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este documento deve servir de guia e de consulta na inte-
ração operador de call center – profissional do táxi – pas-
sageiro/cliente. o objetivo é realizar uma melhor prestação 
de serviço à comunidade e, consequentemente, tornar mais 
eficaz e rentável a nossa missão pública.
sendo um documento em constante evolução, ele renova-
-se acompanhando os tempos, com as normas e os procedi-
mentos enquadrados no regime legal que regula a atividade 
do táxi, nos regulamentos municipais para o sector e nas leis 
internas da cooptáxis®, nomeadamente, o Guia profissional 
– operador de call center e motorista de táxi.

De formato prático e manejável, merece leitura obrigatória 
pois as possíveis infrações não serão atenuadas com uma 
alegada falta de conhecimento.

apresentação
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1. Princípio de Missão Pública
os membros cooptáxis encontram-se ao serviço 
da comunidade e dos cidadãos, prevalecendo sem-
pre o interesse daqueles a quem prestam serviços, 
sobre os interesses particulares ou de grupo.

2. Princípio da Integridade
os membros cooptáxis regem-se por critérios de 
honestidade e de integridade pessoal e profissional.

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 políti-

cas, ideológicas ou religiosas, situação econó-
mica 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 informações 
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.

Compromisso étiCo  
do Universo cooptáxis

os 7 princípios éticos



Motorista 
de táxi
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1 – normas e Princípios Gerais

1.1. os serviços do Call Center serão utilizados 
pelos sócios motoristas da Autocoope e ainda 
pelos motoristas dos táxis que, embora não 
pertencentes à Autocoope, sejam a tal autori-
zados pela direção da Autocoope. todos estes 
passam a ser designados por utentes cooptá-
xis. A autorização concedida pela direção, refe-
rida supra, caduca com a transferência da pro-
priedade ou da posse da viatura para a qual foi 
concedida. nos casos em que haja lugar à subs-
tituição da viatura por parte do utilizador, este, 
deve comunicar de imediato tal facto aos servi-
ços administrativos da Autocoope, sob pena de 
lhe serem suspensas as comunicações.

1.2. As autorizações da direção referidas neste 
artigo só poderão ser concedidas após preenchi-
mento e entrega à Autocoope, pelos proprietá-
rios desses táxis, da ficha individual identificativa 
referida no ponto 3.3 e ainda da declaração de 
adesão às normas do presente regulamento.

1.3. todos os utentes do Call Center, sejam só-
cios ou não da Autocoope, têm iguais direitos 
e deveres no que respeita ao funcionamento e 
utilização daquela.

1.4. é de exclusiva competência da direção a 
fixação das quotas mensais emergentes da uti-
lização dos serviços do Call Center, da caução a 
prestar pelos proprietários dos táxis, designados 
utilizadores, da respetiva quota de inscrição, e 
demais custos do processo administrativo.

1.5. o pagamento da quota mensal referida 
no número anterior, será efetuado até ao dia 
20 do mês a que respeita, salvo se o último dia 
calhar em fim-de-semana ou feriado, casos em 
que o último dia é primeiro dia útil seguinte. 
em caso de incumprimento serão suspensas 
as comunicações e devidos juros de mora, cal-
culados à taxa comercial em vigor, por cada 
dia de atraso após aquele período e até ao 
máximo de 30 dias. A direção, pode, excecio-
nalmente e desde que o justifique, alterar os 
prazos de pagamento aqui referidos.

1.6. decorridos trinta dias de suspensão das 
comunicações nos termos e pelos fundamen-
tos previstos supra, sem que a situação seja 
regularizada, será promovida pela direção a 
instauração de processo disciplinar, para ex-
clusão de utilização dos serviços de Call Cen-
ter, observando-se, para o efeito, quanto vem 
disposto no presente regulamento.

1.7. nenhuma transmissão de informação, 
apelo ou equivalente pode ser concretizada 
via Call Center sem que previamente a mes-
ma seja autorizada pelo o diretor responsá-
vel pelo o Call Center ou, por ausência deste, 
por outro diretor ou pessoa designada para 
o efeito.

1.8. todas as viaturas táxis autorizadas a uti-
lizar os serviços do Call Center, designadas 
por viaturas, serão equipadas com os equi-
pamentos designados pela Autocoope, os 
quais são dotados de código de identificação 
e alarme automático.

2. Procedimentos em Alarme 

contactar com o Call Center quando se encon-
tre em situação de perigo eminente, acionan-
do a opção existente na viatura.

2.1. cada viatura tem instalado um botão de 
emergência. para ativá-lo, basta premir duran-
te 3 segundos.

2.2. o utente cooptáxis saberá que está em 
alarme quando aparece um triângulo verde na 
parte inferior do ecrã da GoBox 

2.3. Ao ser acionado o alarme pelo utente em 
perigo, no BrAVo 1 na janela de alarme surge 
o número da viatura 

2.4. o operador do posto 1 é o responsável pe-
las posições do veículo e pelos procedimentos.

2.5. A viatura em perigo, vê no seu sistema (Go-
box) os auscultadores e fica a saber que o opera-
dor está a ouvir a conversação dentro da viatura. 
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2.6. o utente da viatura em perigo, deve pro-
mover a conversação com o cliente, para que 
o operador perceba qual o destino da viagem.

2.7. o operador do posto 1 tem de comunicar 
à frota, através de mensagem para a Gobox, 
a localização da viatura em risco e qual o seu 
destino.  exemplo da mensagem: “colega que 
possa auxiliar com urgência a viatura x na rua 
x com destino a x”

2.8. o utente cooptáxis que vai prestar auxílio tem 
de informar a central através de pedido de voz.

2.9. o operador do posto 1 tem de comunicar 
à viatura em auxílio, quais as localizações da 
viatura em perigo.

2.10. caso nenhum utente cooptáxis possa 
prestar auxílio à viatura em perigo, tem o ope-
rador de informar a psp ou Gnr da respetiva 
ocorrência, fornecendo às autoridades a loca-
lização da viatura, e se possível, fazer o acom-
panhamento da viatura até à sua imobilização.

3. Operacionalidade

3.1. em caso de abandono da viatura, é obrigató-
rio desligar todos os sistemas de comunicações.

3.2. em caso de avaria ou deficiente funcio-
namento do equipamento será pela direção, 
ou por pessoa ou pessoas por esta designada, 

concedido ao utente um prazo de oito dias 
para proceder à reparação, sob pena de, não a 
efetuando, serem suspensas todas as comuni-
cações via Call Center, sem prejuízo, em qual-
quer caso, da obrigação de pagamento das 
quotas mensais devidas.

3.3. todos os utentes são obrigados a preen-
cher uma ficha individual e um cartão digital 
identificativos, nos termos que forem defini-
dos pela direção. em caso de perda ou extra-
vio, será emitido novo cartão, a expensas do 
respetivo utente, pelo preço fixado pela dire-
ção para a emissão de cada cartão.

3.4. em todas as viaturas será obrigatoria-
mente afixado, no canto superior direito do 
para – brisas e no óculo traseiro, o respetivo 
número atribuído pela direção e ainda uma 
faixa identificativa de acordo com os modelos 
aprovados. As faixas e números referidos são 
fornecidos pela Autocoope, mas nos casos de 
substituição de viatura, destruição ou danifica-
ção intencional, a respetiva substituição e re-
colocação implica o pagamento, pelo utente, 
do preço fixado pela direção.

3.5. nenhuma viatura ligada à Autocoope, crl, 
propriedade da mesma ou dos seus utentes po-
derá ser conduzida por pessoa que não seja titu-
lar do certificado de Aptidão profissional (cAp)/
certificado de motorista de táxi(cmt) e dos de-
mais documentos previstos neste regulamento.
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4- Deveres e obrigações

4.1. realizar o serviço confirmado

4.2. colocar na respetiva viatura, em local bem 
visível, durante o período de serviço, o cartão in-
dividual identificativo, cAp/cmt, fornecido pelo 
imt, ip.

4.3. não cobrar aos clientes valores superio-
res aos legais ou contratualmente estipulados 
para o tipo de serviço prestado.

4.4. não iniciar nem manter diálogo, discussão 
ou reclamação com a operador de Call Center.

4.5. não selecionar os clientes ou serviços.

4.6. não sair da praça de táxis sem passagei-
ros ou com o sinal “livre” apagado, entrando 
logo a seguir na mesma praça.

4.7. não imobilizar a viatura, apagando o sinal 
“livre” em locais de potencial serviço.

4.8. não aceitar serviço de rua sem ter a confir-
mação que o Call Center lhe vai atribuir serviço.

4.9. todos os utentes, que retirem para seu 
benefício ou de terceiros, os serviços que per-
tencem ao Call Center ficam sujeitos a sanção 
disciplinar que ao caso convier.

4.10. nenhum utente pode iniciar as comu-
nicações com o Call Center sem realizar a for-
mação determinada, nos termos e tempo, a 
definir pela direção.

4.11. todos os utentes devem facultar obri-
gatoriamente o seu número de identificação, 
sempre que tal seja solicitado pelo Call Cen-
ter.

4.12. Qualquer viatura a que tenha sido en-
tregue um serviço, e por motivo inadiável não 
o possa efetuar, deverá informar o Call Center. 
Ao entregar o serviço a outra viatura deve o 
operador de Call Center registar as razões da 
falha.

4.13. todos os utentes do Call Center são 
obrigados a efetuar serviços a crédito, exceto 
se manifestarem por escrito que  não os pre-
tendem realizar.

5. A viatura

5.1. os utentes deverão ter na parte superior 
do para-brisas e na parte superior do vidro 
da retaguarda faixas identificativas da coop-
táxis®, incluindo o respetivo número de via-
tura, no modelo e termos determinados, as 
quais devem ser mantidas em perfeito estado 
de conservação. em caso de deterioração, o 
utente deverá solicitar a sua substituição.
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5.2. A viatura deverá estar sempre em perfeito 
estado de limpeza exterior e interior. trata-se 
da imagem de qualidade da cooptáxis®.

5.3. A temperatura interior do habitáculo de-
verá ser adequada ao clima exterior. sempre 
que solicitado pelo passageiro/cliente deverá 
ser acionado o sistema de climatização.

5.4. os utentes deverão ter instalado na sua 
viatura unicamente os equipamentos da 
cooptáxis® e os distintivos próprios deste call 
center, sendo vedado o uso de qualquer publi-
cidade, no interior ou exterior da viatura, que 
constitua atividade concorrencial ou concor-
rente à da cooptáxis®.

5.5. o utente deverá comparecer na oficina 
designada, sempre que a cooptáxis® o con-
voque, principalmente para a atualização do 
programa, dos equipamentos e publicidade 
aos serviços da marca.

6.Rigor e transparência

6.1. todos os serviços da cooptáxis® deverão 
realizar-se com o taxímetro em funcionamento 
nos termos legais.

6.2. como em qualquer estabelecimento co-
mercial, é obrigatório aceitar qualquer meio 
de pagamento eletrónico (cartões) que se 
apresente, desde que o terminal o permita. 
Alias, essa funcionalidade deve estar anuncia-
da no exterior da viatura.

7.Utente Cooptáxis

7.1. os utentes devem ter sempre um trato cor-
reto com todos os passageiros/clientes cooptá-
xis®. salvo razões contempladas pela lei, o uten-
te cooptáxis não pode recusar serviços. 

7.2. não é permitido a prestação de serviço 
em calções, camisolas de alças, bonés e chi-
nelos ou qualquer outro traje inadequado ao 
serviço público prestado.

7.3. Qualquer contratação de colaborador 
pelo utente deverá ser comunicada aos ser-
viços de departamento de frota da cooptáxis® 
antes que este inicie a atividade profissio-
nal, responsabilizando-se o utente, perante a 
cooptáxis®, de que os seus colaboradores res-
peitam o conteúdo deste regulamento.

8.Formação

8.1. os utentes deverão realizar os cursos de 
formação que a cooptáxis® estabeleça. para 
poder participar, deverá entregar ao Formador 
o documento que lhe confere o direito de par-
ticipação. do mesmo modo, o utente apenas 
poderá começar a receber serviços quando ti-
ver em seu poder o certificado comprovativo de 
aptidão, que lhe será entregue pelo Formador.

8.2. Qualquer utente poderá ser designado pela 
cooptáxis® sob proposta do chefe de Frota para 
realizar, se necessário, um curso de reciclagem 
para atualizar os seus conhecimentos sobre o fun-
cionamento geral dos serviços e do equipamento

9. O passageiro/cliente

9.1. é proibido contatar pessoalmente com os 
passageiros/clientes da cooptáxis® para reali-
zar serviços que não tenham sido atribuídos 
previamente pelo call center. considera-se 
passageiro/cliente toda a pessoa física ou em-
presa que tenha solicitado um serviço nos últi-
mos seis meses. é proibido contatar os clientes 
da cooptáxis® de forma privada. não é igual-
mente permitido colocar-se com o livre acesso 
à porta dos passageiros/clientes da cooptáxis®.



Um mundo 
que o faz 
viajar
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10. Deveres e obrigações

10.1. Apresentar-se pontualmente ao serviço 
e, em caso de impedimento, avisar a direção 
com antecedência mínima de quatro horas.

10.2. Assegurar o funcionamento do Call Cen-
ter, designadamente durante o período de fé-
rias, e não abandonar o posto de trabalho en-
quanto não for substituído.

10.3. cumprir e fazer cumprir as normas deste 
regulamento relativas ao funcionamento dos 
serviços do Call Center.

10.4. é proibido o uso de telemóveis dentro do 
Call Center.

10.5. tratar respeitosamente todos os passagei-
ros/clientes e utentes e exigir igual tratamento.

10.6. comunicar ao supervisor do Call Center 
ou a quem o substitua qualquer anomalia ou 
avaria que ocorra no desempenho das suas fun-
ções. cabe ao supervisor avaliar as ocorrências 
e, conforme os casos, participar à direção.

10.7. manter o local e o posto de trabalho or-
ganizado e limpo, assegurando que o opera-
dor do turno seguinte tem as condições neces-
sárias para dar continuidade ao trabalho.

10.8. Anotar no livro de registos todas as 
ocorrências anormais, com a indicação do dia 
e hora, e ainda as chamadas, desistências, re-
cados e hora de rendição ou de substituição.

10.9. A troca de turnos ou folgas só é possível 
com autorização do supervisor de Call Center 
ou da direção.

10.10. Garantir o sigilo e a segurança dos do-
cumentos e informações a que tenha acesso 
por força das funções que desempenha. 

11.Operacionalidade

11.1. solicitar e anotar todos os elementos 
relativos a chamadas de serviço, designada-
mente morada completa, zona, rua, número 
de polícia e andar.

11.2. sempre que o serviço a prestar seja para 
fora do concelho, da área geográfica abrangida 
pela licença, deve ser solicitado ao passageiro/
cliente o destino, se tem ou não bagagem ou 
transporta animais, devendo ser recusado o 
serviço se tais elementos não forem forneci-
dos pelo passageiro/cliente, dado que, estes 
elementos são essenciais para a definição das 
tarifas e suplementos a aplicar.

11.3. salvo nos casos de comprovada urgên-
cia, não realizar chamadas telefónicas fora do 
contexto de trabalho.

11.4. efetuar com a antecedência necessária 
as chamadas para serviços de marcação, para 
que as viaturas possam encontrar-se no local 
designado à hora solicitada pelo cliente.

11.5. registar no livro de ocorrências todas as 
informações transmitidas pelos motoristas so-
bre bens ou valores encontrados nas viaturas 
e comunicá-las de imediato ao supervisor do 
Call Center ou a quem o substitua.

11.6. contactar regularmente com a viatura 
que tenha comunicado ao Call Center circu-
lar em zona de perigo ou alto risco, e anotar, 
a cada contacto, o local onde se encontra, até 
que esta esteja em segurança.

11.7. não partilhar informação, seja por voz, te-
lefone ou dados sobre o local onde se encontra 
estacionada qualquer viatura nem fornecer indi-
cações do número de porta ou local para onde 
qualquer utente tenha sido solicitado a compare-
cer (exceção feita aos procedimentos em Alarme) 
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11.8. estão sujeitos a sanção disciplinar os 
operadores que autorizem a permanência no 
Call Center de pessoas estranhas ao serviço.

11.9. o operador só pode entrar no Call Center 
5 minutos antes da mudança de turno, deven-
do o operador em serviço abandonar o Call 
Center assim que seja rendido.

11.10. não é permitido ingerir alimentos no  
Call Center nem ocupar o espaço com objetos 
alheios ao trabalho desenvolvido.

12. Normas de interação com o   
passageiro/cliente e métodos   
de trabalho

•  é obrigatório identificar-se, quando recebe 
uma chamada;

•  deve registar-se todo o tipo de serviços (ime-
diato ou marcações) que cumpram os requi-
sitos mínimos (nome, morada completa, te-
lefone de contacto). pedir o destino sempre 
que o serviço seja solicitado para fora do con-
celho de cada central e se existe bagagem 
para transporte;

•  pedidos de serviços por e-mail devem ser 
registados em “indisposto”. imprescindível 
selecionar a empresa para que o serviço seja 
entregue à viatura da central solicitada; 

•  sempre que um operador crie uma rua tem 

que dar conhecimento ao supervisor do Call 
Center ou a quem o substitua.

•  deve usar-se um trato educado e de urbani-
dade com os passageiros/clientes, utilizando 
os termos “o senhor” / “a senhora”. nunca tra-
tar os passageiros/clientes por “você”;

•  limitar a conversa com os passageiros/clien-
tes e utentes a assuntos unicamente relacio-
nados com o trabalho; não são admitidos co-
mentários despropositados;

•  As comunicações com os utentes  devem ser 
efetuadas sempre com a prévia petição de voz. 
A chamada deve ser sempre efetuada pelo 
operador dos Alfa 1 ou 2 consoante a central. 
se no atendimento dos passageiros/clientes 
verificar-se que é um motorista, deve informar 
que tem de fazer o pedido de voz para que o 
operador responsável efetue a chamada.

•  sob nenhum pretexto se deve facultar dados 
do sistema (localizações, posições, núme-
ros de telefone, etc.). esta proibição inclui os 
utentes cooptáxis.

•  ter cuidado na conservação dos materiais 
constituintes do espaço de trabalho: cabla-
gens, caixas de conexões, teclados, visores e 
demais material;

•  nunca dois operadores poderão ausentar-se 
dos postos de trabalho em simultâneo;

•  nenhum operador poderá abandonar o seu 
posto de trabalho, salvo por razões de força 
maior, durante chamadas em espera;
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Dossier/pastas: 

-  servem para guardar documentos exclusiva-
mente de trabalho e são fechados nos cacifos 
pessoais.

-  é obrigatório consultá-los no início e fim de 
cada turno;

Quadro Branco:
serve para escrever informações relevantes de 
carácter transitório;

Supervisor de Call Center:
sempre que surja uma reclamação ou pedido 
de informação de serviço deve formalizar a 
comunicação com o supervisor através do e-
-mail taxi@cooptaxis.pt

Clientes habituais: 
sempre que possível atribuir prioridade supe-
rior aos clientes habituais:

prioridade 1 – Vip

prioridade 2 – Hotéis, e grandes clientes: rtp, 
média capital, etc

prioridade 3 – créditos da cml

prioridade 4 – outros créditos

prioridade 5 - principais clientes habituais

prioridade 6 – restaurantes, bares, discotecas

prioridade 7 - outros clientes habituais

prioridade 8 - novos clientes

Equipamentos da viatura
prestar a ajuda requerida sempre que um uten-
te revele falta de capacidades para manusear os 
seus equipamentos (ex: GoBox). de seguida, re-
gistar no livro de ocorrências o nome do utente 
para que possa usufruir da formação adequada.

13. Sistema de Sanções

13.1. todo o serviço atribuído a um veículo 
tem de ser obrigatoriamente cumprido. não 
é permitida a devolução de um serviço aceite 
previamente, sem justificação plausível. é as-
sim estabelecido um sistema automático de 
sanções, cujos parâmetros poderão ser alte-
rados pelo departamento de frota, sem aviso 
prévio, e que, nesta altura, são as seguintes:

a)  Utente que não aceite um serviço. sanção 
de meia hora (desligado da central). Aplica-
ção Automática;

b)  Utente que não aceite os serviços duas vezes 
no espaço de 4 horas. sanção de 2 horas (des-
ligado da central). Aplicação automática;

c)  rejeitar (devolver) um serviço previamente 
aceite. sanção de 24 horas (desligado da 
central). Aplicação automática;

d)  Aceitar o serviço, não o efetuar, e não infor-
mar a central. sanção de 15 dias (desligado 
da central). Aplicação automática; 
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13.2. Quando o Call Center atribui um serviço 
a uma viatura, o utente deverá verificar sempre 
se o passageiro/cliente que recebe é o mesmo 
que solicitou o serviço.
13.3. Qualquer comunicação entre o Call 
Center e a viatura deverá ser sempre breve, 
concreta, concisa e correta.

13.4. o utente deve comunicar ao departa-
mento de frota qualquer incidente ocorrido 
num serviço atribuído pelo Call Center, no 
prazo de oito dias.

13.5. o utente deve comunicar ao Call Center 
qualquer demora que possa afetar a realização 
do serviço. A comunicação será efetuada com 
prévia petição de voz. é proibido contactar o 
Call Center por telefone para resolução de inci-
dentes. (Utilizar sempre a petição de voz)

13.6. o utente deve seguir sempre as ins-
truções indicadas pelos operadores ou pela 
equipa de assessores de frota.

13.7. As indicações fornecidas pelos asses-
sores de frota devem ser respeitadas por to-
dos os utentes. em caso de discordância esta 
deve ser comunicada ao chefe de Frota e 
nunca discutida via Call Center.

13.8. nas pausas para descanso ou outras, na 
rendição, oficinas ou em qualquer outra cir-

cunstância de ausência do utente na viatura, 
é expressamente obrigatório desligar-se do 
Call Center para não prejudicar a distribuição 
do serviço.

13.9. consideram-se utentes os sócios, utili-
zadores e seus colaboradores. 

14. Infrações e Sanções

14.1. Infrações

A cooptáxis® classifica as infrações em três ti-
pos: leves, graves e muito graves.
são consideradas infrações leves:
1)  não ter as faixas identificativas da cooptá-

xis® nos locais e termos determinados ou tê-
-los em mau estado;

2)  não comunicar ao departamento de frota as 
alterações de domicílio, mudança de viatura 
ou outros dados que comprometam a rela-
ção utente/ cooptáxis®;

3)  não informar o departamento de frota dos in-
cidentes ocorridos com serviços do call center;

4)  descurar a limpeza exterior do veículo;
5)  Uso incorreto do equipamento a bordo;

são consideradas infrações graves:
1)  não ter as quotas/mensalidades e demais 

custos em dia;
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2)  não informar o departamento de frota da 
contratação de um colaborador;

3)  não se dirigir às oficinas para atualização 
dos equipamentos quando determinado;

4)  A devolução sistemática de serviços do 
call center;

5)  descurar a limpeza interior do veículo;

6)  comunicar com os operadores do call 
center, assessores de frota ou outros 
utentes pelos meios disponíveis (voz na 
box), de forma incorreta;

7)  não confirmar o nome do passageiro/
cliente que solicitou o serviço do call cen-
ter e transportar outro passageiro em seu 
lugar;

8)  não seguir as indicações emanadas pelo 
call center ou pelos assessores de frota;

9)  não ligar o ar condicionado nos serviços 
do call center durante os meses de verão;

10) Usar roupas proibidas pelo regulamento;

11)  nos serviços com hora marcada, pôr o ta-
xímetro a contar antes do tempo;

12)  nos serviços de chamada normal colocar 
o taxímetro a contar antes da chegada à 
porta do cliente;

13)  não aceitar o pagamento através de car-
tão de crédito;

14)  no período de três meses, acumular duas 
faltas leves;

15)  cobrar dinheiro em serviço a crédito;

16)  não tratar devidamente o passageiro/
cliente da cooptáxis®;

17)  não desligar do call center em caso de 
ausência do utente da viatura por qual-
quer circunstância;

são consideradas infrações muito graves:

1)  não ter realizado os cursos de formação 
indicados pela cooptáxis®;

2)  ser constantemente sancionado pela de-
volução de serviços;

3)  Finalizar um serviço sem o ter realizado, 
sem autorização da call center;

4)  contactar pessoalmente com passageiros 
clientes da cooptáxis®;

5)  esperar por passageiros/clientes da coop-
táxis® à porta de empresas ou estabeleci-
mentos comerciais sem autorização ex-
pressa da cooptáxis®;

6)  não aplicar corretamente as tarifas e su-
plementos vigentes;

7)  Adulterar, viciar ou manipular, por qual-
quer forma, o sistema/equipamento ins-
talado na viatura;

8)  no período de três meses, acumular duas 
infrações graves;

9)  não se apresentar na sede quando é con-
vocado pelo chefe de frota.
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14.2. Sanções

infrações Leves
dependendo da infração leve cometida, o cri-
tério do chefe de frota poderá optar entre:
1)  o utente participar num curso de reciclagem 

(a não assistência no dia indicado, levará ao 
corte dos serviços até à sua ocorrência);

2)  o utente permanecer dois dias sem serviços.

infrações Graves
o utente que incorra numa infração grave será 
sancionado com quinze dias de suspensão 
dos serviços e a obrigatoriedade de realizar 
um curso de reciclagem (o não acatamento da 
sanção implicará incorrer numa infração mui-
to grave).

infração Muito Graves
As infrações muito graves serão, em princípio, 
sancionadas com um mês de suspensão de 
serviços e a realização de um teste de aptidão, 
precedido de um curso de reciclagem (o não 
acatamento da sanção pode dar lugar à expul-
são da cooptáxis®).

14.3. A acumulação de duas infrações muito 
graves, no espaço de três anos, dará automati-
camente lugar à expulsão da central.
em resumo as sanções podem ir desde a 
obrigação de um utente participar em cursos 
de reciclagem até à sua expulsão da central, 

passando por uma suspensão temporária dos 
serviços. em qualquer caso, a decisão caberá 
sempre ao comité da direção sobre proposta 
do chefe de frota.

14.4. sem prejuízo de outras causas de ex-
clusão da utilização dos serviços do Call Cen-
ter constantes do presente regulamento e do 
pagamento das multas a que derem causa, 
constituem ainda fundamento de exclusão ou 
revogação da autorização concedida aos cola-
boradores que consistam em:

14.4.1. provocação, difamação, ameaça, 
agressão sob quaisquer formas ou injúrias 
aos membros dos órgãos sociais, das comis-
sões especiais, cooperadores ou funcionários 
da Autocoope, aos utentes abrangidos por 
este regulamento, e ainda a terceiros, pas-
sageiros/clientes ou não, desde que aqueles 
atos prejudiquem ou possam vir a prejudicar 
o nome e serviços da Autocoope e sua marca 
cooptáxis.
14.4.2. A prática de quaisquer distúrbios ou atos 
suscetíveis de danificar ou prejudicar o funcio-
namento do equipamento do Call Center.

14.4.3. A utilização de linguagem obscena, 
sempre sem prejuízo do pagamento das 
multas a que tal conduta esteja sujeita.
14.4.4. sofrer sanções por infrações ao pre-
sente regulamento em número igual ou su-
perior a cem dias de suspensão dos serviços 
do call center, durante dois anos.
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14.5. para efeitos do presente regulamento 
consideram-se reincidentes todos os utentes 
que tenham praticado mais que uma vez o 
mesmo tipo de facto.

14.6. sempre que um colaborador mudar de 
utilizador, o processo individual será transferi-
do para o processo do novo utilizador.

14.7. A Autocoope informará os utilizadores 
das sanções aplicadas aos colaboradores des-
tes, salvo as de aplicação automática, previs-
tas neste regulamento.

15. Assembleia Geral de Utentes do 
Call Center 

15.1. A Assembleia Geral de Utentes do Call 
Center é constituída por todos os motoristas de 
táxi, sócios da Autocoope e pelos proprietários 
de táxis autorizados nos termos do ponto 1 des-
te regulamento, uns e outros no pleno gozo do 
direito de utilização daquele Call Center.

15.2. se o utilizador for uma sociedade, a re-
presentação desta na Assembleia Geral com-
pete ao respetivo representante legal.

15.3. As Assembleias Gerais de Utentes são 
convocadas e presididas pelos membros da 
mesa da Assembleia Geral da Autocoope em 
exercício. 

15.4. As Assembleias Gerais realizar-se-ão 
no dia, hora e local indicados na respetiva 
convocatória, devendo igualmente constar 
desta a ordem de trabalhos na qual se dis-
criminem os assuntos a tratar.

15.5. As Assembleias Gerais serão convoca-
das com antecedência mínima de 15 dias, 
mediante aviso convocatório emitido através 
do Call Center ou de carta remetida à resi-
dência dos utentes, constantes dos serviços 
do Call Center.

15.6. é da competência exclusiva da Assem-
bleia Geral de Utentes:

15.6.1. deliberar sobre a exclusão de uten-
tes do Call Center, fundada na violação gra-
ve ou reiterada dos deveres ou obrigações 
consignadas neste regulamento.

15.6.2. deliberar sobre alterações ao pre-
sente regulamento.

15.7. cada utente tem direito a um voto.

15.8. As deliberações da Assembleia Geral de 
Utentes são tomadas por maioria de votos 
expressos, salvo quanto às deliberações refe-
ridas no número 15.6.2, para cuja validade é 
necessário maioria de dois terços dos votos 
expressos, não se considerando, em qual-
quer caso os votos nulos. 
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15.9. A Assembleia Geral de Utentes considera-
-se constituída desde que reúna mais de me-
tade dos utentes com direito a voto mas, não 
se verificando tal número de presentes à hora 
marcada na convocatória, a Assembleia reunirá 
e deliberará validamente decorridos que sejam 
trinta minutos, seja qual for o número de uten-
tes presentes.

15.10. As presenças dos utentes nas Assem-
bleias Gerais serão registadas em folhas nume-
radas e rubricadas pelo presidente da mesa e 
arquivadas em devida ordem.

15.11. todas as deliberações da Assembleia 
Geral serão exaradas em livro de Atas destina-
do a esse fim.

16. Comissão Coordenadora do Call 
Center e Sanções Aplicáveis  

16.1. A comissão coordenadora é constituída 
por cinco membros nomeados pela direção da 
Autocoope, que designará de entre os nomea-
dos o respetivo coordenador.

16.2. são atribuições da comissão coordena-
dora dos Utentes da Call Center :

16.2.1. Fiscalizar e velar pelo cumprimento 
integral do presente regulamento, seja pe-
los motoristas e utentes seja pelos operado-
res da Call Center.

16.2.2. propor à direção as medidas neces-
sárias do integral cumprimento do presente 
regulamento, e as alterações que se mos-
trem convenientes.

16.2.3. propor à direção a abertura de pro-
cessos disciplinares por infrações ao presen-
te regulamento.

16.3. sem prejuízo do disposto no número 
14.2, pelas infrações dos utentes às normas do 
presente regulamento só podem ser aplica-
das as seguintes sanções:

16.3.1. exclusão da utilização dos serviços de 
Call Center.

 
16.4. A aplicação das sanções leves compete á 
comissão coordenadora.

16.5. A aplicação das sanções graves e muito gra-
ves compete á direção, ou a quem esta designar.

16.6. A aplicação da sanção de exclusão da 
utilização dos serviços de Call Center é da ex-
clusiva competência da Assembleia Geral de 
Utentes do Call Center da Autocoope, crl,  por 
proposta da direção da Autocoope.

16.7. A aplicação da sanção de exclusão da utiliza-
ção dos serviços de Call Center é obrigatoriamente 
precedida de instauração de processo disciplinar, 
instaurado nos termos deste regulamento.
16.8. com a instauração do processo discipli-
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nar pode a direção determinar a suspensão 
preventiva das comunicações via Call Center, 
desde que, pela gravidade ou natureza dos 
factos participados, seja de recear a continua-
ção ou repetição da conduta indicada.

16.9. se, concluído o processo disciplinar, ao 
arguido for aplicada sanção de suspensão dos 
serviços do Call Center, os dias de suspensão 
preventiva serão descontados naquela.

16.10. os arguidos em processo disciplinar se-
rão sempre notificados da acusação, da qual 
constarão obrigatoriamente os factos em que 
aquela se fundamenta.

16.11. Após a notificação da acusação, o ar-
guido dispõe de um prazo de cinco dias para 
oferecer a sua defesa.

16.12. os utentes que considerem infundadas 
ou inadequadas as sanções que lhes sejam 
aplicadas nos termos do número 13.1 (auto-
máticas) solicitarão de imediato à operado-
ra de serviço que registe no respetivo livro o 
número da viatura e o nome do motorista e o 
dia e hora da ocorrência para posterior análise 
através da reprodução das gravações efetua-
das no Call Center. 

16.13. As gravações referidas no número an-
terior serão arquivadas apos 30 dias a contar 
da data das ocorrências registadas e só pode-

rão ser reproduzidas e analisadas pela direção 
da Autocoope, pela comissão coordenadora e, 
mediante solicitação a esta, pelos motoristas e 
operadores do Call Center, quanto aos factos re-
gistados que lhes digam diretamente respeito.

16.14. A direção, poderá, após análise dos fac-
tos, anular a sanção indevidamente aplicada 
pela comissão coordenadora.

16.15. os utentes que estejam a cumprir san-
ções disciplinares só podem contactar ou ser 
contactados via Call Center em casos de com-
provada urgência.

16.16. nenhum utente poderá exigir indemni-
zação à Autocoope pelo tempo despendido na 
resolução de assuntos disciplinares ou relacio-
nados com o serviço do Call Center.

16.17. sempre que os utentes sejam convoca-
dos pela direção ou pela comissão coordena-
dora, seja através do Call Center, do telefone ou 
por correio, deverão comparecer no local, dia e 
hora designados sob pena de, não o fazendo 
lhe serem aplicadas as sanções previstas neste 
regulamento, que ao caso couberem, consi-
derando-se as mesmas como definitivas.

16.18. As sanções aplicadas ao abrigo do pre-
sente regulamento serão comunicadas aos 
infratores pelos meios considerados mais ade-
quados.



 

 Disposições Finais

17. este regulamento aplica-se a todos os 
motoristas e operadores do Call Center  se-
jam sócios ou não, ficando todos obrigados 
a respeitar e acatar as normas nele previstas 
que a cada um sejam aplicáveis, e a cumprir 
as sanções que, com observância do que nele 
fica estabelecido, lhes sejam impostas.

18. é da exclusiva competência da direção da 
Autocoope, salvo o exercício do poder juris-
dicional pertencente aos tribunais, interpre-
tar ou definir o sentido legítimo de cada uma 
das normas deste regulamento, integrar as 
respetivas lacunas ou alterar as suas disposi-
ções, desde que sejam observados e respeita-
dos os princípios dele decorrente.

19. As normas constantes de comunicações 
internas destinadas àquele efeito, desde 
que assinadas por, pelo menos três direto-
res entram imediatamente em vigor após a 
sua publicação, e consideram-se para todos 
os efeitos, como fazendo parte integrante do 
presente regulamento, salvo se for requerida 
e recusada a respetiva ratificação na primeira.

20. A cooperativa obriga-se a entregar um 
exemplar deste regulamento a todos os uten-
tes do Call Center da Autocoope e operadores.

Compilado que resulta da unificação num só 
documento de todas as normas e regras que 
regem o Call Center da Autocoope com as 
necessárias atualizações, incluíndo as sufra-
gadas em reunião geral de utentes de 20 de 
novembro de 2010. 
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