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ESTRUTURA
Introdução

1.1. Enquadramento
A história da Autocoope remonta a Dezembro 
de 1974.
Iniciou a atividade com 7 viaturas e 14 motoristas 
dando origem à construção da atual Cooptáxis.
Para garantir a máxima qualidade e profis-
sionalismo, a Cooptáxis conta com o esforço, 
dedicação e disciplina de toda a sua equipa, 
constituída por operadores altamente qualifi-
cados, com uma vasta experiência na gestão 
de serviços e dedicação ao cliente. Os motoris-
tas são profissionais com o maior nível de For-
mação, portadores do Certificado de Motorista 
de Táxi, emitido pela entidade oficial (Instituto 
da Mobilidade e dos Transportes – IMT, I.P.).
Mais, consideramos ser a rede nacional de tá-
xis mais inovadora e com uma frota extensa e 
moderna.
O que nos move é a satisfação dos nossos 
Clientes, prestar um serviço de transporte de 
passageiros em táxi com profissionalismo e 
qualidade, garantindo a segurança de quem 
viaja connosco.
A nossa ambição é alcançar a excelência nos 
serviços prestados, com o objetivo de propor-
cionar um serviço rápido e seguro, com a má-
xima comodidade para o passageiro, todos os 
dias, o dia todo!.
O presente Manual é um instrumento para a 
sua concretização. Ele reflete a organização 
formal da Cooptáxis, evidenciando a missão 
de cada uma das unidades orgânicas.
Trata-se de um documento ativo que se vai 
adaptando às mudanças.

1.2. Objetivos
O Manual de Estrutura tem por objetivo esta-
belecer a missão, as atribuições e o reporte de 
cada uma das unidades orgânicas (UO1) que 
constituem a estrutura da Cooptáxis, identifi-
cando, de maneira formal e clara, como a em-
presa está organizada.
Em termos gerais, o Manual de Estrutura permite:
‐ Informar quanto à organização da Cooperativa;
‐ Conhecer e definir as competências de cada 

unidade orgânica e as relações com as res-
tantes unidades;

‐ Fazer conhecer a posição de cada um na es-
trutura organizacional;

‐ Proporcionar meios para um inter-relaciona-
mento dinâmico entre as diversas unidades 
orgânicas;

‐ Facilitar a integração dos titulares das unidades 
orgânicas;

‐ Facilitar a delegação de poderes.

1.3. Documentos Relacionados
O Manual de Estrutura tem por base os seguintes 
documentos:
‐ Estatutos;
‐ Regulamento Interno;
‐ Regulamento da Direção (Ata nº 360, de 14 

Janeiro, 2011);
‐ Regulamento de Funcionamento e Utilização 

da Central Cooptáxis;
‐ Guia Profissional, e
‐ Referencial de Funções (Categorias).

1 UO. Corresponde a um órgão da Cooperativa que faz parte da sus estrutura organizativa, dotado de uma missão e competências. 
Integra um ou vários Trabalhadores.
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Cooptáxis

2.1. Identidade Corporativa
Denominação: Autocoope – Cooperativa de 
Táxis de Lisboa, CRL
Sede: Av. Visconde Valmor, nº 30 R/C, 1050-240 Lisboa
Capital: 575.000€
Data de Constituição: 4 de Dezembro, 1974
Data de Inicio de Atividade: 18 de Março, 1976
Natureza Jurídica: Sociedade Cooperativa
CAE: 49320 (Transporte Ocasional de Passageiros 
em Veículos Ligeiros)
NIF: 500320462

2.2. O que nos Rege
2.2.1. Missão
Prestar um serviço de transporte de passageiros 
em táxi com profissionalismo e qualidade, garan-
tindo a segurança de quem viaja connosco.

2.2.2. Visão
Queremos ser reconhecidos como empresa de 
excelência na prestação de serviços de transporte 
de passageiros em táxi.

2.2.3. Ambição
Alcançar a excelência nos serviços prestados, 
com o objetivo de proporcionar um serviço 
rápido e seguro, com a máxima comodidade 
para o passageiro, todos os dias, o dia todo!

2.2.4. Valores
‐ Competência Profissional
‐ Ética e Integridade
‐ Educação e Respeito
‐ Cooperação e Trabalho em Equipa
‐ Eficiência e Inovação (de serviços e processos)
‐ Qualidade
‐ Transparência
‐ Sustentabilidade Económica e Financeira
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Os 7 Princípios 
Éticos do Universo 

Cooptáxis

1. Princípio de Missão Pública
Os membros cooptáxis encontram-se ao ser-
viço da comunidade e dos cidadãos, prevale-
cendo sempre o interesse daqueles a quem 
prestam serviços, sobre os interesses particu-
lares ou  de grupo.

2. Princípio da integridade 
Os membros cooptáxis regem-se por critérios 
de honestidade e de integridade pessoal e pro-
fissional.

3. Princípio da Justiça 
Os membros cooptáxis devem tratar de forma 
justa e imparcial todos os cidadãos, garantindo 
que atuam de acordo com a lei em vigor. 

4. Princípio da igualdade
Os membros cooptáxis não podem beneficiar 
ou prejudicar qualquer cidadão em função da 

sua ascendência, sexo, raça, língua, convicções 
políticas, ideológicas ou religiosas, situação 
económica ou condição social.

5. Princípio da lealdade 
Os membros cooptáxis devem agir de forma 
leal, solidária e cooperante.

6. Princípio da Informação   
e da Qualidade 
Os membros cooptáxis devem prestar infor-
mações e/ou esclarecimentos de forma clara, 
simples, cortês e rápida, garantindo a prestação 
de um serviço de qualidade.

7. Princípio da competência   
e responsabilidade
Os membros cooptáxis agem de forma respon-
sável e competente, dedicada e crítica, empe-
nhando-se na sua valorização profissional.
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A estrutura organizacional aqui apresentada 
resulta não só do quanto exposto nos Esta-
tutos, Regulamento Interno da Autocoope e 
Regulamento da Direção, mas também na or-
ganização da atividade que desenvolve e seu 
funcionamento.
Esta estrutura compreende um conjunto de 
unidades orgânicas que, de forma integrada e 
articulada, asseguram a realização das ativi-
dades necessárias ao funcionamento da Au-
tocoope (Cooptáxis), nas suas diversas áreas, 
que são: estratégica (Direção Geral), opera-

cional (Comercial, Aquisições e Património) e 
Transversal / Serviços Gerais (Económico-Fi-
nanceiro, Administrativo, Recursos Humanos 
e, Comunicação e Marketing).
Nas páginas seguintes faz-se uma descrição 
da Missão, Atribuições e Reporte de cada uma 
das unidades de 1º nível (Sectores), sendo que, 
o exposto não esgota em si o, eventual, alarga-
mento de abrangência da intervenção destas 
unidades, acautelando a necessidade de inte-
grar e desenvolver outras atividades relaciona-
das.

Estrutura
Organizacional
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Assembleia Geral

Missão
Exercer os mais amplos poderes de gestão e decisão, representando a Cooperativa, sem reservas, e 
praticar todos os atos inerentes à realização do seu objeto, nos termos da lei e dos que os estatutos 
lhe consagram.

Atribuições
‐ Estabelecer a estratégia da Cooperativa;
‐ Apreciar e votar o orçamento e o plano de atividades para o exercício seguinte;
‐ Apreciar e votar anualmente o relatório de gestão e documentos de prestação de contas, bem 

como o parecer do órgão de fiscalização;
‐ Apreciar a certificação legal de contas;
‐ Aprovar a forma de distribuição dos excedentes;
‐ Fixar as taxas dos juros a pagar pelos membros da Cooperativa;
‐ Alterar os estatutos, bem como aprovar e alterar os regulamentos internos;
‐ Aprovar a fusão e a cisão da Cooperativa ou a sua dissolução voluntária;
‐ Aprovar a filiação da Cooperativa em uniões, federações e confederações;
‐ Eleger e destituir os titulares dos órgãos da Cooperativa;
‐ Deliberar sobre a exclusão de cooperadores e sobre a destituição dos titulares dos órgãos sociais, e 

ainda funcionar como instância de recurso, quer quanto à admissão ou recusa de novos membros, 
quer em relação às sanções aplicadas pelo órgão de administração;

‐ Fixar a remuneração dos titulares dos órgãos sociais da Cooperativa;
‐ Deliberar sobre a proposição de ações da Cooperativa contra os administradores e titulares do 

órgão de fiscalização, bem como a desistência e a transação nessas ações;
‐ Apreciar e votar as matérias especialmente previstas no Código Cooperativo, na legislação 

complementar aplicável ao sector ou nos Estatutos;
‐ Outras atividades relacionadas, no âmbito das suas competências, aqui não expressas.

Reporte
Não aplicável. É o órgão supremo da Cooperativa.
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Conselho Fiscal

Missão
Controlar e fiscalizar a administração da Cooperativa.

Atribuições
‐ Examinar, sempre que julgue conveniente, a escrita e toda a documentação da Cooperativa;
‐ Verificar, quando o entenda como necessário, o saldo de caixa e a existência de títulos e valores 

de qualquer espécie, o que fará constar das respetivas atas;
‐ Elaborar relatório sobre a ação fiscalizadora exercida durante o ano e emitir parecer sobre o 

relatório de gestão e as contas do exercício, o plano de atividades e o orçamento para o ano 
seguinte, em face do parecer do revisor oficial de contas;

‐ Assegurar o cumprimento das decisões da Assembleia Geral;
‐ Requerer a convocação extraordinária da Assembleia Geral;
‐ Requerer a convocação extraordinária do Conselho Geral;
‐ Assistir, por direito próprio, às reuniões da direção;
‐ Verificar o cumprimento dos estatutos e da lei.

Reporte
Não aplicável.

Conselho Geral

Missão
Controlar a atuação da Cooperativa, assegurando o cumprimento da lei e dos estatutos.

Atribuições
‐ Fiscalizar e refletir sobre o estado geral da Cooperativa;
‐ Elaborar relatório sobre a ação fiscalizadora exercida durante o ano;
‐ Elaborar sugestões de melhoria;
‐ Dar parecer sobre o plano de atividades e orçamento;
‐ Deliberar sobre as alterações dos estatutos;
‐ Dar parecer sobre regulamentos internos instituídos na Cooperativa;
‐ Realizar reuniões periódicas (no mínimo, uma vez por ano, no primeiro mês do quarto trimestre 

da cada ano);
‐ Verificar o cumprimento da lei e dos estatutos;
‐ Cumprir as demais atribuições previstas na lei e nos estatutos;
‐ Outras atividades relacionadas, no âmbito das suas competências, aqui não expressas.

Reporte
O Conselho Geral reporta diretamente à Assembleia Geral.



10 Autocoope – Cooperativa de Táxis de Lisboa, CRL 
NIF 500 320 462 • Capital Social Mínimo 575.000 Euros

Registada na Cons. do Reg. Comercial de Lisboa Nº 171

Direção

Missão
Garantir a execução das orientações da Assembleia Geral, tendo presente os objetivos que a Coo-
perativa se propõe atingir no âmbito da sua atividade, promovendo não só o desenvolvimento de 
atividades que salvaguardem o interesse dos cooperantes e dos vários stakeholders, mas também 
dos colaboradores e a excelência organizacional.

Atribuições
‐ Definir a estratégia de negócio e políticas gerais da Cooperativa (de acordo com o estabelecido 

em Assembleia Geral), assegurando as ações necessárias à sua implementação;
‐ Convocar, presidir e dirigir as reuniões da Direção;
‐ Praticar os atos necessários à defesa dos interesses da Cooperativa e dos cooperadores, bem 

como à salvaguarda dos princípios cooperativos;
‐ Assegurar o acompanhamento da evolução económico-financeira da Cooperativa e preparar 

medidas adequadas na salvaguarda das decisões;
‐ Elaborar anualmente e submeter ao parecer dos órgãos de fiscalização e à apreciação e apro-

vação da Assembleia Geral, o relatório de gestão e os documentos de prestação de contas, bem 
como o plano de atividades e o orçamento para o ano seguinte;

‐ Validar os documentos oficiais financeiros e sociais da Cooperativa;
‐ Atender as solicitações dos órgãos de fiscalização nas matérias da competência destes;
‐ Garantir a execução do plano de atividades anual, coordenando e controlando as atividades, 

de modo a alcançar uma melhoria do serviço prestado, uma maior satisfação dos Clientes e 
atingir os objetivos preconizados, nomeadamente a nível económico e financeiro;

‐ Gerir e controlar os meios humanos, financeiros, materiais e técnicos, pertença da Cooperativa, 
tendo em vista o alcance dos objetivos estabelecidos;

‐ Garantir a contratação e gestão do pessoal necessário à realização das atividades da Cooperativa;
‐ Deliberar sobre a admissão de novos membros e sobre a aplicação de sanções previstas nos 

estatutos, no Regulamento Internos e demais legislação complementar aplicável, dentro dos 
limites da sua competência;
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‐ Representar a Cooperativa a nível externo e internacional, promovendo a sua imagem no 
exterior;

‐ Promover a imagem da Cooperativa e o seu prestígio, no quadro da política estabelecida e 
representá-la junto de organismos oficiais e/ou outras entidades nacionais e internacionais;

‐ Garantir a manutenção da regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que 
lhes servem de suporte;

‐ Garantir a articulação com Advogado, sempre que tal se mostre necessário;
‐ Nomear grupos de trabalho com funções específicas e duração limitada, caso entenda ser útil 

ou necessário;
‐ Requerer a convocação extraordinária da Assembleia Geral;
‐ Requerer a convocação extraordinária do Conselho Geral;
‐ Velar pelo respeito da lei, dos estatutos, dos regulamentos internos e das deliberações dos 

órgãos da Cooperativa;
‐ Outras atividades relacionadas, no âmbito das suas competências, aqui não expressas.

Reporte
A Direção reporta diretamente à Assembleia Geral.
A Direção é composta por cinco membros efetivos (Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Tesoureiro 
e  Vogal) e dois suplentes.

Comissão Executiva

Missão
Assegurar o desenvolvimento da Cooperativa, respeitando as orientações da Assembleia Geral.

Atribuições
‐ Colaborar na elaboração do plano de atividades e do orçamento para o exercício seguinte e 

relatório e contas do exercício findo, a apresentar ao Conselho Geral;
‐ Assegurar a gestão corrente da Cooperativa, em articulação com a Direção;
‐ Garantir a análise regular das dívidas da Cooperativa (sócios e terceiros) e delinear medidas a 

tomar;
‐ Representar a Cooperativa, em juízo e fora dele;
‐ Programar e dirigir os meios e as operações de controlo e certificação e exercer as demais com-

petências inerentes à qualidade dos serviços prestados;
‐ Tomar as medidas necessárias para a execução das diretivas definidas pelo Conselho Geral;
‐ Fazer executar as normas dos regulamentosinternos;
‐ Elaborar as atas das reuniões realizadas e sua entrega à Direção;
‐ Outras atividades relacionadas, no âmbito das suas competências, aqui não expressas.

Nota: Trata-se de um órgão não estatutário.

Reporte
A Comissão Executiva reporta à Direção.
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 Económico-Financeiro

Missão
Assegurar o suporte às atividades da Cooperativa em matéria económica, financeira, contabilística 
e gestão de tesouraria.

Atribuições
‐ Colaborar com a Direção no estabelecimento da estratégia e definição das políticas da Cooperativa;
‐ Orientar, dirigir, fiscalizar e gerir os serviços económico-financeiros da Cooperativa e as atribuições 

que estão na sua dependência;
‐ Elaborar, em colaboração com a Direção, o Plano e o Orçamento Anual;
‐ Cumprir e fazer cumprir o Plano e Orçamento;
‐ Propor alterações à organização e gestão dos serviços económico-financeiros, na área admi-

nistrativa, submetendo-as ao responsável peloSector Administrativo;
‐ Garantir a organização e gestão da atividade contabilística, no cumprimento dos normativos 

em vigor;
‐ Assegurar a gestão equilibrada de tesouraria;
‐ Emitir parecer escrito prévio sobre todos os assuntos de natureza económica e financeira ou 

outra incluída na área;
‐ Garantir, de acordo com as regras estabelecidas, a assinatura dos cheques, letras, moratórias, 

títulos de dívida ou quaisquer outros documentos que representem e ou impliquem despesa 
imediata ou diferida para a Cooperativa;

‐ Garantir a assinatura (conjuntamente com responsável do Sector Comercial) dos acordos, proto-
colos ou contratos que vierem a ser estabelecidos (após prévia autorização escrita do Presidente);

‐ Negociar com instituições financeiras, bancárias e demais empresas fornecedoras de bens ou 
serviços, acordos, protocolos ou contratos;

‐ Apresentar propostas e assuntos diretamente relacionados com a área, em reunião com a Direção, 
Conselho Fiscal e/ou Assembleia Geral, ou sempre que para tal seja solicitado;

‐ Colaborar com o Sector Comercial na definiçãodo valor dos depósitos a prestar pelos Clientes, 
nos contratos de prestação de serviços da central, a crédito;

‐ Garantir o cumprimento de todas as obrigações legais e tributárias;
‐ Propor os valores a cobrar pela Cooperativa, por serviço prestado ao abrigo de contrato, em 

articulação com a Unidade respetiva e sua apresentação à Direção;
‐ Elaborar o relatório de gestão anual e os documentos de prestação de contas, submetendo-os 

à apreciação da Direção;
‐ Outras atividades relacionadas, no âmbito das suas competências, aqui não expressas.

Reporte
O Sector Económico-Financeiro reporta à Direção.

Fazem parte do Sector Económico-Financeiro as competências que a seguir se identificam e descrevem:
‐ Contabilidade e Finanças;
‐ Faturação;
‐ Gestão de Crédito;
‐ Tesouraria.
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+ Contabilidade e Finanças
‐ Manter a contabilidade organizada e em dia;
‐ Assegurar a contabilidade financeira e de gestão da Cooperativa, garantindo o acompanha-

mento regular da situação;
‐ Elaborar relatórios bimensais da situação económico-financeira da Cooperativa, analisando-

-os conjuntamente com a Direção;
‐ Colaborar na elaboração do plano de atividades e orçamento anual (e orçamento intercalar, se 

necessário), assegurando o seu acompanhamento;
‐ Cumprir e fazer cumprir o Plano e Orçamento;
‐ Elaborar o relatório de gestão e os documentos de prestação de contas do exercício;
‐ Garantir o registo contabilístico de todos os movimentos patrimoniais e de resultados (em software 

específico);
‐ Garantir o cumprimento de todas as obrigações legais e tributárias, nomeadamente: IVA, Modelo 

10, Modelo 22, IES, Inquéritos INE, Banco de Portugal …;
‐ Proceder ao registo, na contabilidade, do mapa diário de caixa;
‐ Proceder à conferência mensal dos mapas contabilísticos;
‐ Garantir o arquivo dos documentos relativos à atividade contabilística.

+ Faturação
‐ Proceder à emissão da faturação e seu registo (inclui Clientes a crédito, Utilizadores da Cooptáxis 

e outros);
‐ Emitir recibos relativos aos recebimentos de faturação, de acordo com os registos constantes 

dos mapas de tesouraria;
‐ Proceder à inserção, na aplicação informática, dos créditos dos Utilizadores;
‐ Efetuar a conciliação dos mapas de faturação com a Tesouraria;
‐ Proceder à emissão dos mapas de contabilidade e efetuar a sua conferência, encaminhando-os 

para os serviços respetivos;
‐ Garantir a articulação com os Clientes na conferência da faturação;
‐ Proceder à abertura de contas de Clientes;
‐ Garantir o arquivo dos documentos de faturação.

+ Gestão de Crédito
‐ Garantir a gestão da carteira de Clientes (sejam Sócios, Utilizadores ou Clientes do serviço táxi a crédito);
‐ Assegurar a recuperação das dívidas de Clientes, de acordo com as regras existentes;
‐ Diligenciar as ações necessárias no sentido da liquidação da divida por parte do Clientes;
‐ Representar a Cooperativa em processos em tribunal.
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+ Tesouraria
‐ Assegurar o controlo da tesouraria, mantendo o seu equilíbrio;
‐ Proceder a recebimentos e pagamentos:

• Garantir a receção dos recebimentos efetuados pelos Clientes e Sócios,
• Assegurar o pagamento das despesas orçamentadas ou quaisquer outras, desde que devida-

mente autorizadas por quem de direito,
• Proceder, diariamente, à entrega dos valores recebidos (em instituição bancária), assegurando 

o controlo das contas com bancos;

‐ Garantir a autorização superior, submetendo-a a despacho, do pagamento de despesas não 
orçamentadas ou não previstas no orçamento e de todos os documentos que representem ou 
impliquem despesa imediata ou diferida, após sua análise prévia;

‐ Acompanhar a situação das dívidas(Sócios, Clientes e Utilizadores da Cooptáxis), diligenciando 
em articulação com a Gestão de Crédito, no sentido de obter o seu recebimento;

‐ Garantir a reconciliação bancária dos bancos;
‐ Analisar os pedidos de empréstimos ou financiamentos;
‐ Proceder à abertura de processos contabilísticos de conta corrente e seu arquivo;
‐ Assegurar a gestão e controlo das contas com os Motoristas;
‐ Apoiar os Sócios nos processos de pedido de crédito.

Administrativo

Missão
Assegurar o suporte às atividades da Cooperativa na vertente administrativa e de apoio ao seu 
normal funcionamento.

Atribuições
‐ Colaborar com a Direção no estabelecimento da estratégia e definição das políticas da Cooperativa;
‐ Organizar, orientar, dirigir, fiscalizar e gerir os serviços administrativos da Cooperativa, nomea-

damente nas áreas relativas a seguros e contencioso, sistemas e tecnologias de informação e 
comunicação e arquivo;

‐ Definir, em colaboração com a Direção, o Plano e o Orçamento Anual;
‐ Fornecer ao responsável pelo Sector Económico-Financeiro todas as informações e documentos 

relacionados com o Sector Administrativo, tendo em vista a preparação por aquele do projeto de 
orçamento anual ou parcelares;

‐ Cumprir e fazer cumprir o Plano e Orçamento;
‐ Assegurar o despacho dos assuntos correntes de natureza administrativa,nomeadamente nas 

áreas acima indicadas;
‐ Aprovar e assinar, em conjunto com o Sector Comercial, os contratos de prestação de serviços 

da Central Cooptáxis;
‐ Emitir parecer escrito prévio sobre todos os assuntos de natureza administrativa a apreciar e 

deliberar em reunião de Direção;
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‐ Apresentar propostas e assuntos relacionados com o Sector, quer nas reuniões de Direção, no 
Conselho Fiscal, na Assembleia Geral ou sempre que para tal seja solicitado;

‐ Outras atividades relacionadas, no âmbito das suas competências, aqui não expressas.

Reporte
O Sector Administrativo reporta à Direção.

Fazem parte do Sector Administrativo as Competências que a seguir se identificam e descrevem:
‐ Gestão de Seguros e Contencioso;
‐ Sistemas e Tecnologias de Informação e Comunicação;
‐ Arquivo.

+ Seguros e Contencioso
‐ Organizar, orientar, dirigir, fiscalizar e gerir a atividade relacionada com seguros e contencioso;
‐ Assegurar os contactos com a seguradora (corretor) para exposição e resolução dos processos;
‐ Proceder ao apuramento mensal dos valores de seguro a pagar;
‐ Garantir a gestão dos sinistros (com Motoristas Sócios), procedendo à abertura e acompanha-

mento dos respetivos processos;
‐ Garantir a gestão das notificações de contraordenações e sinistros;
‐ Assegurar o preenchimento regular da base de dados com informação dos sinistros;
‐ Elaborar o relatório anual dos sinistros e contraordenações;
‐ Organizar e dar seguimento aos processos de legalização das viaturas (compra e venda);
‐ Assegurar a gestão dos acidentes de trabalho, articulando com os vários intervenientes no pro-

cesso (procedendo ao apuramento anual das informações a incluir no Relatório Único);
‐ Outras atividades relacionadas, no âmbito das suas competências, aqui não expressas.

+ Sistemas e Tecnologias de Informação e Comunicação: Telecomunicações e Eletrónica; 
Informática

‐ Telecomunicações e Eletrónica
• Organizar, orientar, dirigir, fiscalizar e gerir os serviços relativos a informática, telecomunicações 

e eletrónica,
• Gerir processos de aquisição de novos equipamentos/soluções,
• Desenvolver novos sistemas em função de necessidades específicas da Cooperativa,
• Garantir o correto funcionamento do hardware do CallCenter (e da área administrativa),
• Assegurar o funcionamento das comunicações (internet / extranet /intranet),
• Garantir a assemblagem de novos equipamentos e realizar pequenas reparações, nomeada-

mente hardware e equipamentos que instalados nas viaturas;

‐ Informática
• Assegurar a gestão e bom funcionamento dos sistemas informáticos da Cooperativa,
• Desenvolver e implementar soluções informáticas,
• Garantir o helpdesk.

+ Arquivo
‐ Orientar e gerir o arquivo da Cooperativa;
‐ Elaborar e propor à Direção circuitos documentais e respetivos modelos de documentos internos.
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Recursos Humanos

Missão
Garantir a gestão dos recursos humanos da Cooperativa (Sócios e Trabalhadores), nas suas várias 
vertentes: administrativa, desenvolvimento de competências, saúde e ação social.

Atribuições
‐ Colaborar com a Direção no estabelecimento da estratégia e definição das políticas da Cooperativa;
‐ Organizar, orientar, dirigir, fiscalizar e gerir as atividades relacionadas com a gestão de recursos humanos;
‐ Propor políticas de gestão de recursos humanos;
‐ Elaborar, em colaboração com a Direção, o Plano e o Orçamento Anual;
‐ Cumprir e fazer cumprir o Plano e o Orçamento;
‐ Emitir parecer prévio escrito sobre todos os assuntos relacionados com o Sector;
‐ Gerir e propor à Direção alterações ao Quadro de Pessoal;
‐ Definir os salários e levantamento, conjuntamente com os restantes membros da Direção;
‐ Assegurar a definição do Plano de Formação e sua implementação;
‐ Definir os moldes e coordenar o funcionamento do gabinete médico promovendo o projeto 

“Saúde Mais Autocoope”;
‐ Apresentar e defender as propostas e os assuntos relacionados com o Sector, quer em reuniões 

da Direção, do Conselho Fiscal, da Assembleia Geral ou quando para tal seja solicitado;
‐ Assegurar a resposta e resolução de assuntos que envolvam tribunal;
‐ Garantir o cumprimento de todas as obrigações legais em matéria de recursos humanos;
‐ Outras atividades relacionadas, no âmbito das suas competências, aqui não expressas.

Reporte
O Sector de Recursos Humanos reporta à Direção.

Fazem parte do Sector Recursos Humanos as Competências que a seguir se identificam e descrevem:
‐ Gestão Administrativa;
‐ Desenvolvimento de Carreira;
‐ Formação Profissional;
‐ Medicina: do Trabalho, Curativa e Acupuntura;
‐ Higiene e Segurança no Trabalho (HST);
‐ Ação Social;
‐ Núcleo Desportivo dos Sócios da Autocoope.
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+ Gestão Administrativa
‐ Assegurar o processamento de salários;
‐ Garantir a admissão e gestão de pessoal, sócios, contratação de avençados, contratados e 

prestadores de serviços;
‐ Garantir o cumprimento das obrigações legais, nomeadamente, proceder ao preenchimento 

dos mapas de segurança social, finanças e companhia de seguros;
‐ Garantir o preenchimento e envio do Relatório Único anual;
‐ Efetuar o apuramento da produção dos sócios motoristas de táxi;
‐ Analisar e dar parecer sobre pedidos de empréstimos e/ou financiamento;
‐ Prestar apoio aos sócios e trabalhadores no âmbito dos recursos humanos, sempre que necessário;
‐ Manter atualizada a base de dados de sócios e trabalhadores;
‐ Garantir a atualização dos ficheiros de arquivo dos documentos de recursos humanos;
‐ Outras atividades relacionadas, no âmbito das suas competências, aqui não expressas.

+ Desenvolvimento de Carreira
‐ Definir promoções, progressões e ações disciplinares;
‐ Propor à Direção a nomeação dos assessores de frota da Cooperativa, bem como a definição 

das respetivas funções;
‐ Coordenar e nomear os membros do Grupo de Apoio a Sinistros (GAS), propondo à Direção a 

respetiva definição de competências e funcionamento;
‐ Outras atividades relacionadas, no âmbito das suas competências, aqui não expressas.

+ Formação Profissional
‐ Definir e coordenar a política de formação profissional dos sócios e não sócios da Cooperativa;
‐ Emitir parecer escrito prévio sobre todos os assuntos de natureza de formação profissional a 

apreciar e deliberar em reunião de Direção;
‐ Proceder à definição do Plano de Formação anual e sua calendarização;
‐ Assegurar o planeamento e implementação do Plano de Formação.

+ Medicina
‐ Medicina do Trabalho e Curativa

• Garantir a coordenação da unidade de saúde,
• Definir os moldes e coordenar o funcionamento do gabinete médico promovendo o projeto 

Saúde Mais Autocoope,
• Assegurar o cumprimento da legislação sobre medicina e saúde no trabalho, bem como 

das normas internas,
• Planear, programar e realizar atos médicos de prevenção e assistência aos Trabalhadores 

vítimas de acidentes, doença ou incapacidade relacionada com o trabalho,
• Realizar consultas e atendimento médico no âmbito da medicina do trabalho (de acordo com pla-

neamento, por marcação prévia ou de urgência) e curativa (por marcação prévia ou de urgência),
• Proceder à avaliação médica dos novos candidatos a Sócios, nomeadamente ao nível da 

dependência de álcool ou substâncias químicas,
• Fazer reporte da atividade, nomeadamente prestando informações para o preenchimento 

do Relatório Único;
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+ Acupuntura
• Realizar atos clínicos de acupuntura, em função das marcações, proporcionando a melhoria 

da saúde e bem-estar dos pacientes.

+ Higiene e Segurança no Trabalho (HST)
‐ Assegurar o cumprimento dos requisitos legais, nomeadamente os relativos à higiene e segu-

rança no trabalho;
‐ Garantir a avaliação regular do ambiente de trabalho;
‐ Apresentar propostas de intervenção que visem obter a satisfação dos interesses e necessidades 

dos sócios e não sócios, designadamente no campo da higiene, segurança e medicina no trabalho;
‐ Promover a criação de uma Comissão de Higiene e Segurança no Trabalho (a eleger pelos sócios 

da Cooperativa);
‐ Promover, periodicamente, a aferição e comprovação da manutenção da situação de ausência 

de dependência de álcool ou substâncias químicas.

+ Ação Social
‐ Propor a tomada de medidas destinadas a promover o desporto e a cultura entre os sócios e 

não sócios da Cooperativa;
‐ Dinamizar a atividade do Núcleo Desportivo, designadamente acompanhar a organização pelo 

clube da Festa de Natal e do Aniversário da Cooperativa.
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Comercial

Missão
Garantir o apoio à Direção na definição da estratégia da Cooperativa e sua implementação, numa 
perspetiva de desenvolvimento do negócio e angariação de novos clientes e utilizadores.

Atribuições
‐ Colaborar com a Direção no estabelecimento da estratégia e definição das políticas da Cooperativa;
‐ Organizar, orientar, dirigir e gerir a atividade comercial da Cooperativa;
‐ Elaborar, em colaboração com a Direção, o Plano e o Orçamento Anual;
‐ Cumprir e fazer cumprir o Plano e o Orçamento;
‐ Propor ao responsável encarregue do Sector Administrativo alterações ao funcionamento dos 

serviços comerciais, no que diz respeito à área administrativa;
‐ Assegurar a promoção dos serviços da Cooperativa;
‐ Garantir a gestão e coordenação da atividade do CallCenter;
‐ Assegurar a gestão e coordenação da operação (frota / motoristas);
‐ Assinar conjuntamente com o Sector Administrativo, os contratos comerciais estabelecidos;
‐ Emitir parecer escrito prévio sobre todos os assuntos de natureza comercial a apreciar e deliberar 

em reunião de Direção;
‐ Apresentar e defender as propostas e os assuntos relacionados com o sector, quer em reuniões 

da Direção, do Conselho Fiscal, da Assembleia Geral ou quando para tal seja solicitado;
‐ Realizar contactos com fornecedores e proceder à elaboração de propostas de compra de viaturas;
‐ Outras atividades relacionadas, no âmbito das suas competências, aqui não expressas.

Reporte
O Sector Comercial reporta à Direção.
Fazem parte do Sector Comercial as Competências que a seguir se identificam e descrevem:
‐ Negócio;
‐ CallCenter;
‐ Gestão/Coordenação da Operação;
‐ Comunicação e Marketing.

+ Negócio
‐ Promover os serviços da Cooperativa, designadamente os emergentes das novas tecnologias, 

junto das entidades exteriores, disponibilizando, nomeadamente, a várias plataformas infor-
mática de obtenção de serviços;

‐ Pesquisar e analisar novas oportunidades de negócio, quer ao nível da oferta de serviços, quer 
da captação de novos clientes e/ou mercados:
• Angariar clientes para o serviço da central rádio da cooperativa, fazendo seguir a proposta 

de contrato do cliente para o Sector Económico-financeiro, incluindo o seu parecer escrito e 
fundamentado sobre a aprovação ou não aprovação e bem assim como o valor do deposito 
a aplicar,

• Angariar novos projetos;
• Conceber e projetar novos serviços;

‐ Elaborar análises de benchmarking.
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+ CallCenter
‐ Atividades ao nível da gestão:

• Organizar, coordenar e controlar a atividade do callcenter;
• Elaborar as escalas de pessoal e assegurar a gestão dos operadores;
• Zelar pelo bom funcionamento dos equipamentos afetos ao callcenter;
• Gerir os utilizadores (processos de inscrição e desistências);
• Receber as reclamações e dar-lhes seguimento;
• Fazer cumprir o regulamento funcional da Central Cooptáxis;
• Efetuar o controlo das chamadas recebidas, realizadas e perdidas e, elaborar mapa resumo 

mensal, por turno;
• Colaborar na admissão de novos operadores, gerindo o processo de admissão;
• Efetuar a gestão dos contratos (clientes e utilizadores);
• Garantir o cumprimento das normas em vigor, nomeadamente as específicas do CallCenter;

‐ Atividades operacionais:
• Garantir o atendimento ao cliente,
• Garantir a assistência necessária ao motorista de táxi, nomeadamente em caso de emergência,
• Proceder às marcações das viaturas mediante pedido externo,
• Anotar nos livros respetivos, nomeadamente, as ocorrências anormais (diário da central) e as 

informações transmitidas pelos motoristas (livro de registos),
• Garantir a boa organização do local de trabalho.

+ Gestão/Coordenação de Operação
‐ Inspecionar e fiscalizar o cumprimento dos normativos, internos e externos aplicáveis à atividade;
‐ Elaborar relatórios relativos a queixas, sempre que se justifique, e enviar à Direção para decisão;
‐ Analisar e tratar as reclamações recebidas, articulando com o Supervisor da Central, sempre 

que necessário;
‐ Reunir com os profissionais envolvidos em queixas (por convocação) para análise das mesmas;
‐ Aplicar ou propor a aplicação de sanções pelo incumprimento dos normativos internos;
‐ Assegurar a gestão e execução das ações de formação relativas ao funcionamento de novos 

equipamentos nas viaturas.

+ Comunicação e Marketing
‐ Definir, promover e desenvolver a política de marketing da Cooperativa, em articulação com Direção;
‐ Garantir a divulgação das atividades e serviços da Cooperativa;
‐ Promover os serviços da Cooperativa, nomeadamente os emergentes das novas tecnologias, 

juntos das entidades exteriores;
‐ Angariar junto dos industriais de táxi, propostas para contrato de utilização da Central Cooptáxis;
‐ Superintender à elaboração do Jornal da Autocoope, organizar, gerir e fiscalizar o respetivo quadro 

de pessoal, que elabora ou tomam parte no Jornal da Autocoope e no exercício dessas funções;
‐ Assegurar a gestão e coordenação de eventos, incluindo o contacto com fornecedores e presta-

dores de serviços e, análise de orçamentos;
‐ Garantir a conceção e produção de documentos de divulgação e materiais promocionais da 

Cooperativa.
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Aquisições 
e Património

Missão
Assegurar a gestão do património, mobiliário e imobiliário da Cooperativa, garantindo a sua manu-
tenção e bom estado de conservação e funcionamento.

Atribuições
‐ Colaborar com a Direção no estabelecimento da estratégia e definição das políticas da Coo-

perativa;
‐ Organizar, orientar, dirigir e gerir o património da Cooperativa;
‐ Elaborar, em colaboração com a Direção, o plano e o orçamento anual;
‐ Cumprir e fazer cumprir o plano e o orçamento;
‐ Emitir parecer escrito sobre todos os assuntos relacionados com as aquisições e património;
‐ Apresentar propostas e os assuntos diretamente relacionados com o sector, quer em reuniões 

da Direção, do Conselho Fiscal, da Assembleia Geral ou quando para tal seja solicitado;
‐ Analisar e negociar propostas de compra de bens;
‐ Assinar conjuntamente com o Sector Económico-financeiro os contratos, acordos, protocolos, 

provindos das propostas de venda de bens e equipamentos;
‐ Garantir o cumprimento dos requisitos internos quanto à identificação das viaturas;
‐ Outras atividades relacionadas, no âmbito das suas competências, aqui não expressas.

Reporte
O Sector Aquisições e Património reporta à Direção.

Fazem parte do Sector Aquisições e Património as Competências que a seguir se identificam e 
descrevem:
‐ Património;
‐ Oficinas;
‐ Gestão de Frota.

+ Património
‐ Angariar e negociar propostas de contratos, acordos ou protocolos de venda de bens e equipa-

mentos à Cooperativa a solicitação de qualquer Unidade ou não, dando parecer escrito sobre 
as mesmas e fazendo seguir para o Sector Económico-Financeiro;
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‐ Gerir o património mobiliário e imobiliário da Cooperativa, zelando pela manutenção e bom 
funcionamento de todo o equipamento técnico e de comunicações;

‐ Gerir a montagem e/ou desmontagem de separadores, rádios, taxímetros, gobox e respetivas 
lanternas e outros equipamentos;

‐ Gerir o parque automóvel, coordenando nomeadamente quanto a marcas, modelos e respetivo 
fornecedor para aquisição e substituição de viaturas, após prévia audição dos Sócios motoristas, 
organizando o respetivo processo e remetendo-o ao Sector Económico-Financeiro.

+ Oficinas
‐ Gerir, orientar, organizar e fiscalizar os serviços das oficinas da Cooperativa;
‐ Rececionar e encaminhar as viaturas para os serviços respetivos;
‐ Assegurar a gestão e a execução das intervenções nas viaturas: serviços de manutenção, repa-

ração e lavagem/limpeza;
‐ Garantir a faturação dos serviços prestados;
‐ Receber as receitas faturadas pelas oficinas e remeter, diariamente, aos serviços financeiros;
‐ Propor ao Sector Administrativo alterações à organização e funcionamento dos serviços das ofici-

nas, no que diz respeito à área administrativa;
‐ Diligenciar a aquisição dos produtos vendidos e utilizados nas oficinas, zelando para a ma-

nutenção do stock, desde que previstos e orçamentados, devendo comunicar as mesmas à 
Unidade económico-financeira;

‐ Encomendar quaisquer outros serviços ou bens, não contemplados anteriormente, desde que 
orçamentados e previstos, após prévio visto do pelouro económico.

+ Gestão de Frota
‐ Estabelecer contactos comerciais com fornecedores, analisar e avaliar as suas propostas;
‐ Propor a aquisição de novas viaturas ou a sua substituição, submetendo as propostas à consi-

deração da Direção;
‐ Manter a base de dados das viaturas atualizada;
‐ Garantir uma idade média das viaturas igual ou inferior a 6 anos;
‐ Zelar pelo bom estado das viaturas, garantindo nomeadamente que as mesmas realizam as 

ações de manutenção programadas.
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1.1. Objetivos
O Referencial de Funções (Categorias) tem por 
objetivos:

 – Concretizar os objetivos da Cooperativa;
 – Descrever as atividades inerentes às cate-
gorias existentes na Autocoope, refletindo o 
que é esperado do colaborador, as tarefas e 
formas adequadas de as executar, permitin-
do estabelecer orientações para o desenvol-
vimento das tarefas no seio da Cooperativa.

O presente documento inclui os seguintes 
descritivos:
• Assessor de Direção
• Responsável de Contabilidade
• Administrativo:

- Assistente de Contabilidade
- Faturação
- Tesouraria
- Recursos Humanos e Produção
- Gestão de Crédito
- Gestão de Seguros e Contencioso
- Oficina e Recursos Humanos

• Supervisor de Call Center
• Operador de Call Center (OCC)
• Assessor de Frota
• Motorista de Táxi

• Médico:
- Medicina do Trabalho
- Medicina do Curativa

• Enfermeiro de Saúde Comunitária
• Especialista de Acupuntura
• Assistente de Especialista de Acupuntura
• Lubrificador
• Técnico Licenciado (Telecomunicações e 

Eletrónica)
• Designer Gráfico
• Responsável de Comunicação

No que diz respeito às funções de Direção (A.1. 
a A.5.), as tarefas e atividades dos Diretores 
(1ª Linha), correspondem às descritas nas 
unidades orgânicas - Sector: Económico– 
Financeiro, Administrativo, Recursos Humanos, 
Comercial e Aquisições e Património, conforme 
consta do Manual de Estrutura, pelo que, o 
presente documento não contempla estas 
Fichas de Função.

1.2. Documentos Relacionados
 – Regulamento da Direção (Ata nº 360, de 14 
Janeiro, 2011),

 – Manual de Estrutura.

REFERENCIAL
DE FUNÇÕES

Enquadramento
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Assessor de Direção

Objetivo
Assegurar o apoio necessário à realização das atividades da Direção.

Atividades
 – Presta apoio direto à Direção (e a outras unidades orgânicas, sempre que necessário);
 – Assegura a interlocução da Direção na 1ª linha;
 – Estabelece contactos (escritos e/ou telefónicos) com entidades ou pessoas externas, para 
agendamento de reuniões com a Direção;

 – Prepara a ordem de trabalhos;
 – Participa nas reuniões de Direção e procede à redação das respetivas atas;
 – Elabora documentos vários: Relatório e Contas, Plano de Atividades e Orçamentos, Manuais, 
quer em termos de conteúdo, quer de organização/grafismo;

 – Revisão de documentos;
 – Redige ofícios e e-mail para o exterior;
 – Impressões em série a partir de base de dados (convocatórias, circulares, etc);
 – Concebe pequenas peças promocionais e/ou de divulgação da Cooperativa, nomeadamente 
as faixas;

 – Gere processos de aquisição/encomendas, dando-lhes seguimento, nomeadamente ao nível do 
contacto com fornecedores e conceção dos contratos, de acordo com orientações da Direção;

 – Assegura a gestão do economato da Sede da Cooperativa, contactando com fornecedores e 
realizando compras;

 – Realiza entrevistas com candidatos a trabalhadores, dando parecer sobre os mesmos e subme-
tendo-os à Direção;

 – Atende os Sócios/Utilizadores que pretendem utilizar a Saúde Mais e assegura o seu registo 
e integração neste serviço;

 – Apoio na elaboração dos contratos com novos utilizadores, sempre que necessário.
 – Quando se tratem de grandes clientes, assegura a gestão das propostas de adesão e dos contratos 
a estabelecer;

 – Recolhe os elementos da cada central e procede à sua transposição para regras de funcionamento 
(trabalho);

 – Regista prepara e envia, por transportadora, as encomendas para os parceiros;
 – Regista prepara e envia, equipamentos para assistência técnica;
 – Estabelece a delimitação das áreas de serviço de cada central.

Unidade em que se insere
Direção

Funções
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Responsável de 
Contabilidade

Objetivo
Garantir a execução das tarefas contabilísticas inerentes ao desenvolvimento da atividade da 
Cooperativa, nomeadamente nos domínios do planeamento, organização, execução e controlo, 
de acordo com a legislação aplicável.

Atividades
 – Assegura a contabilidade financeira e de gestão da Cooperativa;
 – Receciona os documentos financeiros (receitas e despesas/custos), garantindo a sua organização, 
classificação e registo contabilístico, em função do seu conteúdo, utilizando para o efeito o plano 
oficial de contas respetivo e as normas fiscais vigentes;

 – Procede ao arquivo dos documentos relativos à atividade contabilística;
 – Extrai mapas;
 – Consultar, interpretar, analisar, sintetizar e avaliar a informação constante das peças contabilísticas 
(nomeadamente: balancetes, balanços, demonstração resultados, fluxos de caixa);

 – Elabora relatórios periódicos (bimensais) da situação económico-financeira da Cooperativa, 
analisando-os conjuntamente com a Direção;

 – Garante o preenchimento da documentação fiscal obrigatória, nomeadamente: IVA, Modelo 
10, Modelo 22, IES, …);

 – Colabora na elaboração do plano de atividades e orçamento do ano seguinte, assegurando o 
seu acompanhamento; 

 – Faz a comparação do orçamento com o realizado, procedendo à análise dos desvios;
 – Elabora o relatório anual de contas.

Unidade em que se insere
Sector Económico-Financeiro

Administrativo: 
Assistente de 
Contabilidade

Objetivo
Apoiar na execução das tarefas contabilísticas inerentes ao desenvolvimento da atividade da 
Cooperativa.

Atividades
 – Presta apoio na execução das atividades relacionadas com as tarefas contabilísticas, nomeadamente:
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• Regista no software contabilístico, os documentos de receitas e despesas da Cooperativa; 
• Receciona mapa o diário de caixa e procede ao seu registo na contabilidade;
• Procede à conferência mensal dos mapas contabilísticos – contas (fornecedores, sócios e 

Clientes), junto do Responsável de Contabilidade;
• Garante o arquivo dos documentos contabilísticos;

 – Assegura o preenchimento dos inquéritos do INE e Banco de Portugal;
 – Presta apoio à atividade de Acupuntura:
• na marcação das consultas, articulando com o médico a execução do serviço;
• na receção das encomendas dos produtos, conferindo e encaminhando para o gabinete;

 – Garante o registo (em base de dados) da correspondência recebida, entregando-a à Direção 
para posterior distribuição;

 – Presta apoio à atividade de recursos humanos, na preparação da documentação, nomeada-
mente na introdução dos créditos e dos TPA’s (entre 1 e 15 de cada mês);

 – Assegura a gestão e programação de hotspots.

Unidade em que se insere
Sector Económico-Financeiro

Administrativo: 
Faturação

Objetivo
Garantir a gestão das tarefas relativas à faturação dos serviços prestados pela Cooperativa.

Atividades
 – Procede à emissão da faturação (inclui clientes a crédito, utilizadores da central Cooptáxis e outros) 
com base:
• na informação recebida e,
• na confirmação através de mapas (Utilizadores, que gera clientes) e de créditos entregues 

pelos utilizadores, enviando as faturas aos clientes;

 – Emite os recibos da faturação efetuada, de acordo com os registos constantes dos mapas de 
tesouraria (transferências, MB, cheques, …) e envia-os para a tesouraria;

 – Procede à inserção, na aplicação informática, dos créditos dos Utilizadores (de 1 a 5 de cada mês);



27Autocoope – Cooperativa de Táxis de Lisboa, CRL 
NIF 500 320 462 • Capital Social Mínimo 575.000 Euros
Registada na Cons. do Reg. Comercial de Lisboa Nº 171

 – Efetua a conciliação dos mapas de faturação com a tesouraria;
 – Procede à abertura das contas de clientes, sempre que existe um novo Cliente;
 – Procede à emissão de mapas de contabilidade;
 – Efetua a conferência dos mapas (faturação, Utilizadores), encaminhando-os para os serviços 
respetivos, para transferência de créditos;

 – Assegura a articulação com os clientes para conferência de faturas;
 – Efetua o atendimento de Utilizadores, sempre que necessário;
 – Garante o arquivo de faturação.

Unidade em que se insere
Sector Económico-Financeiro

Administrativo: 
Tesouraria

Objetivo
Assegurar a gestão administrativa da Tesouraria.

Atividades
 – Garante a receção dos recebimentos efetuados pelos clientes e sócios;
 – Valida os TPAs de sócios na produção, garantindo o seu pagamento;
 – Assegura o pagamento das despesas (incluindo transferências bancárias) com base nas infor-
mações da Direção ou chefia, devidamente validadas (da Sede e das oficinas), nomeadamente, 
procede ao pagamento: dos prémios de permanência (ex-sócios), dos créditos dos utilizadores, 
dos sócios demitidos, dos ordenados, dos seguros e demais fornecedores;

 – Procede ao registo (em folha excel) de todos os pagamentos e recebimentos, enviando diariamente 
para a contabilidade;

 – Procede à contagem dos valores para depósito bancário e garante a sua entrega no banco; 
 – Aciona débitos bancários diretos on line;
 – Faz a reconciliação bancária dos bancos;
 – Dá seguimento aos pedidos de empréstimos ou financiamentos após aprovação pela Direção;
 – Assegura a abertura de processos contabilísticos de conta corrente (adiantamentos, cauções de 
viaturas, demissões de sócios e utilizadores, conta contencioso, admissões, inscrições, novações 
de dívida, declarações de divida) e garante o seu arquivo;

 – Organiza processos de conta corrente para análise com a Direção;
 – Assegura a receção de pessoas (sempre que necessário), encaminhando-as para os gabinetes 
respetivos.

Unidade em que se insere
Sector Económico–Financeiro
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Administrativo: 
Recursos Humanos 
e Produção

Objetivo
Assegurar a execução das atividades inerentes à gestão administrativa dos recursos humanos e 
ao processamento das viaturas.

Atividades
 – Assegura o processamento de salários (em programa específico), com base nas informações 
relativas, nomeadamente: à assiduidade, baixas, faltas, horas extraordinárias, etc.);

 – Garante o tratamento dos processos de admissão (preparando contratos de trabalho) e demissão 
de sócios e trabalhadores da Cooperativa, com base nas informações da Direção;

 – Procede ao preenchimento e envia para segurança social, finanças e companhia de seguros 
(acidentes de trabalho), os mapas mensais;

 – Preenche o relatório único anual;
 – Emite títulos de capital dos Sócios;
 – Assegura a resposta a assuntos de tribunal (finanças, solicitadores, …) relativos a penhoras, 
garantindo que as mesmas são liquidadas;

 – Presta apoio aos sócios na resolução de assuntos destes com a segurança social;
 – Emite declarações de sócios, atestando a sua integridade;
 – Trata de processos de pedido de empréstimos e financiamentos;
 – Efetua o apuramento da produção, assegurando o registo dos créditos, MB, despesas de viatura 
(material, combustível, lubrificantes, …) dos sócios motoristas de táxi;

 – Assegura as conferências mensais: kms das viaturas, pagamentos (se os motoristas pagam 
bem), grandes reparações, peças e, faz os processamentos respetivos;

 – Mantém atualizada a base de dados (ficheiro) de sócios e trabalhadores,
 – Garante a atualização dos ficheiros de arquivo dos documentos de recursos humanos.

Unidade em que se insere
Sector de Recursos Humanos
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Administrativo: 
Gestão de Crédito

Objetivo
Monitorizar e acompanhar adequadamente as contas correntes dos Clientes, minimizando 
situações de incumprimento e otimizando as cobranças e a gestão financeira da Cooperativa.

Atividades
 – Garante a gestão da carteira de clientes (sejam sócios (contas: Produção, caução viatura e em-
préstimos), utilizadores ou clientes (empresas) do serviço táxi a crédito);

 – Assegura a recuperação das dívidas de clientes, de acordo com as regras existentes, nomeadamente:
• Monitoriza permanentemente as contas correntes de clientes, verificando as dividas em atraso, 

elabora mapa mensal correspondente e faz comparação com o mês anterior,
• Reúne mensalmente (e sempre que necessário) com a Direção para análise das dívidas em 

atraso (mapas mensais) e decisão sobre as medidas a encetar no sentido da sua recuperação,
• Diligencia as ações necessárias no sentido da liquidação da divida por parte do clientes:
o 1º: contacto telefónico (dividas com cerca de 30 dias de atraso) e/ou reuniões com clientes 

(sócios, utilizadores ou clientes a crédito), negociando compromissos de pagamento,
o 2º: contacto telefónico ou e-mail (quando essas dívidas não são liquidadas conforme 

acordado, acrescem +/- 4/5 dias),
o 3º: apresenta caso à Direção para decisão das medidas a tomar (caso a dívida permaneça),
o 4º: procede à suspensão do serviço na central (informando antecipadamente o Cliente), 

quando as dívidas (clientes a crédito) têm um atraso igual ou superior a 60 dias;

 – Representa a Cooperativa em processos em tribunal.

Unidade em que se insere
Sector Económico – Financeiro

Gestão de 
Seguros e 
Contencioso

Objetivo
Garantir a gestão, tratamento e acompanhamento das situações relativas a seguros e sinistros, 
nomeadamente das que envolvem os motoristas sócios da Cooperativa, bem como de assuntos 
com eles relacionados.

Atividades
 – Gere, organiza e acompanha a atividade relacionada com seguros e contencioso;
 – Procede, mensalmente, ao apuramento dos valores de seguro a pagar (através das cartas verdes/
avisos de pagamento), preenchendo quadro que entrega à Direção para aprovação prévia e re-
mete à tesouraria para pagamento;
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 – Procede ao apuramento mensal dos prémios de seguro a pagar pelos motoristas sócios, enviando 
à informática para lançamento na “produção”;

 – Garante a gestão dos sinistros que ocorrem com os motoristas sócios, procedendo à abertura 
e acompanhamento dos respetivos processos;

 – Assegura os contactos com a seguradora (corretor) para exposição e resolução dos processos;
 – Solicita as indemnizações à seguradora, quando aplicável;
 – Receciona a correspondência relativa a notificações, que é vista e rubricada pela Direção, e 
posteriormente envia para jurídico;

 – Garante a gestão das notificações de contraordenações, reunindo todos os elementos necessá-
rios para comprovação da mesma, abrindo processo e remetendo ao jurídico. Sempre que as 
mesmas sejam por culpa exclusiva do sócio, assegura a articulação com a FPT;

 – Procede à abertura de processos de sinistros para contencioso sempre que as decisões da segu-
radora não estão de acordo com o perspetivado e após aprovação da Direção;

 – Procede ao apuramento de responsabilidades no pagamento de portagens em fase contraorde-
nacional, em articulação com os sócios das viaturas respetivas, e posterior entrega à tesouraria;

 – Reúne a informação e documentos necessários para entrega ao jurídico, dos processos de con-
traordenações sujeitos a contestação e garante o acompanhamento do seu estado;

 – Confere as despesas judiciais mensais para lançamento dos processos na base de dados, processos, 
em articulação com o jurídico e contabilidade;

 – Assegura o preenchimento regular da base de dados com informação dos sinistros;
 – Assegura as alterações necessárias da base de dados relativamente às viaturas da Cooperativa;
 – Assegura o arquivo organizado das contraordenações;
 – Elabora o relatório anual dos sinistros e contraordenações;
 – Receciona os impressos dos elementos do GAS, procedendo ao apuramento dos tempos 
despendidos nas intervenções, enviando à Direção para aprovação e posteriormente ao re-
cursos humanos para integração no vencimento e pagamento;

 – Reúne as paralisações que decorrem dos sinistros, apurando o número de dias em que a viatu-
ra esteve imobilizada, remetendo aos recursos humanos para que estes procedem em confor-
midade com as regras estabelecidas (indemnização);

 – Prepara o processo relativo a isenção de custos, sempre que o motorista sócio esteja imobili-
zado (conforme regras estabelecidas), apresentando-o à Direção para aprovação, entregando-o 
posteriormente aos recursos humanos para que estes procedam em conformidade com as regras 
estabelecidas (Regulamento Interno);

 – Gere a legalização de novas viaturas, garantindo o tratamento de toda a documentação, em 
articulação com a área financeira e a área comercial dos respetivos stands;

 – Gere a venda de viaturas garantindo o tratamento da documentação necessária para esse efeito, 
em articulação com a área financeira;

 – Mantém atualizada a base de dados das viaturas;
 – Garante a gestão do alvará, cópias certificadas do alvará e das licenças de táxi das viaturas;
 – Faz, mensalmente, aos pedidos de isenção de IUC, submetendo à Direção para aprovação;
 – Receciona as cópias dos documentos de inspeção das viaturas e assegura o seu registo em 
base de dados, mantendo-a atualizada;

 – Elabora os horários de trabalho dos Motoristas Sócios e preenche os pedidos internos de “isenção 
de horário de trabalho”, os quais submete à Direção para assinatura (o Motorista também assina e 
deve fazer-se acompanhar deste documento na viatura);
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 – Assegura a gestão dos acidentes de trabalho, articulando com os vários intervenientes no 
processo, quer internamente, quer externamente (nomeadamente seguradora), procedendo 
ao apuramento anual das informações a incluir no Relatório Único;

 – Certifica-se trimestralmente a validação das certidões de dívida/não dívida com a segurança 
social e as finanças, em articulação com a contabilidade;

 – Estabelece os contactos com a Assistência em Viagem da seguradora sempre que os Sócios da 
Cooperativa necessitem da mesma.

Unidade em que se insere
Sector Administrativo

Administrativo:
Oficina e Recursos Humanos

Objetivo
Assegurar a gestão e funcionamento da oficina.

Atividades
 – Garante a gestão da oficina e serviços prestados;
 – Presta apoio à chefia;
 – Receciona as viaturas e encaminha-as para os serviços respetivos;
 – Assegura a gestão dos serviços de recolha de viaturas (sócios e não sócios);
 – Efetua e receciona as encomendas de materiais, de acordo com os pedidos, submetendo-os a 
autorização superior;

 – Garante o atendimento dos Clientes e presta as informações que lhe são solicitadas, esclare-
cendo ou encaminhando para a pessoa ou serviços respetivos;

 – Procede à faturação dos serviços executados nas oficinas, em software existente para o efeito;
 – Receciona a cobrança dos serviços realizados e faturados;
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 – Garante o controlo do movimento financeiro da oficina:
 – Procede à contagem das receitas diárias existentes em caixa (numerário e talões multiban-
co), conferindo com os mapas de faturação que extrai do software;

 – Assegura, através das indicações do software, a gestão de stocks de materiais da oficina, dili-
genciando os pedidos de encomendas, que entrega à sua chefia;

 – Efetua o apuramento da produção, assegurando o registo dos créditos, MB, despesas de viatura 
(material, combustível, lubrificantes, …) dos Sócios Motoristas de Táxi (em articulação com os RH);

 – Assegura as conferências mensais: kms das viaturas, pagamentos (se o valor apurado está corre-
to), grandes reparações, peças e, faz os processamentos respetivos (em articulação com os RH);

 – Garante o fecho do mês em termos de faturação e por tipo de serviço, enviando os mapas 
para sede;

 – Garante o encerramento da oficina;
 – Presta apoio informático sempre que necessário (e no âmbito dos seus conhecimentos).

Unidade em que se insere
Sector de Aquisições e Património

Lubrificador

Objetivo
Garantir as atividades inerentes à lubrificação de veículos.

Atividades
 – Garante a abertura diária da oficina;
 – Procede à arrumação/organização da oficina, garantindo a sua operacionalidade;
 – Assegura a limpeza dos equipamentos de lavagem viaturas e seu abastecimento de materiais;
 – Procede à manobra e arrumação/estacionamento das viaturas na oficina;
 – Executa a mudança de óleo das viaturas que se deslocam à oficina para o efeito, realizando as 
tarefas que lhe estão associadas;

 – Garante que os equipamentos e máquinas sob a sua responsabilidade são mantidos em boas 
condições de funcionamento;

 – Procede à faturação dos serviços executados, em software existente para o efeito;
 – Assegura, através das indicações do software, a gestão de stocks de materiais da oficina, diligen-
ciando os pedidos de encomendas, que entrega à sua chefia;

 – Preenche as folhas de obra relativas aos serviços executados na estação de serviço e assegura 
o seu arquiva;

 – Preenche os mapas de registo das lavagens;
 – Presta apoio administrativo, sempre que necessário.

Unidade em que se insere
Sector de Aquisições e Património
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Supervisor de 
Call Center

Objetivo
Assegurar a gestão e coordenação do Call Center visando a excelência dos serviços prestados e 
o alcance dos resultados.

Atividades
 – Gerir e coordenar as equipas de trabalho, assegurando a obtenção dos objetivos através do 
acompanhamento da performance, garantindo o cumprimento das normas e a qualidade do 
atendimento prestado;

 – Orientar, acompanhar e avaliar as equipas no desenvolvimento da sua atividade;
 – Assegurar a gestão administrativa do Operador de Call Center (OCC), incluindo a assiduidade e 
pontualidade, o estabelecimento dos turnos, a marcação de férias, o controlo de faltas e substi-
tuições, garantindo a gestão eficaz das equipas;

 – Prestar o apoio necessário face a situações ou procedimentos complexos, no contexto das ta-
refas profissionais e dar feedback sempre que necessário;

 – Elaborar mapas periódicos de controlo da atividade do Call Center e analisá-los, prestando 
reporte à chefia;

 – Participar em reuniões de análise de resultados e propor ações de melhoria no âmbito da ati-
vidade do Call Center;

 – Comunicar com o Cliente sempre que seja necessário, face a situações mais complexas ou de 
reclamações;

 – Proceder à análise das reclamações, sua resolução e comunicação com o Cliente;
 – Colaborar com os Assessores de Frota na resolução de problemas diversos;
 – Garantir a gestão dos Utentes, nomeadamente pela gestão dos processos de admissão, de 
acordo com procedimento aplicável;

 – Garantir a organização do espaço do Call Center;
 – Integrar, acompanhar e participar nos processos de admissão de novos OCC, nomeadamente 
no âmbito da sua formação;
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 – Seguir os procedimentos, regras e normativos internos em vigor;
 – Outras que lhe venham a ser atribuídas no âmbito da atividade do Call Center, nomeadamente 
a atuação enquanto OCC.

Unidade em que se insere
Sector Comercial

Operador de Call 
Center (OCC)

Objetivo
Garantir, através da operação com equipamentos de telecomunicações, o atendimento quer 
de Clientes, quer de Motoristas de Táxi, prestando informações e o apoio necessário no âmbito 
dos serviços solicitados.

Atividades
 – Assegurar a comunicação com o Cliente e com o Motorista de Táxi de modo a garantir, com profis-
sionalismo, a prestação do serviço, limitando a conversação a assuntos exclusivamente relaciona-
dos com o serviço;

 – Garantir a execução das restantes atividades inerentes às funções que lhe forem atribuídas, assegu-
rando o cumprimento das orientações recebidas;

 – Reportar ao Supervisor imediato qualquer situação anómala, quer relativa a falha de funcionamento 
nos sistemas e equipamentos de trabalho, quer relativa ao ato de atendimento;

 – Anotar no Diário da Central todas as ocorrências anormais (anomalias, avarias), com indicação do 
dia e hora, relativas à atividade e as situações relacionadas com os serviços solicitados;

 – Registar no Livro de Registos, as informações transmitidas pelo Motorista de Táxi relativas a bens ou 
valores encontrados nas viaturas e comunicá-las ao Supervisor, bem como as faltas de colegas;

 – Apontar e garantir que a transmissão de recados é corretamente efetuada;
 – Assegurar-se da necessidade do atuar e garantir as ações inerentes ao Procedimento de Alarme 
sempre que o mesmo for acionado pelo Motorista de Táxi;

 – Executar as tarefas administrativas complementares ao atendimento;
 – Manter o local de trabalho organizado e arrumado (permitindo o imediato início do serviço por 
parte da OCC seguinte);

 – Apresentar-se pontualmente ao serviço, informando, com a antecipação necessária, a Supervisora, 
sempre que tal não seja possível;

 – Seguir os procedimentos, regras e normativos internos em vigor;
 – Outras que lhe venham a ser atribuídas no âmbito da atividade do Call Center.

Unidade em que se insere
Sector Comercial
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Assessor 
de Frota

Objetivo
Assegurar o cumprimento dos normativos internos e externos aplicáveis à atividade de transporte 
de passageiros/Call Center.

Atividades
 – Fiscaliza e zela pelo cumprimento dos normativos internos e externos aplicáveis à atividade, 
quer ao nível dos Motoristas de Táxi, quer dos Operadores de Call Center na sua relação com 
os Motoristas;

 – Receciona as reclamações resultantes da atividade, solicitando documentação comprova-
tiva, analisando, investigando (nomeadamente, ouvindo as gravações, verificando livro de 
ocorrência, etc.), articulando com Supervisor de Call Center sempre que necessário e, atuan-
do em conformidade;

 – Procede à convocação dos profissionais envolvidos nas queixas/reclamações, em articula-
ção com a Supervisora do Call Center (quando necessário);

 – Reúne, semanalmente, com os convocados, ouvindo a sua defesa, aplicando ou não sanção;
 – Elabora relatórios de queixa para envio à Direção sempre que considere que as situações em 
causa são de tal forma graves, que têm se ser tratadas superiormente;

 – Instrui e elabora processos disciplinares por infrações ao normativo interno, determinados 
pela Direção ou sob proposta própria;

 – Aplica a sanção que considere adequada, de acordo com o estipulado no normativo interno;
 – Colabora com o Call Center, sempre que lhe seja solicitado pela Direção;
 – Procede ao registo, na cópia da folha do livro de ocorrências, das decisões tomadas.

Unidade em que se insere
Sector Comercial
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Motorista de Táxi

Objetivo
Conduzir veículos ligeiros de passageiros garantindo o conforto, qualidade e segurança dos serviços 
prestados.

Atividades
 – Preparar a viatura no inicio do serviço, assegurando a sua operacionalidade, limpeza e cumpri-
mento dos requisitos legais;

 – Conduzir a viatura assegurando o cumprimento das normas legais de circulação, tendo em 
conta os diversos elementos exteriores que podem interferir com a mesma, respeitando os 
tempos de condução e descanso legalmente previstos;

 – Prestar o serviço de transporte que lhe for solicitado, respondendo quer às indicações do Opera-
dor de Call Center, quer aos pedidos de Clientes (em praça ou em deslocação, por sinal gestual), 
desde que abrangidos pela regulamentação aplicável ao exercício da atividade, cumprindo to-
das as regras e procedimentos, quer externos quer internos, nomeadamente o estipulado no 
Regulamento de Funcionamento e Utilização da Central Cooptáxis;

 – Controlar a entrada e saída de passageiros, garantindo a lotação máxima, a normalidade, as 
características do transportes (ex: transporte de crianças) e a segurança do mesmo;

 – Realizar, caso as características da viatura o permitam, o transporte, nomeadamente:
• Das bagagens do passageiro, efetuando a carga, acondicionamento e descarga, garantindo as 

condições de conservação e segurança,
• De animais, assegurando o seu acondicionamento e observação das condições de segurança,
• De pessoas de mobilidade reduzida, apoiando na entrada e saída do veículo, garantindo os requisitos de 

segurança;

 – Informar os passageiros em relação aos percursos, tempos de viagem, acidentes/incidentes, 
que afetem a regularidade do serviço, dando-lhes a opção de escolher um trajeto diferente;

 – Tratar com zelo e correção todos os Clientes e colegas;
 – Não utilizar a viatura para serviço particular ou próprio;
 – Proceder, sempre, à cobrança da despesa efetuada pelo Cliente, de acordo com o percurso 
realizado e tarifa aplicável, emitindo o respetivo recibo e aceitando o pagamento na forma 
que o Cliente apresentar e as características da viatura o permitam;

 – Garantir a observância das medidas de prevenção de acidentes e as de higiene do trabalho cons-
tantes das leis e regulamentos aplicáveis, com vista a garantir a segurança e proteção de todos;

 – Proceder com regularidade à verificação do estado do veículo, podendo reparar pequenas 
avarias ou encaminhando a viatura para oficina;

 – Contactar com o Call Center sempre que se encontre em Perigo Eminente, acionando a opção 
que existe para esse fim (quer na viatura, quer procedimental); 

 – Participar, pontual e detalhadamente, todos os factos que ocorrerem em serviço e que se 
relacionem com acidentes, multas/coimas, extravio, roubo, furto ou qualquer outro facto que 
diminua o valor ou ofenda os direitos de propriedade da Cooptáxis;

 – Tomar as medidas adequadas em caso de emergência, nomeadamente, assistindo os passageiros 
e delimitando a zona em caso de acidente;



37Autocoope – Cooperativa de Táxis de Lisboa, CRL 
NIF 500 320 462 • Capital Social Mínimo 575.000 Euros
Registada na Cons. do Reg. Comercial de Lisboa Nº 171

 – Acatar a aplicação das medidas coercivas que lhe forem conferidas pelo incumprimento do 
exposto no Regulamento de Funcionamento e Utilização da Central Cooptáxis;

 – Preencher documentos de ordem variada, de acordo com as regras em vigor na Cooptáxis;
 – Manter as suas competências profissionais atualizadas (CAP);
 – Cumprir com zelo e diligência todas as funções que lhe forem confiadas.

Unidade em que se insere
Sector Comercial

Médico: Medicina do Trabalho

Objetivo
Garantir a preservação da saúde do trabalhador em ambiente de trabalho, verificando a aptidão 
para o exercício das suas funções.

Atividades
 – Realiza consultas e atendimento médico (admissões, periódicas, ocasionais, acidentes e pós 
baixa/retorno ao trabalho), de acordo com as informações constantes no mapa de marcações, 
fazendo diagnósticos, solicitando exames complementares, interpretando dados de exames 
clínicos e complementares;

 – Realiza consultas específicas para carta de condução Tipo 2 e CAPs;
 – Realiza atendimentos de urgência e emergência;
 – Propõe medidas de segurança, proteção e readaptação do trabalhador;
 – Solicita exames ocasionais, sempre que haja alterações substanciais nos componentes materiais 
de trabalho que possam ter repercussão nociva na saúde do trabalhador;

 – Analisa as situações de acidente ocorridas e indica os que devem ser enviados para a companhia 
de seguros;

 – Analisa e propõe, com base no normativo existente, a atribuição de “isenção de custos”;
 – Preenche a Ficha de Aptidão do trabalhador com as infirmações relevantes, atualizando-a sempre 
que este realiza uma nova consulta;
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 – Garante o envio da Ficha de Aptidão para os Recursos Humanos;
 – Em caso de inaptidão do trabalhador para exercer as suas funções, sempre que possível, indica 
outras funções que este possa desempenhar;

 – Indica trabalhadores para a medicina curativa, sempre que tal se mostre necessário;
 – Presta informações sobre riscos para a segurança e saúde, bem como sobre medidas de proteção e 
prevenção;

 – Presta as informações necessárias ao preenchimento do Relatório Único, em matéria de medicina 
do trabalho, com o apoio da Enfermagem.

Unidade em que se insere
Sector de Recursos Humanos

Médico: 
Medicina Curativa

Objetivo
Garantir o tratamento de doenças após o aparecimento dos sintomas e a prestação de cuidados 
abrangentes e continuados, com vista à manutenção das aptidões e equilíbrio clínico dos trabalhadores.

Atividades
 – Coordena o grupo de Medicina;
 – Realiza consultas de clínica geral, medicina familiar, preventiva e curativa, atuando na resolução 
de problemas súbitos, prescrição de receitas e aconselhamento médico sobre práticas de saúde;

 – Analisa as informações entregues pela Enfermeira, resultantes da consulta de preparação;
 – Realiza atendimentos de urgência e emergência;
 – Solicita a realização de exames de saúde e complementares, analisando os resultados e pres-
crevendo os tratamentos adequados, caso necessário;

 – Prescreve receitas médicas de acordo com as necessidades/avaliação clínica dos pacientes;
 – Realiza consultas específicas para carta de condução tipo 2 e CAPs;
 – Recebe os pacientes indicados pela Medicina do Trabalho e acompanha o seu tratamento;
 – Preenche a ficha de pacientes (processo) do trabalhador com as informações que consi-
dere necessárias e relevantes, atualizando-a sempre que este realiza uma nova consulta;

 – Presta as informações necessárias ao preenchimento do Relatório Único, em matéria de 
medicina do trabalho, com o apoio da Enfermagem;

 – Participa em ações de promoção de rastreios e campanhas de sensibilização na área da saúde.

Pelas suas habilitações e competências realiza, ainda, consultas de planeamento familiar e 
saúde da mulher.

Unidade em que se insere
Sector de Recursos Humanos
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Enfermeiro de Saúde Comunitária

Objetivo
Garantir o apoio às atividades de medicina (trabalho, curativa e especialidades), realizando o 
atendimento e avaliação prévia dos pacientes e tratamentos (dos Sócios e clientes Saúde +).

Atividades
 – Garante a gestão e coordenação da agenda de consultas de medicina do trabalho, curativa 
e especialidades, assegurando o atendimento de acordo com as marcações;

 – Gere a base de dados de Sócios e trabalhadores da Cooperativa no que às necessidades de 
consulta de medicina do trabalho diz respeito, preparando a lista de convocatórias e remetendo 
para o Assessor de Direção, para envio das respetivas cartas;

 – Garante a marcação de exames das especialidades, de acordo com protocolo;
 – Realiza consultas de enfermagem:
• Consulta de preparação para medicina curativa (inteirando-se das queixas do paciente e 

realizando um conjunto de exames e testes prévios),
• Preenche Folha de Enfermagem com os dados obtidos e remete ao médico respetivo,
• Administra medicação de urgência de acordo com indicações do médico e/ou sintomas verifica-

dos (no âmbito das suas competências),
• Presta apoio  a consultas de planeamento familiar e saúde da mulher,
• Aplica injetáveis e pequenos curativos;

 – Realiza exames complementares (conforme prescrição) para a carta de condução tipo 2 e CAPs;
 – Garante o envio da fichas de aptidão (preenchidas pelos médicos), via e-mail, para os Recursos 
Humanos da Cooperativa;

 – Presta apoio aos pacientes no âmbito da promoção e estimulo na aquisição de hábitos de 
vida saudável, entre outros; 

 – Participa em campanhas de rastreio, vacinação e ações de sensibilização;
 – Efetua os contactos necessários para rastreios;
 – Prepara o relatório anual das atividades, para envio aos Recursos Humanos;
 – Garante a articulação de todos os membros da equipa (médica, sede, administrativos);
 – Garante a manutenção e atualização do arquivos das fichas de paciente (Sócios e aderentes à Saúde +).

Unidade em que se insere
Sector de Recursos Humanos
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Especialista de Acupuntura

Objetivo
Garantir a realização de consultas e tratamentos de acupuntura.

Atividades
 – Realiza o atendimento de Sócios, seus familiares, Trabalhadores e Utilizadores, com base nas 
marcações previamente registadas;

 – Para novos pacientes, realiza um diagnóstico prévio, preenchendo a ficha de paciente, e com 
base nesta determina o tratamento a aplicar (segundo a medicina tradicional chinesa). Para 
pacientes já inscritos, vai registando na ficha de paciente, os tratamentos aplicados;

 – Procede à realização dos tratamentos (acupuntura, medicação);
 – Assegura o registo dos materiais utilizados (agulhas) e medicamentos prescritos (na sua 
maioria fitoterapia chinesa);

 – Colabora com as restantes áreas de intervenção ao nível da saúde, sempre que para tal so-
licitado.

Unidade em que se insere
Sector de Recursos Humanos

Assistente de Especialista de Acupuntura

Objetivo
Prestar assistência ao Médico de Acupuntura na realização de consultas e tratamentos de 
acupuntura.

Atividades
 – Colabora e presta assistência ao Médico de Acupuntura na realização:
• do atendimento de Sócios, seus familiares, Trabalhadores e Utilizadores, com base nas mar-

cações previamente registadas,
• dos diagnósticos prévios, debatendo com o Médico de Acupuntura a determinação do trata-

mento a aplicar e preenchimento da ficha de paciente;

 – Procede à realização dos tratamentos (acupuntura, medicação) em articulação com o Médico 
de Acupuntura;

 – Colabora no registo dos materiais utilizados (agulhas) e medicamentos prescritos (na sua 
maioria fitoterapia chinesa).

Unidade em que se insere
Sector de Recursos Humanos
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Técnico Telecomunicações e Eletrónica

Objetivo
Garantir as atividades de carácter técnico relacionadas com a instalação, configuração, manutenção 
e reparação de redes de telecomunicações e equipamentos eletrónicos.

Atividades
 – Desenvolve novos sistemas (soluções, funcionalidades) em função de necessidades específicas 
da Cooperativa, quer ao nível da informática quer das comunicações;

 – Assegura o correto funcionamento do hardware do Call Center (manutenção/alterações) e da 
área administrativa;

 – Assegura o funcionamento das comunicações internet/extranet/intranet;
 – Garante a assemblagem de novos equipamentos;
 – Articula com parceiros e fornecedores no que diz respeito à sua área de atividade;
 – Comunica com o fabricante (Interfacom) para novas soluções software/updates;
 – Gere processos de aquisição de novos equipamentos/soluções, pesquisando as várias opções, 
solicitando orçamentos e analisando-os, propondo à Direção a aquisição; 

 – Realiza a reparação de hardware, e equipamentos instalados nas viaturas (Taxitronic) sempre que 
necessário e possível;

 – New Hardware Project.

Unidade em que se insere
Sector Administrativo

Designer Gráfico

Objetivo
Gestão, atualização e desenvolvimento de conteúdos para a Cooptáxis;

Atividades
 – Atualização dos logótipos e sua utilização, designadamente em folhetos, brochuras, flyers, 
outdoors, anúncios, entre outros de natureza equivalente;

 – Desenvolvimento e gestão de conteúdos para a TV Corporativa;
 – Gestão das redes sociais por forma a aumentar a visibilidade da empresa e dos seus produtos;
 – Rentabilização e gestão da loja online, gestão dos produtos, vendas, promoção dos tours e 
transferes e suporte aos clientes;

 – Consultoria marketing, identificando e angariando influenciadores e parceiros que permitam 
potencializar estratégias de marketing;

 – Participação no desenvolvimento e melhoramento da imagem da App Taxiclick;
 – Interligação com o Gabinete de Comunicação

Unidade em que se insere
Sector Comercial
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Responsável de 
Comunicação

Objetivo
Assegurar a gestão e coordenação do Gabinete de Comunicação e Marketing  

Atividades
 – Definir, promover e desenvolver a política de marketing da Cooperativa, em articulação com Direção;
 – Assegurar a gestão e coordenação de eventos, incluindo o contacto com fornecedores e 
prestadores de serviços e, análise de orçamentos;

 – Garantir a conceção e produção de documentos de divulgação e materiais promocionais da 
Cooperativa.

 – Assegurar todas as atividades de informação, imagem e comunicação;
 – Acompanhar a evolução de projectos em curso;
 –  Agendamento de reuniões e acompanhamento de potenciais clientes (grandes instituições) 
com o objectivo de divulgar os serviços da Cooptáxis;

 – Desenvolver planos de formação para Motoristas e Operadores da Central;
 – Estabelecer contactos com potenciais parceiros;
 – Organização e planeamento da presença da marca Cooptáxis em eventos e congressos;
 – Valorizar a marca e fomentar a empatia do público;
 – Estabelecimento de diferenciação entre outras marcas;
 – Identificar as necessidades e oportunidades do mercado, que possam posteriormente ser 
transformadas em volume de negócio;

 – Promover a fidelização envolvendo uma troca: a empresa oferece vantagens e benefícios a 
quem dá preferência aos seus produtos e serviços.

 – Promover a formação na área comportamental:
 – Promover a qualificação do trabalhador de forma a aumentar a produtividade e competitivi-
dade da empresa;

 – Atualizar as regras existentes na Central e com os Motoristas, promovendo a sua atualização regular;
 – Promoção de serviços e apresentação da APP TaxiClick;

 
Unidade em que se insere
Sector Comercial
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