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COOPTÁXIS
SOMOS DIFERENTES, DESDE SEMPRE.

Somos uma rede de Táxis pertencente à sólida cooperativa de 
Táxis Autocoope, fundada em dezembro de 1974, com o objectivo 
de proporcionar soluções para transporte de passageiros.
O nosso objetivo diário é oferecer um serviço rápido, seguro 
e de grande qualidade a todos os nossos clientes. Somos a maior 
rede nacional de táxis, com mais de 2400 profissionais empenhados 
todos os dias, o dia todo.
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OS NOSSOS CLIENTES

• Particulares que apreciam a nossa 
capacidade de resposta imediata;

• Produtoras e meios de comunicação 
social que já consideram os nossos 
táxis como veículos da própria 
empresa, devido ao rápido transporte 
de funcionários e convidados e à boa 
relação com os nossos profissionais;

• Agências de viagens e organizadores 
de congressos e de outros eventos, 
que contam com a nossa presença 
para o fornecimento de transporte;

• Hotéis que, acima de tudo, apostam 
na nossa credibilidade;

• Seguradoras e Serviços de Saúde 
que apreciam a organização e a 
prestação de transportes programados 
para tratamentos continuados;

Entre os nossos clientes habituais, destacam-se:
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CLIENTE A CRÉDITO1

• Uso exclusivo de transporte de 
passageiros devidamente identificados 
e autorizados pelo contratante;

• Facturas mensais detalhadas, com 
os gastos de todos os serviços e 
deslocações realizadas;

• Ao nível da informação e organização 
dos dados, a Cooptáxis disponibiliza 
aos seus clientes a crédito a 
possibilidade de configurar as rotas;

• Controlo exaustivo dos gastos 
efectuados pela empresa na sua 
totalidade;

• Poder contar com um número de 
telefone prioritário, com acesso 
direto aos nossos operadores.

1 Solução ideal para clientes habituais da Cooptáxis, 
particulares, pequenas e médias empresas, grandes 
corporações e organismos públicos que beneficiam do 
elevado profissionalismo dos nossos motoristas e do 
vasto leque de serviços que a Cooptáxis oferece.

A Cooptáxis oferece a possibilidade de criar contas a empresas e particulares, 
de serviços a crédito, em regime de faturação mensal. Através de um contrato 
que permite o pagamento a 30 dias, conte com estas vantagens:
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GESTÃO E EQUIPAMENTOS

Todos os veículos Cooptáxis estão equipados com a tecnologia mais 
moderna e avançada, líder do setor, para garantir aos nossos clientes o 
maior conforto em viagem. 

Os equipamentos são regularmente inspecionados para assegurar os mais 
elevados padrões de qualidade e de segurança aos passageiros.

A nossa equipa é constituída por profissionais qualificados e experientes, que 
recebem regularmente formação adequada à função que desempenham, 
em contínua melhoria profissional e no tratamento pessoal dos passageiros.
Todos os nossos motoristas têm o Certificado de Motorista de Táxi (CMT) 
emitido pela entidade oficial, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes - IMT, I.P.
          
A gestão da central é assumida por operadores qualificados com grande 
experiência na gestão de serviços e na resolução de incidências.



A Cooptáxis aposta no maior nível de formação profissional e de desen-
volvimento tecnológico. Beneficie das condições vantajosas de pertencer 
à Cooptáxis, com destaque para o apoio técnico aos nossos motoristas e 
para os serviços de saúde disponíveis.

• Tempo de Resposta
Para uma resposta rápida, o nosso sistema permite obter, em todos os mo-
mentos, a localização de cada um dos táxis e o seu estado (livre/ocupado/
em curso). A Cooptáxis possui a mais recente tecnologia de comunicação 
GPRS e de localização GPS, para que possa tirar o máximo de cada uma 
das soluções.

• Qualidade
Apostamos na qualidade e variedade dos nossos serviços, de modo a 
proporcionar aos nossos utilizadores a maior eficiência, com economia 
significativa de tempo e de custos aumentando a sua competitividade e 
rentabilidade.

• Tecnologia Avançada
Disponibilizamos meios automáticos de pedir um táxi (sem necessidade de 
operador) através da tecla direta, pelo nosso site ou através da APP Taxi-
Click.

• Gestão da Frota
O sistema de gestão de frota utiliza cinco programas de software sofisti-
cados, independentes mas complementares. Este sistema permite obter, 
em todos os momentos, a localização de cada um dos táxis e o seu estado 
(livre/ocupado/em curso).

Junte-se à Cooptáxis, a maior distribuidora de serviços de táxis em Portugal.
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SERVIÇOS

• Serviços prestados diariamente 
ou de marcação periódica, com 
agendamento prévio;

• Serviço de transporte para 
colaboradores e convidados;

• Táxis Saúde, com transporte 
de utentes para tratamentos ou 
consultas (Companhias de Seguros, 
Clínicas Médicas e de Fisioterapia, 
Centros de Saúde e Hospitais);

• Serviços para Pessoas com 
Mobilidade Reduzida, com veículos 
equipados com dispositivos para 
acesso e transporte de passageiros 
em cadeira de rodas;

• Viagens para qualquer destino 
nacional e internacional;

• Tours com percursos turísticos 
personalizados;

• Transfers do aeroporto e dos 
terminais marítimos, ferroviários e 
rodoviários;

• Equipa própria na organização 
do transporte massivo de pessoas 
em eventos especiais, como feiras, 
congressos, convenções, e outros;

• Possibilidade de transporte mais 
amplo e cómodo, especialmente 
para transportadores de bagagem.

Atualmente, dispomos de táxis integrados na nossa rede, prontos a prestar-lhe 
o melhor serviço:
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PEDIR TÁXI

Além das formas convencionais 
para pedir o seu táxi, a Cooptáxis 
desde sempre empenhou-se em 
disponibilizar alternativas eficazes 
e rápidas:

• Chamada com opção automática 
Se for um cliente habitual, marque 
no seu telefone o asterisco (*) e o 
número da sua porta e não necessita 
de aguardar para ser atendido por 
um operador;

• Internet
Solicite um táxi em tempo real ou 
faça uma reserva antecipada através 
da nossa página cooptaxis.pt, 
diretamente do seu computador;

• APP TaxiClick
O seu táxi disponível num só click, 
mais próximo, de forma fácil e cómoda. 
Ao pedir o seu táxi, será localizado 
e, quando efectua o pedido, 
pode acompanhar o seu percurso
em tempo real. Pode efetuar reservas 
ou selecionar as caraterísticas do 
veículo ou a forma de pagamento, 
de acordo com a sua preferência.





Para mais informações:

Tel.: 217 996 475
Fax: 217 996 478
Email: taxi@cooptaxis.pt

www.cooptaxis.pt
www.facebook.com/cooptaxis


