simões & Cortez, Lda., associada na ANTRAL com o N.º 1935. O industrial
exercia a sua actividade na praça de Lisboa.
Aos familiares do colega Albino Tomás Simões a ANTRAL apresenta condolências e
manifesta votos de sentido pesar.
Faleceu, no passado dia 6 de Julho de 2018, Leandro Jorge Domingos, proprietário da firma
Leandro & Irmão, Lda, associada na ANTRAL com o nº 1169. Leandro Jorge Domingos
exercia as funções na Praça de Coimbra e foi durante anos director e chefe da delegação
da Antral daquela cidade.
Aos familiares deste nosso colega a ANTRAL apresenta condolências e manifesta votos
de sentido pesar.
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Agenda
Maio
4 Reunião Antral/Fectrans
Conselho Municipal de Segurança Lisboa
Reunião com grupo PIE
11 Reunião com o Porto de Lisboa
14 Reunião órgãos sociais
15 Reunião no IMT
17 Reunião centrais de rádio
21 Reunião com Grupo PIE
Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de
Segurança de Lisboa
22 Reunião com o grupo parlamentar do PCP

Junho
1 Reunião com vereador Miguel Gaspar
4 Reunião Grupo Trabalho Táxis – IMT
Reunião grupo PIE
5 Reunião presidente do IMT
Reunião com o grupo parlamentar do PS
6 Reunião industriais Montemor-o-Novo - Delegação de
Évora
8 Reunião plataforma e-learning MOC
12 Reunião Mapfre
18 Reunião PSP Covilhã
20 Reunião rádio táxis
Assembleia-geral extraordinária

Plano de visitas
do Presidente
da ANTRAL
às Delegações
O Presidente da ANTRAL vai estar
disponível para atendimento dos sócios
nas Delegações nas seguintes datas:

22 de Agosto - Évora
30 de Agosto - Castelo Branco
5 de Setembro - Viseu
12 de Setembro - Faro
18 de Setembro - Coimbra
26 de Setembro - Porto

Acordo de Paralisação
APS/ANTRAL
Categoria

1 Turno

2 Turnos

Táxi

56,55€ / dia

95,39€ / dia

Letra A

56,55€ / dia

95,39€ / dia

Táxi (mais de 4 passageiros)

65,40€ / dia

109,59€ / dia

Isento distintivo e cor padrão

60,77€ / dia

99,22€ / dia

Turismo
77,78€ / dia
Estes valores vigoram de 1 de Março de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019

115,22€ / dia
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Balanço de Actividades
Formação 2018

Local

Tipologia

Nº Acções

Nº Formandos

CASTELO BRANCO

2

28

COIMBRA

2

23

ÉVORA

1

21

FARO

5

83

Nº Acções

Nº Formandos

Formação Contínua

20

318

LISBOA

23

425

Formação Inicial

12

199

MADEIRA

2

24

1

15

PORTO

4

58

7

147

VISEU

1

17

40

679

Totais

40

679

Formação Inicial TCC
Formação Cont - Via admin.

Totais

Dados obtidos até 7 de Maio de 2018

Renovação do Alvará de Transportador em Táxi
Devem dirigir-se aos serviços da ANTRAL da área da sua residência, com a antecedência mínima
de trinta dias, acompanhados dos seguintes documentos:
FIRMAS
• Alvará de transportador em Táxi (original)
• Cópia(s) Certificada(s) do Alvará (original)
• Livrete(s) e título(s) de registo de propriedade ou
documento(s) único automóvel (fotocópia)
• Licença(s) camarária(s) (fotocópia)
• Seguro(s) do veículo (fotocópia)
• Certidão permanente actualizada e com validade ou código
de acesso à mesma
• Bilhete de identidade ou cartão de cidadão do gerente(s)
que obriga(m) a sociedade (fotocópia)
• Cartão de contribuinte da firma
• Modelo 22 do IRC (fotocópia)
• IES (fotocópias frente e verso da página 1 à 25)
• Carimbo
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INDIVIDUAIS
• Alvará de transportador em Táxi (original)
• Cópia Certificada do Alvará (original), se tiver
sido emitida
• Livrete e título de registo de propriedade ou
documento único automóvel (fotocópia)
• Licença camarária (fotocópia)
• Seguro do veículo (fotocópia)
• Bilhete de identidade e cartão de contribuinte
ou cartão de cidadão (fotocópia)
• Declaração das Finanças a comprovar que
na presente data ainda está coletado como
industrial de Táxi em nome individual

* Horário Diurno
** Horário Pós-Laboral

Plano de
Formação
2018

Junho

Julho

Agosto

FORMAÇÃO INICIAL PARA MOTORISTA DE TÁXI – 125 HORAS
Acesso ao CMT

LISBOA

LISBOA

LISBOA

PORTO

CASTELO BRANCO

VISEU

COIMBRA

FARO

PORTO

4 a 28 de Junho *
11 Junho a 31 de Julho **
11 Junho a 5 de Julho *

2 a 20 Julho *
9 Julho a 10 Agosto **
9 Julho a 3 Agosto *

11 de Junho a 31 de Julho **

2 a 20 Julho *

1 a 23 Agosto *
6 Agosto a 7 de Setembro **
13 Agosto a 14 de Setembro **
1 a 23 de Agosto *

FORMAÇÃO INICIAL PARA MOTORISTA DE TRANSPORTE COLECTIVO CRIANÇAS

ÉVORA

7 Julho a 4 Agosto
Sábados

2 a 30 de Junho
Sábados

4 Agosto a 1 Setembro
Sábados

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR PARA MOTORISTA DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS

LISBOA

LISBOA

PORTO

FARO

ÉVORA

VISEU

PORTO

COIMBRA

CASTELO BRANCO

2 a 16 de Junho
Sábados *

7 a 21 de Julho
Sábados *

9 a 23 de Junho
Sábados *

14 a 28 de Julho
Sábados *

16 a 30 de Junho
Sábados *

7 a 21 de Julho
Sábados *

4 a 18 de Agosto
Sábados *
11 a 25 de Agosto
Sábados *
4 a 18 de Agosto
Sábados *

FORMAÇÃO RENOVAÇÃO DO CMT Motorista de táxi - 25 horas

LISBOA

LISBOA

LISBOA

FARO

PORTO

COIMBRA

4 a 8 de Junho **
18 a 21 de Junho *
25 a 28 de Junho *

2 a 5 de Julho *
9 a 13 Julho **
23 a 27 de Julho **

6 a 9 Agosto *
20 a 24 Agosto **
20 a 23 Agosto *

FORMAÇÃO CONTÍNUA DE MOTORISTA DE PESADOS – CAM – 35 horas

A presente oferta formativa
será assegurada desde que
o número de candidatos o
justifique, podendo ser alvo
de alguns ajustamentos em
termos de datas e horários.
As inscrições deverão ser
realizadas com a antecedência
de um mês em face da data
programada para o seu início.
A constituição dos grupos de
formandos está limitada a 20
participantes por acção.
Impresso de inscrição, conteúdos programáticos; objectivos
e cargas horárias disponíveis
para consulta
em www.protaxiso.antral.pt

PORTO

FARO

2 a 30 Junho
Sábados

7 Julho a 4 Agosto
Sábados

VISEU

4 Agosto a 1 Setembro
Sábados

FORMAÇÃO INICIAL ACELERADA – CAM – 140 HORAS

FARO

JULHO

4 a 25 de Junho
Dias úteis *

2 a 27 de Julho
Dias úteis *

COIMBRA
1 a 24 Agosto
Dias úteis *

FORMAÇÃO DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA – Voluntária – 8 horas

PORTO

LISBOA

COIMBRA

FARO

ÉVORA

CASTELO BRANCO

8 de Junho *
4 e 5 de Junho **
22 de Junho *
25 e 26 de Junho **

7 de Julho *
13 e 14 de Julho *
14 de Julho *
20 e 21 de Julho *

4 de Agosto *
10 e 11 de Agosto **
18 de Agosto *
24 e 25 de Agosto **

FORMAÇÃO DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA – Obrigatória – 16 horas

PORTO

LISBOA

COIMBRA

FARO

CASTELO BRANCO

ÉVORA

11 e 12 de Junho *
18 e 19 de Junho *

27 e 28 de Julho (*)
30 e 31 de Julho *

24 e 25 de Agosto *
10 e 11 de Agosto *
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Relatório da PRP revela que morre
um peão a cada dois dias

A

PRP apresenta relatório
com dados relativos aos
atropelamentos ocorridos
em Portugal Continental, entre
2010 e 2016.

O relatório divulgado recentemente pela Prevenção Rodoviária
Portuguesa revela que, entre 2010
e 2016, morreram atropelados nas
estradas portuguesas 1111 peões,
o que representa um peão morto
a cada dois dias. Estes números
colocam Portugal com uma taxa
de mortalidade nos peões acima da
média europeia: 14 peões mortos
por milhão de habitantes em Portugal contra 11 na UE.
Para José Miguel Trigoso,
Presidente da PRP, “apesar da
redução no número de vítimas
mortais atropeladas entre 2010 e
2016 (-37%), continuam a morrer
todos os anos mais de 100 peões,
o que é inaceitável. Além disso,
não se tem registado uma descida
do número de feridos graves nem
feridos leves. Estes dados mostram
a necessidade de implementar
medidas que invertam a situação.”
Os dados apresentados mostram a vulnerabilidade dos peões
enquanto utentes da estrada – os
atropelamentos são os acidentes
com consequência mais graves,
uma vez que representam 16,0%
do total de acidentes com vítimas,
mas dão origem a percentagens
mais elevadas de mortos (22,3%)
e de feridos graves (20,0%).

Apesar
das mulheres terem
um maior
risco de ser
atropeladas,
são os homens que
sofrem as
consequências mais
graves: apesar dos homens representarem
apenas 44%
dos feridos
leves, são 62% das vítimas mortais.
Os peões jovens, sobretudo dos 15
aos 19 anos, e os mais velhos (≥
65 anos) são os que apresentam
maior risco de serem atropelados.
No entanto, a taxa de mortalidade é
muito mais elevada nos peões com
65 ou mais anos, o que é explicado
pela menor resistência física.
Embora a grande maioria dos
atropelamentos seja provocada
por veículos ligeiros (91%), são os
pesados e os motociclos que provocam ferimentos mais graves nos
peões que atropelam. De destacar
ainda que os atropelamentos ocorridos durante a noite e madrugada
originam ferimentos mais graves.
O relatório apresenta ainda
dados dos atropelamentos ocorridos nos concelhos de Lisboa e
do Porto, concelhos em que mais
de metade das vitimas mortais de

acidentes rodoviários são peões.
Em Lisboa, a Avenida 24 de Julho
e a Estrada de Benfica destacam-se como as ruas com mais atropelamentos, já no Porto as ruas
com mais atropelamentos, entre
2010 e 2016, foram a Estrada da
Circunvalação e a Avenida Fernão
de Magalhães.
José Miguel Trigoso alerta para
“a necessidade de uma melhor
articulação entre todos os agentes, desde as forças policiais na
fiscalização até às autarquias,
responsáveis pela gestão das infra-estruturas rodoviárias. É urgente
desenvolver políticas que levem
à redução da sinistralidade dentro
das localidades, não só através da
melhoria das infra-estruturas, mas
também de acções que promovam
a adopção de comportamento seguros nos utentes da estrada.”

Tome Nota
Quando procurar contactar a Delegação do Porto utilize os seguintes números de telefone consoante
o departamento que pretenda contactar:
Geral: 225 323 350 / 933 146 047
Formação: 225 323 356 / 933 146 019
Seguros: 225 323 354 / 933 146 018
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Gasóleo deverá baixar 6,5 cêntimos
com a extinção do adicional ao ISP

F

oi aprovado na Assembleia
da República o fim do adicional ao Imposto sobre
Produtos Petrolíferos (ISP), criado em 2016 pelo actual governo.
Logo, com esta decisão dos parlamentares portugueses o peso dos
impostos sobre os combustíveis
deverá baixar, com a gasolina a
sofrer uma redução de quase 4
cêntimos por litro e o gasóleo a
baixar 6,5 cêntimos por litro.

O Estado tem carregado nos
impostos sobre os combustíveis,
prevendo-se assim uma receita
fiscal superior a 3 mil milhões
de euros anuais para 2018, ou
seja mais de 9 milhões de euros
diários.
No caso do gasóleo, o combustível mais consumido em Portugal
(80%), os factos falam por si: desde 2016 que os impostos contidos
no preço final do gasóleo subiram

15%, ou seja, há mais de um ano
que o gasóleo está nove cêntimos
mais caro devido à fiscalidade. Já
na gasolina, o aumento de impostos ficou-se pelos 6%, ou seja,
cerca de 5 cêntimos por litro de
aumento.
Foi no ano de 2016 que se deu
o maior aumento de impostos sobre os combustíveis, consolidando
o lugar de Portugal entre os países
com maior carga fiscal da Europa.

Governo limita "carsharing"

O

Governo aprovou um diploma que entra em vigor
em Dezembro deste ano,
limitando a 12 horas e a 100 Km
a actividade de partilha de automóvel (carsharing) e bicicleta
(bikesharing).
A nova legislação vem alterar o
quadro regulamentar de 2012 que
estabelece as condições de acesso e de exercício da actividade
de aluguer de veículos de passageiros sem condutor (rent-a-car),
passando a incluir também outro
tipo de contrato de locação de
veículos: o regime de partilha de
veículos, conhecido por "sharing".
Logo, as actividades de "sha-

ring" passam a ser definidas como
um modelo de negócio que coloca à disposição de um utilizador
veículos de passageiros, com ou
sem motor, para utilização pública, durante períodos de curta
duração.
"Entendem-se por períodos de
curta duração e de curta distância
a utilização do veículo durante
não mais do que 12 horas, até que
o mesmo seja libertado para uso
por outro cliente, período durante
o qual o veículo não deve percorrer mais do que 100 km", lê-se no
diploma.
Paralelamente, os interessados na actividade de "sharing" vão

ter de preencher quatro requisitos,
nomeadamente possuir um sistema electrónico de reserva, dispor
de uma linha telefónica permanente de apoio ao cliente, indicar
o tipo de plataforma electrónica
a disponibilizar e disponibilizar
antecipadamente aos utilizadores, na plataforma electrónica, as
cláusulas contratuais gerais que
pretendam celebrar.
O novo regime legal irá ser
avaliado dentro de dois anos
pelo Instituto da Mobilidade e dos
Transportes, em coordenação
com a Autoridade da Mobilidade e
dos Transportes, com o objectivo
de ponderar os seus impactos.

71% dos condutores portugueses
pagam as multas dentro dos prazos

P

ortugal é o quarto país da
Europa onde o cumprimento dos prazos para pagar
multas de trânsito é maior é, com
uma percentagem de 71%.
O país europeu que se encontra no topo deste ranking é a
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Eslováquia, com 82% dos infractores a pagarem dentro dos prazos,
seguindo-se a Lituânia com 80%
e a Estónia com 74%.
No final da tabela encontra-se
a Espanha com 47% e o Reino
Unido, o país menos cumpridor,

onde apenas 38% paga dentro
do prazo.
Estas são as conclusões do
European Consumer Payment Report da Intrum, um estudo baseado
num inquérito realizado junto de
24.401 condutores de 24 países.

Inspecção técnica automóvel

Bruxelas dá dois meses a Portugal
para transpor regras comunitárias

A

Comissão Europeia solicitou
a Portugal que transponha integralmente uma série de leis
comunitárias do chamado “pacote
Inspecção Técnica Automóvel”,
ameaçando recorrer para o Tribunal
de Justiça se tal não suceder no
prazo de dois meses. No quadro
dos processos de infracção movidos contra os Estados-membros
por incumprimento da legislação
comunitária. Bruxelas refere que o
pacote legislativo sobre inspecções
técnicas, adoptado em 2014 para
melhorar a segurança rodoviária
na União Europeia, deveria ter sido

transposto pelos Estados-membros até 20 de maio
de 2017, mas “até à data,
Portugal, Eslovénia e Espanha não o fizeram, ou
apenas o fizeram parcialmente”, razão pela qual
enviou hoje pareceres
fundamentados aos três
países.
O executivo comunitário afirma que Portugal
e Eslovénia “não adoptaram, não publicaram nem comunicaram à Comissão as medidas
nacionais de transposição das

regras actualizadas sobre inspecção técnica periódica dos veículos
a motor e seus reboques”.

Segurança rodoviária

Rede de estradas vai ter mais de 5.000 km
avaliados e classificados por "estrelas"

A

Infra-estruturas de Portugal
(IP) acolheu, no passado dia
28 de Junho, o Workshop
“Classificação da Rede Rodoviária
Nacional por estrelas – A Metodologia EuroRAP”.
Este workshop, organizado pela
Autoridade Nacional de Segurança
Rodoviária (ANSR) em parceria
com a IP e com o European Road
Assessement Programme (EuroRAP), teve como objectivo dar a
conhecer a metodologia de avalia-

ção e classificação da segurança
das infra-estruturas rodoviárias,
desenvolvida pela EuroRAP e que
será adoptada em 5.000 quilómetros da Rede Rodoviária Nacional
sob gestão da IP, em cumprimento
duma medida do Plano Estratégico
Nacional de Segurança Rodoviária
2020 (PENSE2020), cuja responsabilidade é da ANSR, com a
participação da IP.
A metodologia EuroRAP é utilizada em mais de 80 países em

todo o mundo, envolvendo a avaliação e classificação por estrelas de
mais de um milhão de quilómetros
de estradas, tendo como objectivo
a redução da sinistralidade e o
aumento da segurança da infra-estrutura rodoviária.
O workshop contou com a presença dos secretários de Estado
das Infra-estruturas e da Protecção
Civil, e teve como orador principal
James Bradford, Global Product
Director do iRAP.
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Mundo Automóvel

Nova Iorque quer travar
impactos negativos da Uber

P

ara além de estar a causar
o caos no trânsito de Nova
Iorque, a Uber também está
a dar cabo do sector dos táxis por
excesso de concorrência, estando
mesmo na origem de seis suicídios
de industriais táxi em apenas sete
meses.
A Uber entrou em Nova Iorque
em 2011, e neste momento esta
e outras empresas congéneres já
operam um total de 80.000 veículos
naquela cidade norte-americana,
crescendo a um ritmo de 2.000 veículos a cada mês, o que só por si
provoca enormes engarrafamentos
nas artérias de Manhattan.
O presidente da câmara de Nova
Iorque, Bill de Blasio, está deveras
preocupado com esta situação,
tendo mesmo, há três anos atrás,
tentado limitar temporariamente o
crescimento da Uber para estudar o

seu impacto ao nível do congestionamento de tráfego, referindo que cabe
agora às autoridades municipais resolver não só o problema do tráfego,

mas também a incapacidade de tanto motoristas de táxi como motoristas
ao serviço de plataformas ganharem
a vida por excesso de concorrência.

Porto lidera ranking das cidades
portuguesas onde se perde
mais tempo nas horas de ponta

S

egundo um estudo do INRIX que analisou 1.368
cidades de 38 países, com
o objectivo de avaliar o número de
horas que os condutores passam
ao volante nas horas de ponta, o
Porto lidera o ranking das cidades
portuguesas.
Efectivamente, neste estudo, o
Porto aparece em 245º lugar, Lisboa no 375º e Guimarães no 515º
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lugar. Isto equivale a dizer que no
Porto gastam-se 27 horas nas fases
pendulares (casa-trabalho/escola e
regresso) de maior trânsito, seguida
de Lisboa, com 22 horas perdidas
nesse tráfego, e Guimarães, com
18 horas, seguida pela vila de Cascais, com 15 horas.
Estas quatro cidades surgem
muito destacadas das restantes oito
cidades portuguesas analisadas,

pois mais nenhuma ultrapassa a
barreira das 10 horas anuais gastas
nas horas de ponta. A que está mais
próxima desse valor é Évora, com
oito horas perdidas por ano, à frente
de cidades como Braga, Coimbra e
Viseu. O caso português está longe
de exemplos europeus como Moscovo, onde se perdem 91 horas nas
filas de trânsito, Londres (74 horas)
e Paris (69 horas).

INSCRIÇÕES ABERTAS

Para mais informações contacte
Sede LISBOA - Tel: 218 444 050 - Fax: 21 844 40 59 * E-mail: formacao@protaxiso.antral.pt
Delegação PORTO - Tel: 225 323 350/9 - Fax: 226 162 209 * E-mail: porto.formacao@antral.pt
Delegação COIMBRA - Tel : 239 822 008 - Fax: 239 822 473 * E-mail: coimbra@antral.pt
Delegação CASTELO BRANCO- Tel: 272 337 630 E-mail: castelobranco@antral.pt
Delegação VISEU - Tel: 232 468 552 - Fax: 232 469 141 * E-mail: viseu@antral.pt
Delegação ÉVORA - Tel: 266 700 544 - Fax: 266 70 05 44 * E-mail: evora@antral.pt
Delegação FARO - Tel: 289 827 203 - Fax: 289 806 898 * E-mail: faro@antral.pt
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Notícias

ACEA considera metas de CO2
propostas pela UE irrealistas

A

Associação Europeia de
Fabricantes de Automóveis
(ACEA) considera que as
metas de emissões de CO2 propostas pelos eurodeputados para os
veículos automóveis são irrealistas,
apontando como principal falha o
facto de existir ainda uma enorme
carência de pontos de carregamento de veículos eléctricos Na
Europa, bem como uma distribuição
desequilibrada de pontos de carregamento, facto que tem levado
muitos automobilistas a não adquirir
carros eléctricos.
Actualmente, existem cerca de
100.000 pontos de carregamento
para veículos eléctricos na UE. De
acordo com a Comissão Europeia,
serão necessários pelo menos 2 mi-

lhões, até 2025, o que representaria
um aumento de 20 vezes, ao longo
dos próximos sete anos.
Segundo a ACEA, embora os
fabricantes automóveis continuem
a trabalhar no aumento da eficiência dos motores de combustão, as
futuras reduções de CO2 estão
fortemente dependentes das vendas de veículos com motorizações
alternativas. Dada a baixa aceitação
por parte destes veículos, a ACEA
demonstra-se preocupada com o
facto da redução de 30% de CO2
proposta pela Comissão Europeia
ser excessivamente ambiciosa.
O Parlamento Europeu propõe
agora metas de CO2 ainda mais
agressivas, prevendo reduções de
até 50%. No entanto, de acordo com

o Comissário da Acção Climática
da UE, Miguel Arias Cañete, uma
meta de redução de 50% exigiria
que 700.000 novos pontos de
carregamento fossem instalados
a cada ano a partir de agora. Isso
significaria um total de 8,4 milhões
de novos pontos de carregamento
nos próximos 12 anos, ou 84 vezes
mais do que presentemente, um
objectivo que a ACEA considera
"claramente irrealista".
Consequentemente, a ACEA
solicita que a legislação inclua uma
"verificação da realidade" intercalar
para avaliar a disponibilidade de
infra-estruturas e a maturidade do
mercado dos veículos eléctricos
permitindo que as metas sejam
adaptadas em conformidade.

Coimas por falta de inscrição no Via CTT
suspensas pelo fisco

D

epois de ter enviado dezenas de milhares de multas
a contribuintes que pagam
IVA e IRC por estes não terem
aderido ao Via CTT, nomeadamente profissionais liberais e
empresas, cujas coimas variam
entre os 50 e os 250 euros, o fisco
dá o dito por não dito e suspendeu a cobrança das respectivas
coimas.
Segundo comunicado do Ministério das Finanças "esses processos de contra-ordenação não
devem ser objecto de qualquer
decisão até que esteja concluída
uma avaliação da situação e sejam emitidas novas orientações."
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Paralelamente, os trabalhadores independentes e as empresas
que já foram notificados para

pagar coimas por não estarem
inscritos no Via CTT podem pedir
dispensa de pagamento.

Governo espanhol anuncia fim
das portagens nas auto-estradas

O

Governo espanhol quer acabar com as portagens em
todas as auto-estradas cujas
concessões terminam até 2021, nomeadamente o troço da AP-1 entre
Burgos e Armiñón, cuja concessão
termina a 30 de Novembro de 2018,
na AP-7 entre Alicante e Tarragona e
na AP-4 entre Sevilha e Cádiz, cujas
concessões terminam a 31 de Dezembro de 2019.
O Ministério do Fomento quer
igualmente tomar posse de mais de
três vias, cujas concessões expiram a
31 de Agosto de 2021. A saber, a AP-2
entre Saragoça e o Mediterrâneo, e
os troços da AP-7 entre Tarragona
e La Jonquera e entre Montmeló e

El Papiol.
No total, serão quase 1.000 quilómetros de vias rodoviárias cujos
contractos de exploração terminam
até 2021.

Segundo números divulgados pelo
governo do país vizinho, as obras de
manutenção e conservação destas
vias irão custar ao Estado espanhol
cerca de 27 milhões de euros por ano.

Bogotá estreia táxis
inteligentes sem taxímetro

O

s táxis de Bogotá, capital
da Colômbia, estrearam um
novo sistema que substitui o
taxímetro por um tablet electrónico
com LCD digital onde os passageiros podem ver antecipadamente o
preço do serviço. Para esse efeito,
só têm de introduzir o endereço de

destino quando entram no táxi
e ficam imediatamente a saber
quanto é que vão pagar naquela
viagem. Para além desta vantagem também podem classificar a
qualidade do serviço, simpatia do
motorista, etc.
A plataforma denominada “Táxi

Inteligente” que permite substituir os
“velhos” taxímetros, está a ser instalada nos 22.000 táxis que operam na
cidade de Bogotá, tendo a câmara
dado um prazo aos operadores táxi
para o fazerem.

Mercado automóvel cresceu 5,4%
no primeiro semestre de 2018

N

o mês de Junho de 2018 os
representantes legais das
marcas de carros a operar em
Portugal matricularam 30.981 veículos automóveis, o que corresponde
a um aumento de 6,4 por cento face
a igual período do ano anterior. Em
termos acumulados, no primeiro se-

mestre de 2018, foram introduzidos
no consumo 156.442 novos veículos,
o que representou um crescimento
homólogo de 5,4%.
Por categorias e tipos de veículos,
em Junho de 2018 foram matriculados
em Portugal 26.162 automóveis ligeiros de passageiros novos, ou seja,

mais 5,3% do que no mês homólogo
do ano anterior. No primeiro semestre
de 2018 as matrículas de veículos
ligeiros de passageiros totalizaram
134.506 unidades, o que se traduziu
numa variação positiva de 5,8%
relativamente ao período homólogo
de 2017.
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Notícias

Obras de requalificação e duplicação
parcial do IP3 avançam em 2019

Conselho da União Europeia que aborda a implantação
da infra-estrutura de combustíveis alternativos. Esta
nova directiva prevê, a implantação de um novo e único
conjunto harmonizado de identificadores de combustível
em toda a Europa, que aparecerão nos veículos recém-produzidos, no equipamento de abastecimento/unidade
de abastecimento de combustível e na agulheta/pistola
de enchimento, de todos os postos públicos de abastecimento de combustível e nos concessionários de
veículos automóveis.

Erdogan proíbe actividade da Uber
na Turquia
Na cerimónia do lançamento da requalificação
e duplicação do IP3, em Penacova, presidida pelo
primeiro-ministro, António Costa, foi referido que a requalificação do troço entre os nós de Penacova e Lagoa
Azul e o concurso para as obras de duplicação de via
nos troços de Souselas a Penacova e entre Lagoa Azul
e Viseu representam um investimento de 134 milhões
de euros, numa extensão total de 75 quilómetros. As
obras vão começar em 2019, têm uma duração prevista
de quatro anos e 85% do traçado será duplicado, num
itinerário sem portagem. O percurso terá ainda os mais
avançados sistemas electrónicos e de comunicações
para segurança e informação.

Futuros carros a gasóleo são tão
eficientes para o meio ambiente
como os eléctricos
Em 2017, a Concawe encomendou dois estudos
para determinar as emissões esperadas dos veículos
a gasóleo mais recentes - Euro 6 (incluindo o Euro 6d
certificado desde Setembro de 2017) segundo a referida
nova metodologia de teste, e entender qual o impacto
que teriam as emissões desses novos veículos a gasóleo na conformidade com os valores da qualidade do ar
ambiente, quando comparado com veículos de emissão
zero (ZEV). As conclusões destes estudos foram surpreendentes, revelando que "na substituição da frota
de veículos mais antigos para veículos novos, os mais
recentes veículos a gasóleo Euro 6d serão tão eficazes
quanto os veículos com emissões zero, ajudando as
cidades a cumprir os valores-limite da qualidade do ar."

Alterações na rotulagem dos
combustíveis nos postos de
abastecimento
Foi recentemente publicada a norma que irá permitir
o cumprimento dos objectivos que constam do Art. 7º
da Directiva 2014/94 /UE do Parlamento Europeu e do
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O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan,
mandou suspender o serviço da Uber a nível nacional
para proteger a actividade legal dos operadores táxi. A
actividade da Uber já foi proibida em outros países como
a Dinamarca, Hungria e Bulgária, e funciona de forma
limitada em França, Alemanha, Itália, Japão, Taiwan,
entre outros países. Na maioria destes países, as autoridades justificaram a limitação ou mesmo a proibição da
actividade da Uber por considerarem que se trata dum
serviço que é prestado com falta de segurança, uma
vez que qualquer pessoa que tenha carta de condução
pode prestar esse serviço.

CP também já transporta
passageiros em táxi
Com a falta de renovação de frota na linha do Oeste
os atrasos e as supressões de serviço tornaram-se
uma constante. E a CP já recorria frequentemente aos
serviços de autocarros para dar resposta ás constantes
avarias de uma frota de comboios envelhecida e constantemente encostados nas oficinas já toda a gente
sabia.
Agora, a grande novidade é que para além dos autocarros também já começa a transportar passageiros
em táxi.
O episódio insólito foi noticiado na "Gazeta das Caldas", referindo este jornal regional que no passado dia
19 de Junho o comboio das 14h30 para Leiria não se
efectuou por falta de material circulante, e que a CP alugou um autocarro para efectuar esse serviço, mas como
o número de passageiros ultrapassava a capacidade do
autocarro, teve também de recorrer a três viaturas táxi
para fazer chegar toda a gente ao destino.

Legislação

Deliberação

C

onsiderando o Decreto-Lei nº
60/2016, de 8 de setembro, que
estabelece as regras específicas aplicáveis à prestação de serviço
público de transporte de passageiros
flexível;
Considerando que o transporte de
passageiros flexível permite colmatar
algumas das limitações do transporte
público convencional;
Considerando que a implementação e operação dos serviços de
transporte flexível pode estar a cargo
de diversas entidades, individualmente
ou em parcerias, com operadores de
transportes públicos, empresas de táxis, empresas de transporte rodoviário
de passageiros, ou de entidades da
administração local;
Considerando que os dísticos
identificativos dos veículos a utilizar
nos serviços de transporte flexível,
previstos no artigo 18, do Decreto-Lei
nº 60/2016, de 8 de setembro, devem
obedecer ao modelo aprovado por
deliberação do Conselho Diretivo do
Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.
Assim,
O Conselho Diretivo do IMT, I.P.,
ao abrigo do disposto da alínea c)
do nº 2 do artigo 6, do Decreto-Lei nº

236/2012, de 31 de outubro, na sua
última redação, em conjugação com
o nº 2 do artigo 18, do Decreto-Lei nº
60/2016, de 8 de setembro, delibera o
seguinte:
1.°Todos os veículos quando afetos ao
serviço de transporte de passageiros
flexível devem ostentar um dístico
identificativo.
2.°O dístico identificativo deve corresponder a um dos seguintes modelos:
MODELO 1
Automóveis ligeiros de passageiros
CORES
• Fundo: branco
• Letras: pretas
DIMENSÕES
• Símbolo: 60 mm x 60 mm
• Altura: 130 mm
• Largura: 140 mm
TIPO DE LETRA
• Arial Negrito, tamanho 32, maiúsculas com espaçamento normal
COLOCAÇÃO
• As letras devem estar centradas
• O dístico deve ser colocado de forma
amovível e apresentar-se em adequadas
condições de conservação
• O dístico deve ser colocado no lado
direito superior do pára-brisas

MODELO 2
Automóveis pesados de passageiros
CORES
• Fundo: branco
• Letras: pretas
DIMENSÕES
• Símbolo: 80 mm x 80 mm
• Altura: 170 mm
• Largura: 180 mm
TIPO DE LETRA
• Arial Negrito, tamanho 42, maiúsculas com espaçamento normal
COLOCAÇÃO
• As letras devem estar centradas
• O dístico deve ser colocado de forma
amovível e apresentar-se em adequadas condições de conservação
O dístico deve ser colocado no lado
direito superior do pára-brisas
Lisboa, 19, de junho de 2018.
O Conselho Diretivo do IMT, I.P.
O Vogal do Conselho Diretivo,
Luís Pimenta

Trabalhadores Independentes vão ter de entregar
declaração trimestral de rendimentos à Segurança Social

O

Decreto-Lei n.º 2/2018, de 9 de
Janeiro, que altera o Código dos
Regimes Contributivos do Sistema
Previdencial de Segurança Social, introduziu
importantes alterações ao regime contributivo dos trabalhadores independentes, que
produzem efeitos a partir de janeiro de 2019.
Assim, para conhecimento, identificamos algumas dessas alterações:
1 - O rendimento relevante passa a ser
determinado através de declaração dos
rendimentos correspondentes à actividade exercida, obtidos nos 3 meses
imediatamente anteriores, deixando de
haver escalões.
2 - Esta declaração deve ser efectuada
trimestralmente, até ao último dia dos
meses de Abril, Julho, Outubro e Janeiro,
relativamente aos rendimentos.

3 - A obrigação prevista no número anterior
não se aplica aos trabalhadores independentes:
Que se encontrem isentos do pagamento
de contribuições por acumulação da
actividade com pensão:
de invalidez ou de velhice, e a actividade
profissional seja legalmente cumulável
com as respectivas pensões;
por risco profissional, de que resultou uma
incapacidade para o trabalho igual ou
superior a 70%.
Cujo rendimento relevante seja apurado
com base no lucro tributável.
4 - A declaração trimestral a efectuar em
Janeiro de 2019, tem por referência os
rendimentos auferidos no trimestre imediatamente anterior (Outubro, Novembro
e Dezembro de 2018).

5 - A base de incidência contributiva mensal,
que é o valor sobre o qual é aplicada
a taxa contributiva, corresponde a 1/3
do rendimento relevante apurado em
cada período declarativo, produzindo
efeitos no próprio mês e nos dois meses
seguintes.
6 - A taxa contributiva a cargo dos trabalhadores independentes foi alterada
para 21,4%.
7 - A taxa contributiva a cargo dos empresários em nome individual e dos titulares de
estabelecimento individual de responsabilidade limitada e respectivos cônjuges
foi alterada para 25,2%.
A comunicação entre o trabalhador e
a Segurança Social passa a ser obrigatoriamente efectuada através do Serviço
Segurança Social Directa.
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Protocolos
Açoreana Seguros, S.A.

Seguros
Av. Duque D’Avila, 170, Lisboa

Agência Funerária Serrano &
Nunes, Lda

Oferta de descontos na aquisição
de produtos e serviços
Rua Marquês de Rio Maior, n.º 42-A,
2600-484 Alhandra. Tlm. 968 247 233
Telf./Fax. 216 085 205

Ambiformed, Ambiente, Higiene,
Segurança e Saúde no
Trabalho, Unipessoal, Lda
Medicina no Trabalho
Edifício Nova Rotunda
Vilarinho-Loja1, Bloco A
3680- 323 Oliveira de Frades
Telf. 232 728 728 / 232 728 72
Fax. 232 728 730
Site: www. ambiformed.pt
E-mail: geral@ambiformed.pt

AntralCamp

Exames Psicotécnicos
Avenida Eng. Arantes e Oliveira, n.º
15 - 1900-221 Lisboa
Telf. 218 444 050 / Fax: 218 444 057
Telm. 933 143 733 / 933 143 734 /
933 143 735

AntralMed

Aquisição de Seguros
Av.ª Eng. Arantes e Oliveira, n.º 15,
1900-221 Lisboa; Telf. 218 407 418

Associação de Turismo de Lisboa
Táxi Voucher
Rua do Arsenal, n.º 25,
1100-038 Lisboa, Telf. 21 031 28 03

Banco Santander Totta

Vantagens na constituição de
produtos e serviços do Grupo Totta
Rede a nível nacional

BBVA Finanziamento

Financiamento na aquisição de
equipamento
Av.ª D. João II, Lote 1.16.05
3.º Piso, Edifício Infante,
Parque das Nações, 1990-083 Lisboa

BBVA-Banco Bilbao Vizcaya

Argentaria
Conjunto de produtos e serviços
financeiros com condições especiais
Linha BBVA 800 208 208
E’mail: convénios@bbva.pt

BP Portugal

Descontos em combustíveis
(Cartão BP Plus/Cartão Azul)
Porto Salvo, Lagoas Park
Edificio 3, Telf. 213 891 785

Born2Score

Atestados Médicos e Medicina no
Trabalho (Rede a nível nacional)
Rua de Sousa Nogueira, 253-A,
4405-609 Vila Nova de Gaia
Telf. 227 141 419

Bys Serviços de Saúde, Lda
(Banco da Saúde)

Consultas Médicas e Exames
Psicotécnicos
Rua do Brasil, 477, 3030-175 Coimbra
Tel.: 239 722 415 | Fax: 239 718 492
www.bancodasaude.com

C. Santos Veículos e Peças

Serviço de reparação e
manutenção automóvel,
fornecimento de viaturas de
marca Mercedes-Benz
Rua do Proletariado, 18, 2795-648
Carnaxide, Telf. 214 245 800/66

34

Cecliroma – C. Clinico Roma, Lda.

Prestação de serviços na área da
saúde com condições especiais e
vantajosas
Av.ª de Roma, 35 – 1.º Frt, 1700-340
Lisboa. Telf. 217932002 / 217933349

Citeforma

Promover a progressão dos
níveis de qualificação e formação
Av.ª Marquês Tomar, n.º 91,
1069-181 Lisboa, Telf. 217 994 560

Cligeral

Saúde, Higiene e Segur. no Trabalho
Mafra/Lisboa, Santarém, Soure,
Vale de Cambra, Vila Real e Covilhã
Telfs. 232 488 850/1
Telm. 962 052 645 / 962 052 641

Clínica Columbano

Prestação de serviços de
medicina dentária e outras
especialidades, aos associados,
funcionários e familiares
Av.ª Columbano Bordalo Pinheiro,
n.º 76 - 2.º Esq., 1070 Lisboa
Telf. 217 264 455

Clínica Dentária Dr. Nuno
Alves Pereira

Prestação de Serviços de
Medicina Dentária
Rua 5 de Outubro, n.º 18-R/C Esq.,
2775-562 Carcavelos, Telf. 214 576 251

Clinica Dentária Flex

Medicina Dentária
Alameda D. Afonso Henriques, 701º Dtº, 1000-124 Lisboa
Telf.218406 348/964 361 495

Clinica Médica e Dentária
Viseu Health Care

Descontos e ofertas na aquisição
de serviços
Quinta da Saudade, Lote 228, 1.º V
3500-225 Viseu (junto à rotunda de Nelas)
Telf. 232 414 439, Telm. 961 050 461

ETM-Anestesia, Cirurgia e
Medicina no Trabalho

Medicina no Trabalho
Av.ª Roma, 86, C/V Dt.ª 1700-361 Lisboa,
Telm. 917278193, Fax. 218407704

Euromaster

HS2 – Higiene, Saúde e
Segurança do Trabalho, Lda

Medicina no Trabalho
Rua de Moçambique, n.º 14 r/c
esquerdo e direito, Apartado 677
3800-022 Aveiro, Telf. 234420970;
Fax. 234420768, E-mail: hs2@hs2.pt

Lx Medical-Serviços e
Produtos de Saúde, S.A

Mazda Motor de Portugal

Prestação de serviços na área de
Psicologia do Tráfego Rodoviário
(Testes Psicotécnicos) e
Psicologia Clinica
Av. 25 de Abril, 50C, S. Nicolau,
2005-159 Santarém (Próximo do
Presídio Militar e Rodoviária)
Tel/Fax: 243 352 666, Tlm: 937416295
Email: psitrafego@sapo.pt ou
psitrafego@psitrafego.pt
Site: www.psitráfego.pt

Venda de viaturas Mazda e
descontos na mão-de-obra, peças
e acessórios
Concessionários Mazda
Telf. 213 512 770, Fax. 213 512 771
E-mail: rcurro@mazdaeur.com
Rui Curro (Gestor de Frotas)

MedialCare

Saúde no Trab. (Rede a nível nacional)
Campo Grande, n.º 460-1.º Esq.
1700-093 Lisboa, Telf. 217 504 050
E’mail: info@medialcare.pt

Minisom

Descontos na aquisição de aparelhos,
rastreios e testes auditivos
Lagoas Park, Rua das Lagoas
Pequenas, Edifício 5 C , 2º
2740-265 Porto Salvo
Telf. 211990000

Aptidões & Competências, Lda
Exames Psicotécnicos / Médicos,
Psicologia Clinica e Orientação
Vocacional
Sede Porto: Ed. Aviz Trade Center,
Rua Eng. Ferreira Dias 924 E67,
4100-246 Porto Telf. 22 6173090
Filiais em: Arcos de Valdevez,
Castelo Branco, Coimbra, Covilhã,
Viana do Castelo e Viseu
Tlm. 91 4439002; 96 1230152
geral@aptidoesecompetencias.pt /
www.aptidoesecompetencias.pt

Oculista das Avenidas

Farmácia João XXI

Opel

Aquisição de Planos de Saúde
Rua Artilharia Um, 51
Pateo Bagatella Ed. I, 3.º andar,
1250-137 Lisboa, Telf. 707 30 82 83

Galp Frota

Descontos em vários prod. e serviços
Rua das Flores, n.º 7, Lisboa
Telf. 707 508 408

Happy Choice

Ultimate Cell-Dispositivo para redução
do consumo de combustível e
emissão de gases poluentes
Telf: 21848925

Palmatours Business & Pleasure

Viagens e Pacotes Turísticos
Av.ª Fontes Pereira de Melo,
n.º 35-11.º C, 1050-118 Lisboa
Tel. 214 391 900/01, Fax. 214 391 421

Descontos na aquisição de
produtos e serviços
Av.ª 5 de Outubro, 122-B, Lisboa T. 217 999 060; Campo Pequeno,
48-B, Lisboa, T. 217 959 043

Future Healthcare

Serviços de Medicina Dentária
Lisboa: Lumiar, Alvalade, Campo
Pequeno, Almada, Santo Tirso,Trofa,
Ovar, Espinho, Guimarães, Loulé,
Almodôvar, Telf. 217 976 270
Telm. 925 008 689
www.oralcareinstitute.com

Prestação de serviços na área da
saúde (Diversas consultas a um
preço único de 28,50 €)
Rua Ferreira da Silva, n.º 9-A e 9-B
1900-228 Lisboa
Telf. 211 943 030, Fax. 215 904 630
E-mail: alameda@lxmedical.pt

Assistência a veículos nas
oficinas aderentes, descontos na
aquisição e serviços de pneus
Rede a nível nacional
Benefícios na aquisição de
medicamentos e de outros
produtos comercializados pela
Farmácia
Av. João XXI nº13-A, 1000-298 Lisboa
Tlm. 911 087 867 Email: farmacia.
encomendas@farmaciajoaoxxi.pt

Oral Care Institute

Aquisição e assistência de
viaturas Opel
EN n.º 3, Vila Nova da Rainha,
2050-306 Azambuja, T. 263 406 000

Óptica da Estrela (Victor
Almeida Oculistas, Lda)

Descontos na aquisição de
produtos e serviços
Rua Aurélia de Sousa, n.º 8, C/V Esq.,
Torre da Marinha, 2840-422 Seixal,
Telf. 212 276 153

Óptica Havaneza

Descontos e promoções na
aquisição de produtos e serviços
Rua da República, 27, 7000-656 Évora;
Telf. 266 757 506 / Fax. 266 757 501
E’mail:ana.vieira@opticahavaneza.pt

Psitráfego – Centro
de Avaliação Médica e
Psicológica de Santarém, Lda

Reis & Oliveira

Prestação de serviços de
contabilidade, gestão de pessoal e
assessoria de fiscalidadeAv.ª Eng.
Arantes e Oliveira,
n.º 15 – 3.º Esq., 1900-221 Lisboa
Telf. 21 847 13 14

Repsol

Descontos em combustíveis
(Cartão Repsol)
Av.ª José Malhoa, 16,
1099-091 Lisboa, Telf. 213 119 000

Smile up – Clinicas Dentárias

Prestação de serviços médicos,
paramédicos e de enfermagem de
estomatologia e medicina dentária
Rede a nível nacional
www.smileup.pt

Siva/Volkswagen

Aquisição e assistência de
viaturas Volkswagen
Lugar do Arneiro, Quinta da Mina,
Casal de S. Pedro, Vila Nova da
Rainha, 2050-206 Azambuja
Telf. 263 407 000

Sociedade Internacional de
Promoção de Ensino e Cultura
(SIPEC)
Descontos especiais em qualquer
licenciatura ministrada pela SIPEC
Estrada de Benfica, n.º 275,
1500-072 Lisboa, Telf. 217 210 230

Trafficenter, Lda

Serviços de Avaliação Médica e
Psicológica
R. Cristóvão Pinho Queimado, Lote 6,
Loja 6.9, Vera cruz, 3800-009 Aveiro
Telf. 234 321 006; Telm: 917 523 436

Unicre-Instituição Financeira
de Crédito, S.A.

Solução Low-Cost de Terminais
de Pagamento Automático
Avenida António Augusto de Aguiar,
n.º 122 - 1050-019 Lisboa
Responsável: Shamil Indrakumar

Aufira das vantagens e regalias oferecidas pelas entidades
com as quais a ANTRAL mantém protocolos de cooperação

Para informações detalhadas contacte a nossa
sede ou delegações
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