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Identidade
Corporativa

1.1. Perfil
Denominação: Autocoope – Cooperativa de  
Táxis de Lisboa, CRL 
Sede: Av. Visconde Valmor, nº 30 R/C,   
1050-240 Lisboa
Capital Social: 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 Passagei-
ros em Veículos Ligeiros)
NIF: 500320462

1.2. Missão
Prestar um serviço de transporte de passageiros 
em táxi com profissionalismo e qualidade, ga-
rantindo a segurança de quem viaja connosco.

1.3. Visão
Queremos ser reconhecidos como empresa de 
excelência na prestação de serviços de transpor-
te de passageiros em táxi.

1.4. 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!
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Terminologia

Cooptáxis
Representa uma rede nacional de táxis (com 
mais de 2400 profissionais) que disponibiliza 
serviços para empresas e particulares.
A marca Cooptáxis surge em 2010 com a 
necessidade de, para além dos Sócios da Au-
tocoope, agregar os Utilizadores, os quais se 
associam à  Cooperativa numa perspetiva de 
acesso e utilização dos serviços do Call Center 
para a prestação do serviço.

Membros
Na designação aqui adotada, Membro agrega 
todos aqueles que exercem atividade de forma 
regular na Cooptáxis, ou seja: Sócio, Trabalha-
dor e Utilizador.

Missão
Traduz o propósito de determinada entidade, a 
razão por que foi criada. Responde ao que essa 
entidade se propõe fazer e para quem.

Motorista de Táxi
Profissional devidamente habilitado para 
o efeito, que, no exercício da sua atividade, 
conduz veículos ligeiros de passageiros garan-
tindo o conforto, qualidade e segurança dos 
serviços prestados.

Operador de Call Center (OCC)
Profissional que, através da operação com 
equipamentos de telecomunicações, assegura 
o atendimento quer de Clientes, quer de Moto-
ristas de Táxi ligados à Cooperativa, registando 
os pedidos, distribuindo serviço e prestando 
informações e o apoio necessário no âmbito 
dos serviços solicitados.

 Partes Interessadas (Stakeholders)
Pessoas ou empresas/organizações que se rela-
cionam com a Cooperativa no desenvolvimento 
da sua atividade e que têm um papel direto ou 
indireto na sua gestão e resultados. São, nome-
adamente: os gestores, os colaboradores, os 
Clientes, os fornecedores, o Estado, entre outros.

Princípios
São preceitos, leis ou pressupostos conside-
rados universais, que definem as regras pela 
qual a entidade se deve orientar.

Guia Profissional
Documento orientador que compreende um con-
junto de preceitos e comportamentos de carater 
geral, que os profissionais que exercem funções 
de Operador de Call Center e de Motorista de Táxi 
devem observar, no exercício da sua atividade.



6 AUTOCOOPE - COOPERATIVA DE TÁXIS DE LISBOA, CRL - NPC 500 320 462
CAPITAL SOCIAL MÍNIMO 575.000 EUROS
REGISTADA NA CONS. DO REG. COMERCIAL DE LISBOA N.º 171

Sócio
Aquele que subscreve e realiza títulos de ca-
pital na Cooperativa (Autocoope), de acordo 
com o definido nos seus Estatutos.
Os Sócios podem exercer funções de:
• Motorista de Táxi (na Cooperativa),
• Outras funções de suporte à atividade da 

Cooperativa.

Trabalhador
Aquele que exerce atividade na cooperativa 
mediante o estabelecimento de um contrato 
de trabalho. Não subscreveu títulos de capital.

Utente
Todos os que, ligados à Cooperativa, utilizam 
o Call Center: Sócios e Utilizadores.

Utilizador
Aquele que, possuindo o seu próprio táxi, 
utiliza os serviços do Call Center da Cooptáxis 
para angariação de passageiros, mediante 
inscrição prévia na Cooperativa (e aceitação 
por parte da Direção) e pagamento de uma 
taxa mensal de utilização, conforme expresso 
no Regulamento de Funcionamento e Utiliza-
ção da Central Rádio.
Os Utilizadores podem ser repartidos entre:
• Utilizador (propriamente dito): aquele que 

conduz o seu próprio táxi;
• Representante: aquele que, legalmente, re-

presenta o Utilizador. Pode ou não conduzir 
o táxi;

• Colaborador: aquele que conduz o táxi por 
conta do Utilizador.

Valores
Definem as regras básicas que orientam os 
comportamentos e atitudes de determinada 
entidade. 

Visão
Define o caminho que determinada entidade 
pretende percorrer; até onde que chegar no 
futuro.
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Princípios 
& Valores

Os Princípios e Valores da Cooptáxis representam o conjunto de parâmetros e normas, 
que devem orientar as decisões e conduta pelas quais a cooperativa desenvolve a sua 
atividade e as relações com todos os seus parceiros.

3.1. Princípios
Responsabilidade
Somos, no enquadramento da nossa ativi-
dade, inteiramente responsáveis pelas nossas 
ações e omissões, atuando de forma corretiva 
sempre que as situações assim o exijam.

Compromisso e Criação de valor
Temos o compromisso de pugnar o cum-
primento dos direitos e deveres de todos os 
que connosco interagem, desenvolvendo a 
nossa atividade com uma visão de criação de 
valor, respeitando os princípios da sustentabi-
lidade e da responsabilidade social.

Segurança (de pessoas e bens)
Para nós assegurar a proteção das pessoas, se-
jam Clientes, Colaboradores ou outros stake-
holders, e bens, é um requisito imprescindível 
de atuação no mercado.

Legalidade
Na Cooptáxis, todos os Membros, sejam 
Sócios, Trabalhadores ou Utilizadores, atuam 
e pautam a sua conduta em conformidade 
com a legislação e regulamentação em vigor, 
aplicável à atividade, quer seja externa ou 
interna à Cooperativa.

Tolerância
Aceitamos a diferença de ideias e opiniões, 
como fatores que promovem a partilha e a dis-
cussão salutar, para o alcance de um objetivo 
comum melhorado.

Solidariedade
Fomentamos a solidariedade no seio da Coop-
erativa enquanto prática que deve nortear as 
relações entre todos os Membros e entre estes 
e os restantes stakeholders.

Igualdade de Tratamento e de Oportuni-
dades
Na Cooptáxis promovemos a igualdade:
• De tratamento, quer para com os nossos 

Clientes, quer internamente, condenando 
qualquer tipo de comportamento ofensivo 
ou discriminatório, em especial, com base 
na raça, sexo, idade, incapacidade física, 
orientação sexual, opiniões políticas, ideias 
filosóficas ou convicções religiosas;

• De oportunidades.
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3.2. Valores
Competência Profissional
Todos os nossos Membros possuem as 
habilitações e competências adequadas e 
necessárias ao exercício das suas funções.

Ética e Integridade
Os membros Cooptáxis regem-se por critérios 
de honestidade e de integridade pessoal e 
profissional.

Educação e Respeito
Todos os nossos Clientes, Colaboradores, For-
necedores e demais partes interessadas são 
tratados com educação e de forma respeitosa.

Cooperação e Trabalho em Equipa
Promovemos o bom relacionamento interpes-
soal, em respeito pelo próximo, assegurando 
a existência de relações cordiais. O sucesso 
da Cooperativa depende da integração dos 
esforços, da troca de experiências e do auxílio 
mútuo.

Eficiência e Inovação (de serviços e processos)
A eficiência e a inovação, nos serviços e nos 
processos, são ações que estão presentes no 
dia-a-dia da Cooptáxis, numa perspetiva de 
melhoria contínua do serviço que prestamos.

Qualidade
Promovemos continuamente a melhoria da 
qualidade do serviço que prestamos, procu-
rando conquistar a fidelização dos nossos Cli-
entes pela oferta de um serviço de excelência.

Transparência
Asseguramos que as informações que fornecemos 
sobre a Cooperativa, são verdadeiras e claras.
A Cooptáxis defende práticas transparentes e eq-
uitativas, não tolerando nem admitindo formas 
ativas ou passivas de suborno ou corrupção.

Sustentabilidade Económica e Financeira
De modo a manter o cumprimento dos com-
promissos assumidos com todas as partes in-
teressadas, assegurar o equilíbrio económico 
e financeiro da Cooptáxis é uma das principais 
preocupações da Direção. 
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Regras
Profissionais

4.1. Objetivos
O Guia Profissional Operador de Call Center e 
Motorista de Táxi, tem como objetivos:
Dar a conhecer a todos, os Princípios e Valores 
que orientam a atividade da Cooperativa, bem 
como as regras de natureza ética e operacio-
nal que devem estar presentes na atuação dos 
seus profissionais;
Contribuir para a existência de classes pro-
fissionais reconhecidas pela postura e pro-
fissionalismo que determinam a excelência 
do serviço, incutindo confiança nas mesmas; 
Fortalecer a imagem institucional da Cooptá-
xis, diferenciando-a dos seus concorrentes.

4.2. Direitos e Deveres dos  
Profissionais: Operador de Call 
Center e Motorista Táxi

4.2.1. Direitos
a)  Ser respeitado e tratado com urbanidade e 

probidade;
b)  Ser tratado com igualdade no acesso ao 

emprego, formação e promoção profissio-
nal;

c)  Receber, pontualmente, retribuição compa-
tível com o cargo e a função desempenha-
dos, quando aplicável;

d)  Receber retribuição especial por prestação 
de trabalho noturno ou suplementar, quan-
do aplicável;

e)  Férias, feriados e faltas, quando aplicável.
f)  Receber subsídio de férias e de Natal, quan-

do aplicável;
g)  Ser protegido na maternidade e paternida-

de,  quando aplicável;
h)  Trabalhar em boas condições de trabalho, 

do ponto de vista físico e moral;
i)  Ter acesso a formação profissional (ade-

quada ao desenvolvimento da sua qualifi-
cação);

j)  Sigilo e confidencialidade dos seus dados 
pessoais;

k)  Demais direitos não expressos e consagra-
dos nos instrumentos legais de trabalho.

4.2.2. Deveres
a)  Respeitar e tratar a Cooptáxis, os superio-

res hierárquicos, os colegas de trabalho e 
as pessoas que se relacionem com a Coo-
perativa, com urbanidade e probidade;

b)  Comparecer ao serviço com assiduidade e 
pontualidade;

c)  Realizar o trabalho com zelo e diligência;
d)  Participar de modo diligente em ações de 

formação profissional que lhe sejam pro-
porcionadas pela Cooptáxis;

e)  Cumprir as ordens e instruções da Coop-
táxis respeitantes à execução ou disciplina 
do trabalho, bem como a segurança e saú-
de no trabalho, que não sejam contrárias 
aos seus direitos ou garantias;

O presente documento tem por finalidade estabelecer um conjunto de regras que devem 
ser seguidas pelos profissionais da Cooptáxis, aplicando-se a todos os Operadores de 
Call Center  e Motorista de Táxi.
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f)  Promover a excelência do atendimento ao 
Cliente, nomeadamente pelo profissionalis-
mo e forma de condução (condução segura);

g)  Guardar lealdade à Cooptáxis, nomeada-
mente não negociando por conta própria 
ou alheia, nem divulgando informações 
referentes à sua organização, métodos de 
produção ou negócios;

h)  Zelar pela conservação e boa utilização de 
bens relacionados com o trabalho que lhe 
forem confiados pela Cooptáxis;

i)  Promover ou executar os atos tendentes à 
melhoria da produtividade da Cooperativa;

j)  Cooperar para a melhoria da segurança e 
saúde no trabalho;

k)  Cumprir as prescrições sobre segurança e 
saúde no trabalho que decorram de lei.

4.3. Regras Profissionais
As regras constantes do presente documento 
visam garantir a prática de condutas profissio-
nais de elevado padrão moral e de cultura dos 
Valores da Cooptáxis por parte dos Operadores 
de Call Center e dos Motoristas de Táxi, em com-
plemento das disposições legais e regulamenta-
res que devam observar enquanto profissionais.
Os Princípios e Valores expressos no ponto 3 
anterior, devem ser evidenciados através do 
seu comportamento.

4.3.1. Gerais
No exercício das suas funções, o Operador de Call 
Center (OCC) e o Motorista de Táxi (MT) devem:
-  Respeitar as normas aplicáveis em vigor, quer 

se trate de regulamentação e/ou legislação 
externa, nomeadamente setorial, quer de nor-
mativos internos, emitidos pela Cooptáxis;

-  Orientar a sua atuação por princípios de 
responsabilidade, confidencialidade, legali-
dade, integridade, igualdade de tratamento e 
lealdade profissional.

O seu comportamento deve contribuir para:
-  Melhorar e reforçar a confiança da comunida-

de, nos serviços prestados pela Cooptáxis.

4.3.2. Específicas
Os pontos seguintes indicam, pormenorizada-
mente, as atitudes e comportamentos que o:
-  Operador de Call Center e o Motorista de 

Táxi, devem observar, no exercício das suas 
funções.

Postura
Profissional

Terminologia
correta

Conhecimento
Técnico

Cordialidade e 
Objetividade
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Dimensões 
& Vetores
As regras a seguir indicadas, 
organizadas em função de 5 
Dimensões e repartidas por 17 
Vetores, visam garantir, para 
além de um bom ambiente de 
trabalho, um atendimento de 
excelência e a satisfação do 
Cliente Cooptáxis.

Institucional

1. Imagem da 
Cooperativa
•  Tratar todos os Clientes, 

sejam passageiros ou 
Motoristas, com educação e 
respeito;

•  Assegurar, dentro e fora da 
Cooperativa, um comporta-
mento ético;

•  Qualquer reclamação ou 
queixa sobre a Cooperativa, 
deve ser feita no local de 
trabalho;

•  Contribuir para a divulga-
ção dos serviços prestados 
pela Cooperativa;

•  Fomentar e contribuir para 
a cooperação e trabalho em 
equipa.

Cliente

2. Atitude e  
Comunicação   
no Atendimento 
Telefónico ao  
Cliente-Passageiro
O atendimento telefónico 
deve transmitir uma imagem 
profissional, de eficácia e 
capacidade de organização, 
pelo que, requer um elevado 
nível de responsabilidade e 
profissionalismo.
Tipos de chamadas rece-
bidas:
- Pedir viatura, 
- Solicitar informações, 
-  Reclamação ou dúvida.

As regras básicas para um bom 
atendimento passam por:
Atendimento
A rapidez do atendimento é 
fundamental para causar boa 
impressão. 

A regra indica que não se 
deve deixar a gravação “Aten-
ção chamada”, tocar mais 
que duas vezes.

Apresentação
O atendimento deve ser feito 
com entusiasmo e um sorriso 
(o sorriso ao telefone “vê-se”);
Script:  Apresentando-se 
Cooptáxis, Bom dia! Boa 
tarde! Boa noite! Fala “nome”, 
em que posso ajudar?.

Procedimento / Atendimento
Identifique o seu interlocutor:
Por favor, com quem falo? e 
perceba qual a necessidade/
pedido:
Em que posso ajudar?
A partir desta altura comece 
a tratar o seu interlocutor por 
Sr./Srª (nunca por você, tu 
ou nome próprio).
Escute atentamente a neces-
sidade e faça as perguntas 
que achar convenientes, de 
forma clara e objetiva: 
Por favor, para que horas de-
seja o táxi? Pode indicar-me a 
morada, por favor ...

O Operador de Call Center (OCC) é o primeiro contacto com a marca Cooptáxis, pelo que 
a imagem transmitida é fundamental para a satisfação e fidelização do cliente.

Operador de 
Call Center
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Certifique-se que entendeu 
tudo o que o Cliente transmi-
tiu. Por exemplo, se pediu um 
táxi com multibanco, táxi para 
mobilidade reduzida, etc..
Registe o serviço, garantindo 
que dispõe das informações 
necessárias (morada com-
pleta, zona, rua, número de 
porta, andar, …).
Solicite o destino, sempre 
que o serviço a realizar seja 
fora do concelho da Central 
em questão. Nestes casos, 
solicite, ainda, informação 
sobre eventual transporte de 
bagagem ou animais, pois 
são elementos essenciais 
para as tarifas.
Enquanto confirma o servi-
ço ou o número da viatura, 
mantenha o contacto com 
o Cliente, evitando períodos 
longos de silêncio.
Tenha em atenção o tom 
de voz. O Cliente percebe o 
profissionalismo, o conheci-

mento/capacidade técnica, a 
disponibilidade, a simpatia, 
a gentileza, … bem como 
o inverso, de quem está do 
outro lado.
Evite interromper, ainda que 
momentaneamente, um 
telefonema “escuta ativa”. 
Caso tenha de interromper 
a conversação para obter 
esclarecimentos junto dos 
colegas, avise o interlocutor 
que vai interromper a cha-
mada para solicitar apoio ao 
colega: 
Peço desculpa, pode 
aguardar um momento, vou 
verificar …).
Regressando à linha deve 
dizer: “Obrigado por ter 
aguardado”.

Tenha em atenção o objetivo 
da sua função, evite chama-
das longas com assuntos 
não relacionados com ser-
viço, especialmente, os que 

vão para além da receção 
e resposta a um pedido de 
serviço, pois outros Clientes 
estão em linha de espera. No 
caso de um Cliente ir para 
além do simples pedido de 
serviço, educadamente, ten-
te finalizar a chamada.

Fecho / Chamada
Trate o Cliente de forma afe-
tuosa. Conclua a chamada:
 “Por favor não desligue, vai 
ouvir o número da viatura. 
Obrigado pelo contacto. Bom 
dia! Boa tarde! Boa noite!”
A chamada desliga auto-
maticamente após passar 
a gravação. Caso o Cliente 
questione, informe quanto 
minutos poderá demorar a 
chegar a viatura.
Mostre disponibilidade para 
qualquer outro aspeto no 
âmbito da atividade: 
Posso ser útil em mais al-
gum assunto?.
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Em resumo, 
no atendimento 
ao Cliente, deve:
- Utilizar o tom certo;
- Falar pausadamente;
- Evitar variações de voz;
-  Garantir uma boa dicção;
-  Usar as palavras corre-

tamente;
-  Usar o tratamento 

adequado;
- Criar boa imagem;
-  Procurar transmitir 

algo mais!

3. Atitude e 
Comunicação 
no Atendimento 
Telefónico ao 
Cliente-Motorista 
de Táxi
•  Cumprir e fazer cumprir os 

normativos e regras inter-
nas relativas à atividade do 
Call Center, nomeadamen-
te as constantes do Regula-
mento de Funcionamento 
e Utilização da Central 
Rádio;

•  Garantir que a comunica-
ção com o Motorista de 
Táxi é efetuada, apenas 
e só, através do primeiro 
canal;

•  Garantir que as comunica-
ções com os Motoristas de 
Táxi são efetuadas via rádio 
ou voz na box;

•  Qualquer comunicação en-
tre o Call Center e o veículo 
(Motorista de Táxi) deve ser 
sempre breve, concreta, 
objetiva e correta;

•  Atender o Motorista de Táxi 
com educação recorrendo 
ao substantivo “Colega”;

•  Assegurar a aplicação do 
Procedimento Alarme 
em caso de contacto da 
viatura;

•  No contacto com o Call 
Center, exigir sempre a 
identificação da viatura;

•  Garantir a aplicação das 
sanções, nos casos em que 
tal esteja estabelecido;

•  Em caso de conflito, atuar 
calmamente e/ou passar 
para a chefia.

4. Reclamações
No caso de receber uma 
chamada telefónica com o 
objetivo de reclamar sobre 
algo, deve:
•  Demonstrar disponibilida-

de, simpatia e interesse;
•  Escutar atentamente, dei-

xando o Cliente explicar a 
situação;

• Manter a calma;
•  Não culpe terceiros;
•  Informar que a Cooptáxis 

agradece o contacto e terá 
todo o interesse em resolver 
o assunto exposto, contudo, 
para poder dar seguimento, 
deverá formalizar a reclama-
ção por escrito, através do 
e-mail: taxi@cooptaxis.pt;

•  Informar de que a Cooptáxis 
será rápida na resposta;

•  Concluir o atendimento 
com amabilidade, agrade-
cendo o contacto.

Uma reclamação deve 
ser percebida como uma 
oportunidade de melhoria.
Deve sempre acolher com 
recetividade as reclama-
ções, discordâncias, confli-
tos e/ou sugestões recebi-
das por parte dos Clientes, 
garantindo a sua análise e 
tratamento, em conformida-
de com as regras de funcio-
namento interno, e resposta 
atempada.

Se a reclamação for 
sobre uma viatura 
concreta, o Operador de 
Call Center tem a pos-
sibilidade de a resolver 
em linha, informando o 
Cliente de que aquela 
viatura irá ser bloqueada 
para aquele número de 
telefone. 
Internamente serão en-
cetados procedimentos 
adequados, conforme 
regulamento.

5. Pedido de   
Informação
Caso receba uma chamada 
telefónica solicitando infor-
mações, deve:

•  Mostrar simpatia, disponi-
bilidade e interesse em dar 
resposta;

•  Escutar atentamente, dei-
xando o Cliente colocar a 
questão;

•  Responder ao que for pos-
sível e apenas quando há 
certeza;
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•  Se tiver dúvidas deve optar por 
uma das seguintes atitudes:
-  Obter apoio e esclareci-

mentos junto dos colegas,
-  Solicitar contacto, trans-

mitindo que irá tentar 
obter informação junto 
dos colegas e que ligará 
posteriormente (o mais 
rápido possível);

•  Concluir o atendimento 
com amabilidade, agrade-
cendo o contacto.

6. Atendimento por 
Outros Meios
•  Sempre que os pedidos 

de serviço tenham origem 
diferente da telefónica e 
exijam uma resposta escrita 
(ex: e-mail), esta deve ser 
dada no mais curto espaço 
de tempo possível;

•  A escrita deve seguir as mes-
mas regras definidas para o 
atendimento telefónico;

•  Escreva de forma clara e 
objetiva;

•  Assegure-se de que não dá 
erros de escrita.

7. Linguagem que 
Não Deve Utilizar
•  Gírias;
•  Comentários desproposi-

tados;
•  Expressões repetitivas, con-

dicionais e íntimas;
•  Expressões negativas;
•  Expressões agressivas ou 

impositivas;

Operação 
e Logística

8. Processos e  
Procedimentos
•  Cumprir e fazer cumprir os 

normativos e regras internas 
relativas à atividade e fun-
cionamento técnico do Call 
Center, nomeadamente as 
constantes do Regulamento 
de Funcionamento e Utiliza-
ção da Central Rádio;

•  Dar conhecimento à chefia 
sempre que cria uma rua no 
sistema;

•  Garantir que a informação é 
transmitida entre turnos, no-
meadamente a que carece 
de resolução;

•  Informar o superior hierár-
quico das ocorrências que 
surjam (e seu registo no Diá-
rio da Central), contribuindo 
para as soluções;

•  Garantir que os serviços são 
distribuídos por ordem de 
entrada no CallCenter;

•  Assegurar com a antecedên-
cia necessária as chamadas 
para serviços de marcação;

•  Não facultar dados do siste-
ma (localização, posição, nú-
meros de telefone, etc.), nem 
a Utentes do Call Center nem 
a terceiros, com exceção das 
seguintes situações:
-  Utilizador: Caso seja o pro-

prietário da viatura a soli-
citar a posição da mesma, 
esta pode ser transmitida,

O que não Utilizar:
•  “um segundo só”;
•  “por favor ligue daqui a pouco”;

O que Utilizar:
•  “aguarde um momento, por favor”;
•  “Entraremos em contacto mais tarde”;
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-  Sócio: caso seja um Sócio 
que trabalhe com outro 
Sócio na mesma viatura, 
poderá ser transmitida a 
informação da posição da 
viatura,

-  Direção: caso algum ele-
mento da Direção solicite 
alguma informação, esta 
pode e deve ser transmi-
tida;

-  Polícia: apenas os serviços 
administrativos podem 
facultar qualquer informa-
ção solicitada;

•  Consultar os tabuleiros/
pastas, no início e no fim do 
turno, verificando se existe 
alguma situação que neces-
site de ser tratada;

•  Assegurar que os cacifos/
pastas pessoais apenas 
contêm documentos de 
trabalho atualizados e que 
estão em ordem;

•  Manter o presente Guia 
Profissional perto de si.

9. Informações
•  Garantir o sigilo e a segu-

rança dos documentos e 
informações a que tenha 
acesso por força das fun-
ções que desempenha;

•  Assegurar que os e-mails 
enviados e recebidos, em 
nome da Cooperativa, são 
cuidadosos em relação 
ao seu conteúdo e dizem 
respeito ao trabalho.

10. Horários
•  Ser pontual, não causando 

transtornos na rotação dos 
turnos e consequentemente 
sobrecarregar colegas;

•  Comunicar com a antecedên-
cia necessária à chefia, caso 
não possa comparecer ao 
trabalho, preenchendo o im-
presso próprio para o efeito;

•  Garantir o registo, em livro 
próprio ou meio informáti-
co, da entrada e saída, nas 
horas definidas para o início 
ou termo do período de 
trabalho diário;

•  Preencher corretamente o 
Livro de Ponto;

•  A troca de turnos ou folgas 
só é possível com autoriza-
ção da chefia;

•  Garantir que não sai do seu 
posto de trabalho/turno 
enquanto não for substi-
tuído pelo colega do turno 
seguinte;

•  Nunca se ausentar do seu 
posto de trabalho quando 
um colega já esteja ausente;

•  Durante os turnos, e en-
quanto houver chamadas 
em espera, é proibido au-
sentar- -se do local de tra-
balho, salvo nas situações 
previstas, por necessidades 
fisiológicas ou em situações 
de força maior.

Instalações, 
Equipamentos 
e Condições 
de Trabalho

11. Condições de 
admissão
• O candidato a Operador de 

Call Center, independente-
mente do seu enquadramen-
to na Cooperativa ou do seu 
estatuto, só será admitido na 
Cooptáxis, se ficar APTO nos 
exames psicológicos e médi-
cos, bem como, na formação 
inicial de acolhimento.

• Ao longo da sua prestação 
na Cooptáxis o desempe-
nho do Operador de Call Cen-
ter será avaliado de diversas 
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formas nomeadamente 
através de reclamações, si-
nistros, transgressões, liga-
ção ao Call Center, Cliente 
Mistério, entre outras.

12. Instalações,  
Organização e 
Limpeza
•  Não autorizar a permanên-

cia no Call Center de pesso-
as estranhas à Cooperativa 
e ao serviço ou, qualquer 
pessoa que não se encontre 
no desempenho de funções 
que exijam o acesso ao Call 
Center;

•  Manter o local e o posto 
de trabalho organizado e 
limpo, assegurando que o 
colega do turno seguinte 
tem criadas as condições 
para dar continuidade ao 
trabalho;

•  Assegurar que os objetos 
pessoais (nomeadamente 
malas, lancheiras e outros) 
são guardados nos locais 
existentes para o efeito, e 
não se encontram expostos 
em locais de uso coletivo;

•  Não ingerir bebidas ou 
alimentos nas instalações 
do Call Center.

13. Equipamentos e 
Materiais de Trabalho
•  Ser responsável pelos 

equipamentos e materiais 
que utilizar, zelando pelo 
seu bom estado e funciona-
mento;

•  Informar imediatamente 
a chefia sobre avarias e 

danos em equipamentos ou 
materiais;

•  Não retirar das instalações 
da Cooperativa qualquer 
equipamento ou material, 
salvo se devidamente auto-
rizado pela chefia.

14. Uso do Telemóvel 
e Telefone
•  Não usar, sob qualquer 

pretexto, o telemóvel den-
tro das instalações do Call 
Center;

•  Usar o telefone fixo, de for-
ma responsável, recebendo 
e efetuando chamadas 
apenas relativas ao serviço. 
Em caso de uso particular, 
somente por motivo de 
força maior e deve fazê-lo 
fora das instalações do Call 
Center.

15. Segurança e  
Higiene no Local   
de Trabalho
•  Conhecer, cumprir e contri-

buir para fazer cumprir as 
regras de segurança em vigor;

•  Cooperar com os colegas 
em benefício da segurança 
de todos;

•  Discussões e agressões 
(físicas ou morais) são ter-
minantemente proibidas no 
local de trabalho;

•  Fumar é proibido no local 
de trabalho. Se for fumador, 
desloque-se a um local 
exterior para o efeito;

•  É proibido o consumo de 
álcool e substâncias ilegais 

ou estar sob o seu efeito, 
durante a sua permanência 
nas instalações da Coop-
táxis.

Pessoas

16. Desenvolvimento 
Profissional
•  Conhecer e manter atuali-

zada a informação sobre a 
atividade da Cooperativa 
e suas características de 
modo a estar apto a dar 
resposta às questões colo-
cadas pelos Clientes;

•  Estar disponível para parti-
cipar em ações de formação 
ou equivalentes, promovi-
das pela Cooptáxis;

•  Promover a sua autoformação.

17. Aparência e Asseio
•  Manter uma aparência física 

cuidada e asseada (cabelo, 
maquiagem, unhas, barba);

•  Usar vestuário adequado à 
atividade que desenvolve, 
não utilizando roupa dema-
siado informal.

18. Postura
•  Manter uma atitude ética 

e de respeito para com o 
outro;

•  Evitar:
-  Ruídos de fundo nas 

instalações do Call Center 
(exemplos: comer, beber, 
tossir, …),

-  Conversas paralelas,
-  Desviar-se do tema da 

conversa com os Clientes.
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O que deve distinguir 
o Cooptáxista  dos 
restantes?
•  Educação e trato para 

com os Clientes;
•  Discrição na apresen-

tação e postura;
• Limpeza do veículo;
•  Seriedade no trata-

mento e na cobrança;
• Confidencialidade.

Dimensões
& Vetores
As regras e atitudes a seguir 
indicadas, organizadas em 
função de 5 Dimensões, 

repartidas por 11 Vetores, 
visam garantir, para além 
de um bom ambiente de 
trabalho, quer entre Motoris-
tas de Táxi, quer entre estes 
e os demais profissionais da 
Cooptáxis, um atendimento 
de excelência e a satisfação 
do Cliente.
Não esquecer que, o Cliente 
está à espera de ser tratado 
como “único”: ele é o mais 
importante. Os primeiros 30 
segundos são cruciais para 
causar uma boa impressão e 
isso implica olhar nos olhos 
da pessoa, cumprimentá-la 
de forma amável, sorrir e de-
monstrar que ela é muito im-
portante e que será atendida 
da melhor forma possível.

Institucional

1. Imagem da  
Cooperativa
•  Tratar todos os Clientes 

com educação e respeito;
•  Assegurar, dentro e fora 

da Cooperativa, um com-
portamento ético;

•  Qualquer reclamação ou 
queixa sobre a Cooperati-
va, deve ser feita no local 
de trabalho e nunca em 
desabafo com o Cliente;

•  Contribuir para a divulga-
ção dos serviços presta-
dos pela Cooperativa;

•  Fomentar e contribuir 
para a cooperação e traba-
lho em equipa.

O Motorista de Táxi (seja Sócio ou Utilizador) é a “cara” da Cooptáxis para o exterior. 
É através deste profissional que se realiza o transporte e, consequentemente, que se 
efetiva a prestação do serviço.

Sendo a qualidade  definida como a diferença entre os serviços esperados pelo Cliente 
antes da sua prestação e a perceção dos que realmente recebe, as suas expetativas 
devem constituir-se como o objetivo principal a atingir, tratando de reduzir, na medida 
do possível, o diferencial entre a qualidade programada, a qualidade realmente pres-
tada e a qualidade esperada.

É através do serviço prestado pelo Motorista de Táxi que, em última análise, o Cliente 
vê e avalia a Cooptáxis, pelo que, a viagem que irá experienciar é fundamental para a 
sua satisfação, fidelização e imagem que terá da Cooperativa.

Motorista 
de Táxi
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Operação 
e Logística

2. Relacionamento 
com o Cliente /  
Postura
•  Tratar o Cliente com corre-

ção, cordialidade e simpatia;
•  Evitar manter posturas ou 

atitudes incorretas, nomea-
damente mastigar pastilha 
elástica, comer, beber ou 
fumar na presença do Clien-
te e o tom de voz utilizado 
deve ser sempre tranquilo e 
afável;

•  Prestar auxílio ao Clientes na 
entrada e saída do veículo, 
sempre que necessário, no-
meadamente quando care-
çam de cuidados especiais;

•  Questionar sempre o Cliente 
quanto ao itinerário que de-
seja efetuar, antes de iniciar 
marcha;

•  Falar apenas o necessário 
enquanto realiza um servi-
ço. Só deve interagir com 
o Cliente, se este tomar a 
iniciativa;

•  Nunca emitir juízos de valor 
sobre a Cooperativa ou co-
legas na conversação que, 
eventualmente, tenha com 
o Cliente;

•  Abster-se de manifestar o 
desagrado pelo serviço que 
está ou irá prestar;

•  Evitar entrar em conflito, 
verbal ou físico, com outros 
condutores ou transeuntes;

•  Evitar o conflito com o 
Cliente (quer seja originado 
por diferenças de opinião 
ou por reclamação). Em úl-
tima análise, o Cliente tem 
sempre razão. Em qualquer 
situação de conflito, solicite 
que o Cliente se dirija à 
Cooperativa, via e-mail;

•  Em caso de reclamação 
por parte do Cliente deve:

-  Demonstrar disponibilida-
de, simpatia e interesse,

-  Ouvir atentamente, dei-
xando o Cliente explicar,

-  Manter a calma e não se 
desculpar com terceiros,

-  Tentar resolver, se a 
reclamação se ficou a 

dever a atitudes ou com-
portamentos seus. Caso 
não seja possível a sua 
resolução, deve informar 
que, tendo a Cooptáxis 
interesse em solucionar a 
reclamação, para poder 
dar seguimento, o Clien-
te deve formalizá-la por 
escrito, através do e-mail: 
taxi@cooptaxis.pt,

-  Pedir desculpa pelo 
sucedido e/ou agradecer 
a preferência nos serviços 
Cooptáxis. Concluir com 
Bom dia / Boa tarde / Boa 
noite, uma vez terminado 
o serviço;

-  Torne as reclamações e 
queixas em oportunida-
des para melhorar;

•  Não diga NÃO, tente encon-
trar uma solução.

•  As regras básicas para um 
bom atendimento passam 
por:

• Atendimento/Apresentação 
Receber os Clientes com 
simpatia, educação (Bom 
dia! Boa tarde! Boa noite! 
O meu nome é “nome”. 
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Obrigado por preferir os 
serviços da Cooptáxis 
espero que a viagem seja 
agradável) e um sorriso.

•  Início da viagem  
Informar dos meios de 
pagamento disponíveis na 
viatura e se tem disponível 
ou não wi-fi.

Questionar:
-  se tem algum itinerário 

que deseje seguir,
-  se deseja que aumente 

/ diminua a temperatura 
do veículo (caso tenha ar 
condicionado);

-  se deseja que ligue / des-
ligue o rádio ou aumente/
diminua o som (caso este 
esteja ligado).

Sempre que a Cooptáxis 
tiver informações, con-
teúdos ou questionários 
ativos, deve informar o 
Cliente, solicitando a sua 
colaboração.
Agradecer a colaboração.

•  Durante a viagem
Caso o Cliente não tome 
a iniciativa de interagir 
consigo, não o faça. Ape-
nas quando estritamente 
necessário.

•  Fim da viagem
Questione:
-  sempre, se o Cliente pre-

tende fatura com número 
de contribuinte,

-  o que achou da viagem.

Agradeça, uma vez mais, a 
preferência pelos serviços 
Cooptáxis, mostrando dis-
ponibilidade para serviços 

futuros e despeça-se com 
Bom dia! Boa tarde! Boa 
noite!
A amabilidade e a gratidão 
são formas inegáveis de 
criar uma relação a longo 
prazo e de fidelizar Clien-
tes. Faça com que cada 
“obrigado” seja específico 
para cada Cliente, pois fazer 
cada um dos Clientes Co-
optáxis sentir-se especial, é 
fundamental.

3. Processos e  
Procedimentos
•  Cumprir e fazer cumprir os 

normativos e regras inter-
nas relativas à atividade 
de Motorista de Táxi e seu 
relacionamento com o Call 
Center, nomeadamente as 
constantes do Regulamento 
Interno de Cooperativa, do 
Regulamento de Funciona-
mento e Utilização da Cen-
tral Rádio, Procedimento 
de Alarme e demais regula-
mentos, internos e externos 
aplicáveis (por exemplo: 
regulamentos municipais 
para o setor do táxi);

•  Tratar os colegas, nomeada-
mente os OCC, com respeito 
e profissionalismo;

•  Usar sempre o termo “co-
lega”, no relacionamento 
verbal com o OCC;

•  Manter o cartão individual 
(que confere o certificado 
de motorista de táxi)em 
local bem visível ao Cliente 
(lado superior direito do 
para brisas);

•  Garantir que a viatura ligada 
à Cooptáxis não é condu-
zida por pessoa que não 
seja titular de certificado 
de motorista de táxi e não 
esteja registada/inscrita na 
Cooptáxis;

•  Ter e manter (em perfeito 
estado de conservação), na 
parte superior do para-bri-
sas e na parte superior do 
vidro da retaguarda faixas 
identificativas da Cooptáxis, 
incluindo o respetivo núme-
ro de viatura, no modelo e 
termos determinados. Em 
caso de deterioração, solici-
tar a sua substituição;

•  Comunicar aos respetivos 
serviços, qualquer contra-
tação de colaborador (pelo 
Utilizador), antes do início de 
atividade, responsabilizan-
do-se, perante a Cooptáxis, 
que este cumpra os normati-
vos internos em vigor;

•  Não utilizar a viatura para 
serviço particular ou próprio 
(caso dos Sócios Motoristas);

•  Não transportar consigo 
“pessoas estranhas ao servi-
ço”, evitando situações cons-
trangedoras para o Cliente;

•  Não transportar passageiros 
gratuitamente;

•  Solicitar ao OCC, sempre 
que desconheça a morada 
do despacho:

-  se dentro do concelho: 
pelo menos dois pontos 
de referência,

-  se fora do concelho: um 
ponto de referência ou, 
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caso seja insuficiente, o 
OCC apoio até que a mora-
da seja identificada;

•  Comunicar imediatamente 
à Cooptáxis, qualquer ocor-
rência irregular no serviço 
ou equipamentos;

•  Assegurar que as chamadas 
a realizar para o Call Cen-
ter, são efetuadas para o 
primeiro canal. Estas devem 
ser breves, concretas, conci-
sas e de forma correta;

•  Não são permitidos diálo-
gos, discussões ou reclama-
ções com OCC ou colegas, 
através de rádio;

•  De modo a evitar atribuição 
de serviços que não vai 
realizar:

-  Desligar a viatura da cen-
tral sempre que se ausente 
do trabalho;

-  Desligar todos os sistemas 
de comunicações, caso não 
esteja ao serviço da Central;

•  Desligar-se, sempre, do Call 
Center, nas pausas para 
descanso ou outras, na ren-
dição, caso a viatura vá para 

oficina ou em qualquer ou-
tra circunstância de ausên-
cia do condutor na viatura, 
de forma a não prejudicar a 
distribuição do serviço;

•  Contactar, de forma priva-
da, Clientes da Cooptáxis é 
proibido;

•  Acionar o procedimento de 
alarme, apenas e só, quan-
do a situação o exija. Evitar 
situações de engano;

•  Caso seja Utilizador proprie-
tário, pagar as taxas men-
sais devidas, nos prazos 
estabelecidos;

•  Comparecer na sede da 
Cooptáxis sempre que para 
tal for convocado, nomea-
damente pelo Assessor de 
Frota;

•  Trazer sempre o presente 
Guia na viatura;

•  Cumprir criteriosamente as 
sanções que, eventualmen-
te, lhe forem aplicadas.

•  Garantir e fomentar a con-
vivência profissional entre 
colegas de profissão:

-  Se circular livre, não ultra-

passe nunca um colega 
que também circula livre 
no mesmo sentido, para 
se colocar à sua frente,

-  Sempre que possível, 
ceda a passagem aos 
colegas que vão ocupados 
(desta forma melhorará a 
qualidade do serviço e a 
imagem do setor),

-  Não aceite Clientes perto 
de uma paragem de praça 
de táxis se na mesma 
existirem táxis livres ou 
pessoas à espera,

-  Espere sempre pela sua 
vez na paragem de uma 
praça de táxis. Se o colega 
que o precede estiver a 
falar com algum possível 
Cliente, não aceite outros 
Clientes até que fique 
esclarecido que o colega 
vai ficar ocupado,

-  Se tiver obrigação de fina-
lizar um serviço impedin-
do o sentido da circula-
ção, e souber que atrás se 
encontra outro colega em 
situação livre, se possível, 
deve ceder a passagem ou 
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alterar a direção o mais 
rápido possível,

-  Se um Cliente o parar, per-
gunte sempre se está à es-
pera de um táxi reservado. 
Nunca se ocupe com um 
Cliente que está à espera de 
outro táxi diferente ao seu,

-  Não estacione ou “aban-
done” o táxi numa para-
gem de praça de táxis. Se 
tem de estacionar por um 
breve momento, estacione 
sem impedir a passagem 
e procure deixar sempre o 
táxi no final da paragem,

-  Quando uma paragem de 
praça de táxis estiver vazia 
de táxis e tiver vários Clien-
tes à espera, colocados de 
forma aleatória dentro e 
fora da paragem, coloque-
se sempre no topo da pa-
ragem. Deixe que decidam 
entre eles (Clientes) quem 
está à espera de um táxi 
há mais tempo,

-  Deve sempre ajudar um 
colega em dificuldades, 
quer seja por avaria me-
cânica até à tentativa de 
agressão verbal ou física 
(nesta última, evitando 
atitudes e comporta-
mentos inapropriados e 
agressivos, fomentando a 
conciliação).

4. Informações
•  Garantir o sigilo e a segu-

rança das informações (in-
dependentemente da sua 
forma) a que tenha acesso 
por força das funções que 
desempenha (quer se 

tratem de informações da 
Cooptáxis ou de Clientes).

5. Estado da Viatura

•  Ter instalado na viatura 
unicamente os equipa-
mentos da Cooptáxis e os 
distintivos próprios do Call 
Center, sendo vedado o uso 
de qualquer via de publici-
dade, no interior ou exterior 
da viatura, a atividade, 
equipamento ou entidade 
que de forma direta ou 
indireta constitua atividade 
concorrencial ou concorren-
te com a da Cooptáxis;

•  Garantir a exposição e 
visibilidade das facilidades 
disponíveis na viatura: mul-
tibanco, wi-fi;

•  Assegurar que não tem no 
interior da viatura, qualquer 
símbolo, ícone, imagem ou 
similar, que possa incomo-
dar o Cliente que pensa de 
maneira diferente;

•  Garantir que o taxímetro está 
em funcionamento, em bom 
estado/calibrado, respeitan-
do as tarifas em vigor;

•  Conservação/Reparação/
Manutenção:
-  Garantir o bom estado de 

conservação e manuten-
ção da viatura;

-  Manter os equipamentos 
em perfeito estado de 
funcionamento e con-
servação. Sempre que os 
equipamentos rádio sejam 
objeto de reparação ou afi-
nação, ou retirados da via-
tura por período superior 
a quinze dias, o Call Center 

deve ser informado;
-  Comparecer na oficina 

indicada, sempre que a 
Cooptáxis o convoque, 
nomeadamente para a 
atualização do programa 
e dos equipamentos da 
viatura.

•  Limpeza e Higiene
-  Garantir a limpeza e asseio 

da viatura, tanto interior 
como exterior;

-  Não comer nem fumar 
dentro da viatura.

6. Operação /  
Transporte   
Passageiros
• Realizar a vistoria geral à 

viatura antes de iniciar a 
sua atividade, garantido 
quer o cumprimento das 
condições de segurança, 
quer de higiene e limpeza;

• Prestar os serviços de trans-
porte que lhe forem solici-
tados, desde que abrangi-
dos pela regulamentação 
aplicável ao exercício da 
atividade e às normas inter-
nas da Cooperativa;

• Conhecer geograficamente 
a zona onde atua;

• Realizar os serviços que lhe 
forem atribuídos pelo Call 
Center (não é permitida a 
devolução de um serviço 
aceite previamente, sem 
justificação plausível);

• Confirmar os serviços a rea-
lizar, aceitando-os via box;

• Garantir que o contacto 
com o Call Center é claro, 
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percetível e audível;

• Informar o Call Center (in-
dicando as razões), sempre 
que, uma vez recebido um 
serviço, por qualquer razão 
não o possa realizar;

• Verificar, sempre, se o Clien-
te que recolhe é o mesmo 
que solicitou o serviço, de 
maneira a evitar enganos e 
eventuais reclamações;

• Responder ao sinal de para-
gem de qualquer potencial 
Cliente quando se encon-
tre em situação de livre (e 
sempre que não esteja a 
responder ao Call Center);

• Acionar o taxímetro apenas 
quando o Cliente entra na 
viatura;

• Cumprir as condições do 
serviço contratado;

• Cumprir o regime de tarifas 
estabelecido, não cobrando 
valores superiores aos le-
galmente contratualizados/
estipulados para o tipo de 
serviço prestado;

• Não cobrar serviços quando 
estes não sejam devidos 
(ex: transporte de baga-
gem);

• Se regressa com o mesmo 
Cliente até ao ponto de 
origem quando se realiza 
um serviço interurbano, a 
viagem de regresso não é 
cobrada, pois o taxímetro já 
a contabilizou com a tarifa 
de estrada.

• Adotar, sempre, o itinerário 
mais curto (caso o Cliente 
não indique nenhum per-
curso);

• Assegurar o transporte de:
-  Crianças fora dos limi-

tes de uso do cinto de 
segurança, apenas e só, 
utilizando os meios de re-
tenção legalmente aceites 
(os quais , o Cliente deve 
possuir);

-  Bagagem, nos termos 
legais estabelecidos, efetu-
ando a sua carga e descar-
ga, incluindo cadeiras de 
rodas de passageiros defi-
cientes e carrinhos e aces-
sórios para o transporte 
de crianças (nos casos em 
que tal se aplique),

-  Cães guia, nos termos 
legais estabelecidos, salvo 
motivo atendível, designa-

damente a perigosidade, 
o estado de saúde ou de 
higiene,

-  Outros animais de esti-
mação, caso a viatura 
o permita e desde que 
devidamente acondicio-
nados e acompanhados 
e, cumpram as regras de 
saúde e higiene;

• No caso de necessitar, pelas 
características do serviço, 
de chamar via rádio, uma 
ou mais viaturas a determi-
nado local, deve aguardar 
junto do Cliente pela sua 
chegada;

• Assegure-se que não trans-
porta mais passageiros do 
que aqueles que a viatura 
que conduz permite;

• Nunca use o seu telemóvel 
enquanto conduz e está a 
realizar um serviço;

• Garantir a segurança do 
Cliente passageiro, nome-
adamente, dando estrito 
cumprimento às regras de 
trânsito;

• Efetuar a cobrança do 
serviço realizado e emitir e 
assinar, em nome da Coop-
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táxis, o recibo comprovativo 
do valor do serviço presta-
do (manual ou impressão, 
consoante as características 
da viatura);

• Informar o passageiro da 
alteração de tarifa, em tra-
jetos que envolvam várias 
tarifas;

• Aceitar qualquer meio de 
pagamento, desde que o 
terminal o permita;

• Informar antecipadamente 
o Cliente, de que a viatura 
não possui pagamento mul-
tibanco (se aplicável);

• Assegurar-se de que tem 
troco disponível (até 20 
euros);

• Verificar, sempre que possí-
vel, no fim de uma viagem, 
se o Cliente não deixou 
nada esquecido na viatura, 
garantindo, em caso afirma-
tivo, que os objetos e/ou 
documentos esquecidos 
são entregues na Cooptáxis 
para registo e devolução;

• Manter uma temperatura 
adequada à temperatura 
exterior, dentro do veículo. 
Caso ao Cliente solicite a 

sua redução ou aumento, 
haja em conformidade;

• Caso tenha o rádio ligado 
durante a realização de um 
serviço, questionar o Clien-
te, se tal facto o incomoda. 
Em caso afirmativo desligar 
o equipamento;

• Acatar e seguir sempre as 
instruções indicadas pelo 
OCC ou pela equipa de 
assessores de frota.

7. Condução (Estilo 
condução/infrações)

• Garantir a prática de uma 
condução segura e correta, 
nomeadamente mantendo 
um comportamento cívico 
com os restantes condutores;

• Evitar arranques e paragens 
abruptas;

• Assegurar-se que conduz 
dentro dos limites de 
velocidade permitidos nas 
zonas onde circula;

• Manter as distâncias de se-
gurança e evitar manobras 
perigosas que ponham em 
perigo quer os passageiros, 
quer terceiros;

• Acatar as ordens e apre-
sentar os documentos 
indicados sempre que tal 
for solicitado pelas pessoas 
credenciadas para o efeito 
(ex: responsáveis da Coop-
táxis, OCC, policia, etc.);

• Evitar obstruir o trânsito no 
embarque ou desembar-
que de Clientes.

Condições 
de trabalho

8. Condições de 
admissão
• O candidato a Motorista de 

Táxi, independentemente 
do seu enquadramento 
na Cooperativa ou do seu 
estatuto, só será admitido 
na Cooptáxis, se ficar APTO 
nos exames psicológicos 
e médicos, bem como, na 
formação inicial de acolhi-
mento.

• Ao longo da sua prestação 
na Cooptáxis o desempe-
nho do Motorista de Táxi 
será avaliado de diversas 
formas nomeadamente 
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através de reclamações, si-
nistros, transgressões, liga-
ção ao Call Center, Cliente 
Mistério, entre outras.

9. Segurança e  
higiene (HST)
• Conhecer, cumprir e contri-

buir para fazer cumprir as 
regras de segurança em vigor;

• Renunciar terminantemen-
te ao consumo de bebidas 
alcoólicas e outras drogas 
(não conduzindo sob o efei-
to de álcool ou de substân-
cias ilegais);

• Garantir que a viatura dispõe 
de estojo de primeiros socor-
ros em estado de utilização; 

• Assegurar que a viatura pos-
sui extintor portátil opera-
cional.

Pessoas

10. Desenvolvimento 
Profissional
• Assegurar o cumprimento 

das exigências regulamen-
tares em matéria de for-
mação profissional para a 
capacitação e manutenção/
atualização do Certificado 
de Motorista de Táxi (CMT);

• Conhecer e manter atuali-
zada a informação sobre a 
atividade da Cooperativa 
e suas características de 
modo a estar apto a dar res-
posta às questões colocadas 
pelos Clientes e a informar;

• Manter-se informado e 
atualizado, nomeadamente, 
sobre a zona onde exerce a 
sua atividade.

• Estar disponível para rea-
lizar/frequentar ações de 
formação ou equivalentes 
promovidas pela Cooptáxis;

• Promover a sua autoformação.

11. Apresentação   
e Asseio
• Garantir uma apresentação 

cuidada e asseada:
-  Cabelo limpo e penteado,
-  Barba feita (caso seja do 

género masculino);
-  Unhas limpas;
-  Vestuário adequado. 

Nunca use manga à cava, 
calções, calças rasgadas, 
boné ou chinelos;

• De preferência use roupa 
discreta: blusão ou casaco 
escuro, camisa ou T-shirt 
branca e calças escuras.

Para atender bem devemos1:
Ter conhecimento, 
experiência   Competência

Demonstrar confiança 
e honestidade   Credibilidade

Ter predisposição para 
ajudar e servir   Disponibilidade

Prestar informação 
adequada e completa   Comunicação

Ser capazes de adaptação 
a novas situações   Iniciativa

Ser educados, cordiais 
e respeitosos   Cortesia

Ser flexíveis nas atitudes 
Flexibilidade   Flexibilidade

Para atender bem não devemos1:
Transmitir a sensação de 
que estamos desligados 
do que estamos a fazer

  Apatia

Ter atitudes, mesmo que 
diligentes, de quem se 
quer ver livre o Clientes

  Dispensa

Tratar o Cliente como 
“mais um”   Frieza

Tratar o Cliente como 
se não  percebesse nada   Condescendência

Adotar uma conversa 
tipo “cassete”   Automatismo

(1) Adaptado de Manual de Boas Práticas no Atendimento

Razões para Atender Bem
Um Cliente bem tratado volta sempre. Quase nunca se tem uma segunda oportunidade de melhorar.
Recuperar um Cliente custa dez vezes mais do que mantê-lo.
Cada Cliente insatisfeito conta pelo menos a 20 pessoas, enquanto os satisfeitos contam a 5.
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Incumprimentos & 
Disposições Finais
O Operador de Call Center e o Motorista de 
Táxi da Cooptáxis, independentemente do 
seu enquadramento na Cooperativa ou do 
seu estatuto, estão obrigados a respeitar e 
cumprir o disposto no presente Guia, bem 
como a observar a legislação e regulamentos 
externos e internos em vigor e aplicáveis à 
atividade.

O Guia Profissional não dispensa o conheci-
mento e aplicação do exposto nos referidos 
documentos.

O Operador de Call Center e o Motorista de 
Táxi que não cumpra o estabelecido, pode in-
correr em procedimento disciplinar de acordo 
com o estabelecido em normativo interno.

Procurando a melhoria contínua do servi-
ço que prestamos, incentivamos a que os 
Membros, Clientes, prestadores de serviços 
e demais partes interessadas, comuniquem 
à Direção da Cooperativa (através do e-mail: 
geral@cooptaxis.pt), eventuais casos de irre-
gularidades detetados.

Não são aceites denúncias anónimas, garan-
tindo a Cooptáxis que todas as comunicações 
que venha a receber serão tratadas com total 
confidencialidade e tomadas as medidas para 
apuramento e resolução das irregularidades.

De forma a acompanhar a atividade desen-
volvida (e manter a qualidade do serviço), a 
Cooptáxis aplica regularmente o instrumento 
“Cliente Mistério”, tendo em vista avaliar a 
qualidade do serviço prestado e tomar as 
medidas que forem oportunas no sentido da 
sua manutenção e /ou melhoria.

Caso o desempenho do Motorista de Táxi, 
num ano, registe um comportamento e 
atitude que não se enquadra nos padrões de 
Qualidade da Cooptáxis, sendo reincidente 
em sinistros, transgressões e reclamações, 
será submetido de acordo com procedimento 
interno da Cooperativa, a avaliação, tendo em 
vista averiguar da manutenção e desenvolvi-
mento / aperfeiçoamento, se necessário, das 
competências para a função. Reservando-se a 
Cooptáxis o direito, em situações mais graves, 
de outras medidas.

O presente Guia será objeto dos normativos 
internos que a Direção vier a entender como 
necessários à sua boa aplicação. Sempre que 
um Operador de Call Center ou Motorista de 
Táxi ou qualquer outra pessoa tiver dúvidas 
relacionadas com a aplicação deste Guia, de-
verá procurar esclarecê-las junto da Respon-
sável do Apoio ao Cliente.
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Objetivos da Formação 
Profissional

O setor do táxi, em Portugal, está a atravessar 
um período conturbado, de grande incerteza 
e em constantes mudanças. Existe uma con-
corrência feroz (legal e ilegal), que coloca em 
dificuldades a sua sobrevivência.

Com esta envolvente, é o momento de provar 
que o táxi é um serviço público de transporte 
de pessoas regulamentado pelos organismos 
setoriais.

Temos de demonstrar, agora mais do que 
nunca, que somos um “serviço profissional 
de qualidade e eficaz, com todas as garantias 
que isso acarreta”. É necessário projetar uma 
imagem atualizada e renovada que às vezes 
tem sido desvirtuada e subestimada de forma 
injusta, tendo a oportunidade de provar que o 
setor do táxi está cheio de humanidade, serie-
dade e vontade de prestar serviço aos outros.

A aposta na Formação Profissional dos seus 
Membros é um dos instrumentos em que 
a Cooptáxis irá apostar, tendo em vista a 
capacitação e o desenvolvimento de compe-
tências dos seus profissionais, nomeadamen-
te dos que exercem funções que exigem o 
contacto direto com os Clientes: Operadores 
de Call Center e Motoristas de Táxi, de modo a 
contribuir para a melhoria do atendimento ao 
Cliente e da imagem que, no geral, a popula-
ção tem do setor.

A Formação Profissional traduzir-se-á, na prá-
tica, na realização de um conjunto de cursos 
de formação, de acordo com as programa-
ções anuais que vierem a ser estabelecidas 
em cada ano civil, expressas no Plano de 
Formação.

De uma maneira geral são estabelecidos dois 
Cursos de Formação, para Operador de Call 
Center e para Motorista de Táxi, estruturados de 
forma modular, que abrangem quatro temáticas:

• Geral (enquadra a formação, apresenta e 
caracteriza a Cooptáxis,

• Comportamental (transmite noções sobre o 
atendimento de clientes e comportamentos 
a adotar, centrando-se nas características da 
função),

• Comercial (dá a conhecer os serviços e 
produtos disponibilizados pela Cooptáxis e 
como os profissionais podem ser “vendedo-
res” dos mesmos),

• Tecnológica (dá indicações sobre: (i) o fun-
cionamento da central (hardware e software 
(Alfa6) e (ii) o funcionamento e funcionalida-
des dos equipamentos disponíveis no táxi).

Podem, ainda, ser programados outros Cur-
sos de Formação, em função da estratégia e 
necessidades específicas detetadas.

Note bem
Sendo a Formação Profissional de elevada im-
portância para a Cooptáxis e um instrumento 
de mudança e de melhoria da qualidade dos 
serviços prestados, todos os convocados para 
realizar as ações de formação que a Cooptá-
xis venha a desenvolver, devem comparecer 
às mesmas (conforme convocatória).

A falta de comparência implicará a aplica-
ção de sanção, nomeadamente, excluindo o 
Membro de responder às comunicações via 
central ou outras que venham a ser aplicadas 
pela Cooperativa.
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