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XIII LEGISLATURA 
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Dia: 2 de Junho de 2016 

Hora: 14h20 
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Entidade: Peticionantes: Francisco Teixeira 
 

Assunto: Petição nº 518/XII/4ª – “Queremos a UBER em Portugal”. 
 
Deputados presentes: Deputados Fátima Ramos e Paulo Neves (PSD), António Cardoso e Hugo 

Costa (PS) e Bruno Dias (PCP). 

 

O Senhor Deputado Relator Paulo Neves (PSD) deu as boas vindas e enquadrou a audição. 

 

O Peticionante Francisco Teixeira interveio: 

- referiu a anterior audição desta Petição, lançada em Abril de 2015 após decisão judicial contra 

a UBER, com apoio muito rápido e já com mais de 12 mil subscritores; 

- reconheceu qualidade ao serviço da UBER, que é prático, rápido e fácil de utilizar, com enorme 

rastreabilidade; 

- descreveu a utilização da UBER, que salientou ser especialmente importante nas cidades; 

- salientou a vantagem da criação de emprego; 

- há várias entidades a pronunciar-se sobre a UBER. 

 

O Senhor Deputado Bruno Dias (PCP) cumprimentou e interveio: 

- recordou anterior audição, enquadrando a atual audição com um Cidadão e não com a UBER; 

- referiu-se a outras plataformas, distinguindo a da UBER que não aceita dinheiro, tendo acesso 

aos dados dos utilizadores; 

- espera que seja possível agendar esta Petição para Plenário, antes de Agosto próximo.  

 

O Senhor Deputado Relator Paulo Neves (PSD) recordou o requerimento do BE aprovado na 

reunião da Comissão para audição de duas entidades no âmbito da Comissão. 

 

O Senhor Deputado Hugo Costa (PS) cumprimentou e interveio: 

- elogiou o trabalho de cidadania na apresentaçãoda Petição; 

- o PS não tem nada contra plataformas eletrónicas;  
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- o PS tem preocupação com a privacidade dos utentes e em não tratar pessoas do mesmo sector 

diferentemente; 

- estão preocupados em encontrar soluções para todos os envolvidos e o Cidadão, sublinhando 

a importância de se cumprirem as Leis. 

 

O Senhor Deputado António Cardoso (PS) interveio: 

- é utente de outra plataforma – mytáxi, 

- estão abertos à inovação; 

- não tem acompanhado de perto, mas agora tem vindo a analisar a situação.  

 

A Senhora Deputada Fátima Ramos (PSD) interveio: 

- o PSD tem postura bastante aberta, com salvaguarda da segurança e com proteção das 

pessoas; 

- não se opõem à modernidade e qualidade, mas não admitem irregularidades; 

- aceitam a introdução de nova legislação para tratar todos os transportadores com equidade. 

 

O Peticionante Francisco Teixeira interveio: 

- explicou ter lançado a Petição antes de ser consultor da UBER; 

- referiu-se à decisão do Tribunal da Relação sobre a UBER, e  

- à experiência de transporte; 

- reiterou a segurança e confiança do  serviço da Uber; 

- agradeceu a discussão da Petição o mais rápido possível, e,  

em diálogo com o Senhor Deputado Relator, 

- disse ter visão da UBER completamente legal, apesar de não ser jurista; 

- referiu-se a outros sectores do Estado em que não há esta equidade, desejada para este setor; 

- mencionou o debate ter passado do pagamento de impostos pela UBER para a questão do 

acesso à profissão; 

- considerou que o Estado tem que facilitar o acesso à profissão e que a concorrência é boa. 

 

A Senhora Deputada Fátima Ramos (PSD) interveio: 

- o PSD considera sempre positivo o diálogo das iniciativas cívicas; 

- mencionou a novidade e qualidade da UBER, mas há discrepância entre outros tratamentos, 

perguntando, nomeadamente, quanto à segurança dos condutores da UBER perante os taxistas.  

 

O Peticionante Francisco Teixeira interveio: 

- considerou que (100 ou 150 …) 300 horas de formação dos taxistas não faz sentido, notando 

que a qualidade do serviço é avaliada em tempo real, e mencionou ter tido 12h de formação 

para conduzir qualquer barco, interrogando-se sobre as horas de formação dos pilotos da Força 

Aérea; 

- não é a UBER que tem que sair de cena, mas alguns taxistas que têm que se adaptar às 

inovações; 

- não faz sentido que autorizações/licenças de táxi sejam tão reduzidas, historicamente 

explicável pelo favorecimento do combóio pelo Estado. 
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O Senhor Deputado Relator agradeceu a informação. 

 

Palácio de São Bento, em 6 de Junho de 2016 

 

O Assessor da Comissão 

 

(António Fontes) 


