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Resumo 

 

Este projeto, realizada na área do empreendedorismo, destina-se a desenvolver uma rede de 

transporte rodoviário de passageiros (TÁXI), inovador no mercado, combinando a eficiência 

energética com a redução de custos associados à exploração. 

Esta investigação realça a importância do empreendedorismo e do papel do empreendedor na 

conjuntura económica portuguesa, realçando as suas influências e contributos, bem como os 

principais fatores de bloqueio à criação de novas empresas. 

A investigação apresenta alguns meios que incentivam a prática do empreendedorismo e da 

criação de empresas, através da demonstração de um conjunto de soluções legais de 

investimento e de formação empresarial. 

A análise do tipo de combustível utilizado leva-nos a concluir que o automóvel Elétrico 

poderá ser uma boa solução de futuro para o serviço de transporte de passageiro. Atualmente, 

a solução mais exequível, tendo em conta a conjuntura económica e os protocolos sobre 

ambiente, poderá ser o transporte em automóveis Híbridos. 

Verificamos que é possível criar uma rede transporte rodoviário de passageiros a custos 

substancialmente menores, tanto para o condutor e como para o passageiro, utilizando o 

automóvel Elétrico. Igualmente com isto reduzir a níveis nulos as emissões de gases 

poluentes, sem qualquer perca de competitividade no exercício da atividade. 
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Abstract 

 

This project, nesting in the entrepreneurism area, aims to develop an innovative road network 

of passenger transport (TÁXI) in the market, combining the energetic efficiency with the cost 

reduction associated with the exploration of said network. 

This research highlights the importance of entrepreneurism and the role of the entrepreneur in 

the Portuguese economic conjecture, showing its influences and contributes, as well as the 

main blockage factors to the creation of new ventures. 

The research presents some means that encourages the practices of entrepreneurism and 

venture creation, through the demonstration of a legal investment solutions set, as well as 

managerial formation. 

The analysis of the type of fuel that’s used leads us to conclude that the electric car is the 

most beneficial solution to passenger transportation. Nowadays, the most feasible solution, 

taking into account the economic conjecture and the environment protocols, is the hybrid car 

transportation. 

We checked that it’s possible to create a road network of passenger transport at substantial 

minor costs, for the driver as well as for the passenger, using the electrical car. Likewise, we 

also verified that it’s possible to reduce to zero levels of pollutant gases emissions, without 

any loss of competitively in the exercise of the activity. 
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Capítulo 1 - Introdução 

 

Após muito ter refletido sobre o tema a investigar no meu Trabalho Final de Mestrado, 

cheguei à conclusão que a aquilo que mais me poderia completar seria o 

desenvolvimento de um Projeto. Com isso abordaria tudo aquilo que fui aprendendo ao 

longo da vida académica, conseguindo tocar em algumas áreas de interesse, como a 

Análise de Investimento, a Avaliação de Projetos, o Tratamento de Dados Estatísticos, 

as Tecnologias de Informação e fundamentalmente o Empreendedorismo, sendo o 

estudo do Empreendedorismo destacadamente interessante e fundamental, ao tentar 

avaliar a sua importância e o seu contributo para a economia. 

A escolha de um projeto empreendedor na área do transporte ligeiro de passageiros 

surge por duas razões: 1) A importância em realçar os aspetos ambientais, tentando 

encontrar uma solução sustentável e plausível para diminuir as emissões de CO2 no 

meio urbano; 2) A tentativa de alterar a perspetiva atual de como são taxados os preços 

aos passageiros, nos transportes ligeiros de passageiros (TÁXI) da cidade de Lisboa, 

arranjando soluções alternativas de gerar riqueza. 

O objetivo do projeto será avaliar e comparar os diferentes tipos de veículos automóveis 

existentes no mercado, designadamente veículos a Gasolina, Gasóleo, Gases de Petróleo 

Liquefeito (GPL) ou Gás Natural, Hibrido e Elétrico. 

A escolha da Cidade de Lisboa para implementação de um novo conceito de transporte 

ligeiro de passageiros é por si só óbvia, dada à dimensão do mercado, ao tráfego 

rodoviário e à movimentação de passageiros registados todos os dias. Por outro lado, à 

crescente preocupação a nível ambiental das instituições Estatais, nomeadamente da 

Câmara Municipal da Cidade de Lisboa. 

Após esta Introdução, o presente Trabalho Final de Mestrado encontra-se estruturado 

em 4 capítulos adicionais. 
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No capítulo 2 será realizada uma revisão da literatura existente sobre o 

Empreendedorismo e as características do Empreendedor. 

De seguida, no capítulo 3 será feita a apresentação do Empreendedorismo em Portugal, 

com a caracterização do mercado português. 

No capítulo 4 serão apresentados a Conceção e o Desenvolvimento do projeto, com a 

análise de dados específicos relacionados com o tema. 

Por último, serão apresentadas as conclusões e as recomendações do presente trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enquadramento Teórico 

- 3 - 

Capítulo 2 – Enquadramento Teórico  

2.1 - Definição de Empreendedorismo  

O Empreendedorismo não é de todo um fenómeno novo na história. Existe desde a 

primeira ação humana inovadora, com o objetivo de melhorar as relações do homem 

com os outros e com a natureza (Dolabela, 2008). É visto numa perspetiva de incerteza 

inerente a toda a ação humana (Miles, 1949 apud Kirzner, 1997). Jean-Baptiste Say, 

considerado “pai do empreendedorismo”, associa os empreendedores à inovação e via-

os como agentes da mudança (Filion, 1999). Podemos afirmar que o espírito 

empreendedor no Homem remonta à pré-história, desde a invenção da Roda. De facto, a 

espécie humana é empreendedora, podendo-se mesmo considerar que se trata de algo 

que nasce com o Homem (Dolabela, 2008).  

Contudo a palavra empreendedorismo vai além de uma mera invenção, trata-se de como 

fazer as coisas de maneira diferente no reino da vida económica (Schumpeter, 1999). É 

o manifesto e vontade dos indivíduos (por conta própria ou em equipa, dentro ou fora 

das organizações já existentes) em perceber e criar novas oportunidades económicas (i. 

e. novos produtos, novos métodos de produção, novos esquemas organizacionais e 

novas combinações de mercado) (Wennekers e Thurik, 1999). Hart (2003) define 

empreendedorismo como um processo de iniciar e continuar a expandir novos negócios. 

De facto, o empreendedorismo define-se como qualquer tentativa de criação de um 

novo negócio ou iniciativa que, quer no contexto temporal ou espacial, influencia a 

economia ([GEM, 2004a], [Kirzner, 1997]).   

O empreendedorismo pode assumir um papel importante na economia global. A sua 

ausência nas teorias de mercados, empresas, organizações e mudanças torna a 

compreensão da paisagem empresarial incompleta (Shane e Venkataraman, 2000). 

Alguns autores argumentam que o empreendedorismo em pouco pode contribuir para o 

crescimento e desenvolvimento económico, sobretudo em países mais pobres, podendo 

mesmo ser socialmente inútil ([De Meza e Southey, 1996], [Shane, 2009], [Naudé, 

2011]).  Outros defendem que existe uma interacção positiva entre o crescimento 

económico e o empreendedorismo como actividade empresarial, pelo que não são 

fenómenos independentes (Dejardin, 2000). Também para a Global Entrepreneurship 
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Monitor (GEM) o empreendedorismo é por si só um impulsionador do emprego e do 

crescimento económico. A criação de novas empresas implica um investimento na 

economia local, a criação de novos empregos, a promoção da competitividade e o 

desenvolvimento de inovadoras ferramentas de negócio (GEM, 2004a). A Comissão 

Europeia, através do programa Green Paper (Livro Verde, 2003), que incentiva o 

espírito empresarial na Europa, aponta como razões importante para a prática do 

empreendedorismo o crescimento económico, a criação de empregos, a melhoria da 

competitividade, o aproveitamento do potencial dos indivíduos e a exploração de 

interesses da sociedade (por exemplo, proteção ambiental, serviços de educação e de 

segurança social, e produção de serviços de saúde).  

O empreendedorismo tem sido considerado como um forte incentivador do 

desenvolvimento empresarial. Schumpeter realça o papel do empreendedor como agente 

principal e responsável pela introdução e desenvolvimento de novas tecnologias, 

contribuindo para a reformulação ou substituição de processos e produtos ultrapassados. 

O empreendedor é visto como um agente de mudança (Schumpeter, 1999), o agente que 

reúne todos os meios de produção, aproveitando as oportunidades com a perspetiva de 

obter lucros, assumindo riscos calculados. O empreendedorismo consiste então na 

habilidade de conceber e estabelecer algo partindo de muito pouco ou quase nada 

(Filion, 1999). 

O empreendedorismo surge fundamentalmente através de dois tipos de impulsos de 

cariz económico (Baptista, Teixeira e Portela, 2008), o empreendedorismo denominado 

“de necessidade” ou o empreendedorismo “de oportunidade” (Ferrão, Conceição e 

Baptista, 2005). 

O empreendedorismo “de necessidade” resulta sobretudo da ausência de oportunidades 

de emprego ou de condições desfavoráveis no mercado de trabalho. Trata-se de uma 

reação social à falta de oportunidades estáveis de emprego (GEM, 2004a). O indivíduo 

ao ser “empurrado” para a criação do seu próprio negócio encontra a solução para a sua 

sobrevivência (Ferrão Conceição e Baptista, 2005). 

No Económico TV (2011), o economista Ricardo Valles relaciona o empreendedorismo 

de necessidade com o PIB per capita e o desenvolvimento da economia. 

Tradicionalmente as economias menos desenvolvidas, com rendimentos per capita 
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menores (por exemplo, as economias da América Latina), são aquelas que acabam por 

fazer o empreendedorismo de necessidade, (Figura A.1 em Anexo), que é um 

empreendedorismo menos radical, no qual as mudanças não são tão bruscas. Naudé 

(2011) defende que o empreendedorismo de necessidade não se foca tanto na criação da 

empresa e no desenvolvimento económico, pelo que a sua preocupação tem um cariz 

mais pessoal na tentativa de gerar riqueza.   

Por outro lado, o empreendedorismo “de oportunidade” surge na deteção e 

aproveitamento de uma nova ideia de negócio inovadora (Ferrão, Conceição e Baptista, 

2005). Normalmente é desenvolvido por indivíduos que possuem maiores capacidades 

pessoais e maiores competências de cariz económico, quer estejam enraizados no 

indivíduo (personalidade, atitudes, autoestima, etc.), quer sejam adquiridas no trabalho 

ou através da formação e educação (habilidades, conhecimento e experiência) (Man e 

Lau, 2005). Em termos estatísticos, a grande maioria dos países o empreendedorismo 

“de oportunidade” é superior à criação de novas empresas baseadas na necessidade 

(GEM, 2004a). 

Numa definição simplificada, as oportunidades não são mais que situações em que 

novos bens, serviços, matérias-primas e métodos de organização podem ser 

introduzidos no mercado e vendidas acima do seu custo de produção (Casson, 1982 

apud Shane e Venkataraman, 2000). Citado por Shane e Venkataraman (2000), Drucker 

descreve três diferentes categorias de oportunidades: (1) criação de novas informações, 

como ocorre na invenção de novas tecnologias; (2) exploração das ineficiências do 

mercado, como ocorre ao longo do tempo e da geografia; (3) reacção às mudanças, 

como ocorre com as mudanças políticas, legislação, ou demográficos.  

Indivíduos que tenham maior capacidade empreendedora, maior informação sobre 

produtos, mercados, processos e tecnologia, com menor aversão ao risco, mais 

facilmente detetam antecipadamente uma determinada oportunidade de negócio que 

será potencialmente lucrativa (Portela, Hespanha, Nogueira, Teixeira e Baptista, 2008). 

No fundo o indivíduo deverá desempenhar um papel proactivo para melhor identificar e 

reconhecer as oportunidades, pelo que as diferenças individuais e situacionais podem 

influenciar esse processo de reconhecimento (Ardichvili, Cardozo e Ray, 2003). 
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No entanto, o conceito de empreendedorismo numa perspetiva mais ampla, não passa 

apenas pela criação de novas empresas (Antonic, Bostjan, Hisrich, Robert, 2001). Se 

por um lado existem estratégias de empreendedorismo que buscam novas oportunidades 

criando novas organizações, verificamos a existência dessa mesma busca de 

oportunidades nas organizações existentes (Figura 2.1). Uma vez que o meio envolvente 

está em constante mudança, as oportunidades podem surgir não apenas como uma nova 

conceção mas sim como uma reformulação do que já existe (Haynie, 2007).  

 

Figura 2.1 – Estrutura Básica do Processo Empresarial 

 

Fonte: (Plummer, Haynie e  Godesiabois, 2007). 

 

O empreendedorismo assume desta forma um papel importante dentro das organizações 

(Antoncic e Hisrich, 2001). Faz parte da função de gestão dentro das empresas 

existentes (Hitt, Ireland, Camp e Sexton, 2001). Numa pesquisa feita por Stevenson e 

Jarillo (1990), o empreendedorismo foi visto como um processo em que os indivíduos 

dentro das organizações fazem coisas novas e fora do habitual, em busca de novas 

oportunidades. É a “perseguição criativa” de encontrar novas soluções para enfrentar os 

desafios da empresa (Antoncic e Hisrich, 2001). 

Dado que mercado é cada vez mais competitivo, as empresas exigem aos seus 

profissionais atitudes e características empreendedoras (Dolabela, 2008). Essas 

características assumem um papel necessário para o desenvolvimento e crescimento dos 

vários sectores empresariais (Pasquini, Rodrigues, Vendrame, Sarraceni e Ribeiro, 
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2009). Não passando apenas pela elaboração de novos projetos mas também para a 

criação de outras atividades inovadoras e orientações (tais como: desenvolver novos 

produtos, serviços, tecnologias, técnicas administrativas, estratégicas e posturas 

competitivas) (Antoncic e Hisrich, 2001). Numa tentativa de explicação mais percetível, 

a figura 2.2 mostra o processo de empreendedorismo nas organizações já existentes, 

definido como “Intrapreunership”. 

 

Figura 2.2 – Modelo de “Intrapreunership” e os Efeitos Diretos  

 

Fonte: Antoncic e Hisrich, 2001.  

 

As novas empresas são um elemento fundamental para o desenvolvimento tecnológico e 

de equilíbrio dos mercados, através de novos investimentos mais avançados 

tecnologicamente, da exploração de novas oportunidades de negócio e de um 

aproveitamento mais eficiente dos recursos (INE, 2007). Também para Wood (2011) as 

iniciativas de empreendedorismo permite desenvolver oportunidades de gerar receitas, 

tão necessárias para ajudar a estimular a economia. Simultaneamente, no plano social, 

as novas empresas podem desempenhar um papel igualmente importante na criação de 

emprego. Em suma, o conceito de empreendedorismo pode ser entendido como uma 

peça que impulsione o mercado a trazer alguns benefícios sociais (Figura 2.3). 
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Figura 2.3 – Ligação entre Empreendedorismo, Mercado e Ambiente Social

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.2 - Características Fundamentais do Empreendedor 

O empreendedor é aquele que apresenta as suas ideias ao mercado, e face à incerteza e 

aos obstáculos, toma decisões sobre a localização, forma e uso dos recursos e métodos 

(Wennekers e Thurik, 1999). É uma pessoa criativa, marcada pela capacidade de 

estabelecer e atingir objetivos em que as suas visões servem de motivação para atingir o 

sucesso (Filion, 1999). O empreendedor é alguém que consegue identificar, agarrar e 

aproveitar uma oportunidade com o intuito de melhor gerir os recursos existentes, 

transformando a oportunidade em negócio de sucesso. O empreendedor é no fundo uma 

pessoa que vê a mudança como norma e a explora como sendo uma oportunidade 

(Pasquini, Rodrigues, Vendrame, Sarraceni e Ribeiro, 2009).  

O seu comportamento, atitude, crença, inteligência, conhecimento e habilidade são 

essenciais para responder e resolver as exigências a que se propõe (Bonnstetter, 1999). 

Face às condições adversas, é na melhor configuração destas características que o 

empreendedor encontra caminhos que lhes permitem aproveitar as suas ideias (United 

Nation, 2004).   

O empreendedor é a pessoa que corre riscos, por investir o seu próprio dinheiro. É 

também o agente que reúne todos os meios de produção (por exemplo: produto, 
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investimento, ordenados, alugueres, etc.) com o objetivo de obter o lucro, poder e 

prestígio ([Baumol, 1990], [Filion, 1999]). O empreendedorismo é a consequência da 

fusão estratégica de inteligência analítica, criativa e prática de sucesso (Sternberg, 

2004).O que o torna diferente é o seu êxito, pelo que o empreendedor não só precisa de 

criar ideias de produtos ou serviços, como também lhe é exigido o tipo de produto ou 

serviço (Sternberg, 2004).  

Os empreendedores são pessoas que sentem as oportunidades antes dos outros, correm 

riscos e agem proactivamente, assumindo a incerteza de operar em novos mercados, 

desenvolvem novos produtos e formam mecanismos ou processos inovadores de 

prestação de serviços. Os empreendedores são importantes agentes de crescimento 

económico, introduzindo no mercado novos produtos, novos métodos de produção, 

novos métodos de exploração e inovações que estimulam a atividade económica (Hitt et 

al., 2003 apud Ferreira, 2009). Schumpeter (1999) atribui a função inovadora do 

empreendedor como determinante no desenvolvimento económico. Através da criação 

de novas formas e combinações do uso do conhecimento e do capital, é o empreendedor 

que dirige e altera a ordem económica. 

O empreendedor também possui determinadas características comportamentais e 

algumas atitudes que o impulsionam na sua ação. Para Filion (1999) a ação 

empreendedora assenta em quatro fatores fundamentais: a visão, a energia, a liderança e 

as relações dentro do mercado. Dornelas (2001), vai mais longe e considera que os 

empreendedores são indivíduos que marcam a diferença. São pessoas dedicadas ao 

trabalho, apaixonados pelo que fazem, construtores do próprio destino, independentes, 

dinâmicos e determinados, com uma capacidade de liderança acima do comum. 

Possuidores de conhecimento, que planeiam muito bem cada passo dum negócio, que 

sabem explorar as oportunidades, que assumem riscos calculados e criam valor 

acrescentado para a sociedade buscando soluções que melhoram a vida das pessoas. 

O empreendedor tem algumas características especiais, havendo diferenças entre todos. 

Existem alguns empreendedores que criam e gerem um negócio com o objetivo 

principal obter o lucro e crescimento, e outros cujo objetivo principal é a promoção 

pessoal (Carland et al, 1984).  
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Os empreendedores podem mesmo ser considerados artistas, havendo três 

determinantes essenciais para que um empreendedor venha a alcançar sucesso: ter sorte 

(embora esta se busque), possuir uma grande tolerância ao fracasso, e sobretudo, ter 

uma enorme teimosia, necessitando de muita paciência para alcançar as novas formas de 

negócio. 

O sucesso ou fracasso do negócio depende fortemente da competência da pessoa 

(Capaldo, Iandoli, Ponsiglione, 2004). Um empreendedor deverá ser um estudante 

permanente, ter uma grande capacidade de partilha de informação, ser transparente, ter 

uma grande propensão para o trabalho, assumir riscos e ser recetivo ao erro. Segundo 

Ruth (2006), um empreendedor deve ser capaz de fazer, ou seja, possuir “competências 

de gestão”. O espírito criativo não deve ser destruído devido a más decisões financeiras, 

investimentos incorretos ou orçamentos defeituosos. Saber elaborar um plano de 

negócio pode ser um instrumento útil para a realização de projetos, contudo a educação 

não deve influenciar as habilidades e mudar as intenções empreendedoras dos 

indivíduos (Graevenitza, Harhoffa e Weberd, 2010). Esta ideia é igualmente reforçada 

por Miraldes e Garcia (2009), que afirmam que não basta só ter boas ideias. Um 

empreendedor mais do que ter a capacidade de implementação das suas ideias, necessita 

de saber quem vai comprar (identificar o cliente alvo), verificar se este tem condições 

para adquirir o produto e definir o preço a praticar. 

O empreendedor mantém alto nível de consciência do ambiente em que vive, usando-a 

para detetar oportunidades de negócio, devendo ter uma atitude atenta e estudar com 

frequência o meio envolvente. Ele precisa de aprender continuamente, não só sobre o 

que acontece no seu ambiente para detetar as oportunidades, mas também sobre o que 

faz para agir corretamente sobre uma determinada situação (Filion, 1999). 

Conforme a Figura 2.4, o empreendedor tem de assumir riscos, ter espírito de iniciativa, 

ter uma grande capacidade de acreditar em si próprio, ser otimista, persistente nas suas 

convicções e consciente das responsabilidades que acarreta uma determinada decisão 

(Pasquini, Rodrigues, Vendrame, Sarraceni e Ribeiro, 2009). 
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Figura 2.4 – Resumo de Algumas Características que deve ter o Empreendedor 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

O empreendedorismo é convencionalmente entendido como um processo onde o 

reconhecimento da oportunidade precede o desenvolvimento do plano ou protótipo 

(Shane e Venkataraman, 2000). Pelo que o empreendedor terá necessariamente de 

passar por algumas etapas para a realização da sua ideia. A Figura 2.5 sugere um 

simplificado processo de etapas para a criação dum projeto, passando pela idealização 

(empreendedor), conceção (empreender), consolidação e crescimento no mercado 

(empresa). Todos estes processos pressupõem o empenho, dedicação e motivação por 

parte do empreendedor, pois cada etapa apresenta barreiras e responsabilidades de 

decisão (Plataforma do Empreendedor). 

 

Figura 2.5 – Oito passos gerais para constituir uma empresa de raiz 

Fonte: Plataforma do Empreendedor, Fgem www.empreender.aip.pt 
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O impacto e a dimensão da oportunidade explorada, que determina o seu valor 

esperado, dependem em muito das suas características. Por exemplo, uma cura para o 

cancro dos pulmões terá uma dimensão superior a uma solução para a necessidade de 

criar refeições numa determinada escola secundária (Shane e Venkataraman, 2000). O 

empreendedor ao explorar uma oportunidade deve de acreditar que o valor esperado de 

lucro será suficiente para compensar os custos, a perda de lazer, tempo e a incerteza 

associada (Kirzner, 1997). 
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Capítulo 3 – Empreendedorismo em Portugal 

3.1 – Características do Empreendedorismo Português 

Para fazer uma análise adequada sobre a atividade empreendedora em Portugal é 

necessário fazer algumas comparações com outros países. Para isso é calculada a Taxa 

de Atividade Empreendedora Total (TEA), que mede a quantidade de indivíduos ativos 

(entre os 18 e os 64 anos), quer num negócio em fase nascente, quer na gestão de um 

novo negócio. Estes dados são calculados pela Global Entrepreneurship Monitor que 

coloca Portugal na 28ª posição entre 34 países analisados (Figura A.2 em Anexo).  

Existem alguns fatores relevantes para que o empreendedorismo seja desenvolvido 

numa determinada economia. O relatório GEM (2004a) indica nove áreas estruturais 

relevantes como, grau de abertura e dimensão de mercado, estabilidade governativa, 

eficiência dos mercados, preparação tecnológica, inovação, infraestruturas, capital 

humano (aptidões e competência), mercado de trabalho e instituições. Em todas as áreas 

analisadas Portugal situa-se numa posição bastante fraca, destacando-se pela negativa o 

tipo de liderança, a motivação e a formação (capital humano). De facto estas aptidões 

são influenciadas pelas características da cultura e da gestão nacional, como nos mostra 

a Tabela A.1 em Anexo. 

Portugal apresenta níveis preocupantemente baixos no que toca ao fenómeno do 

empreendedorismo. Grande parte deve-se à evolução histórica da economia, da 

sociedade portuguesa e dos baixos níveis de inovação e acesso ao conhecimento. O 

perfil sociocultural português em muito contribui para a falta de iniciativas 

empreendedoras (Figura A.3 em Anexo). Tradicionalmente os portugueses não são 

empreendedores, agressivos e com propensão para o risco na criação de um novo 

negócio. De facto, segundo alguns especialistas (em Anexo), os portugueses têm uma 

certa satisfação quando constatam o fracasso dos empreendedores e consideram que não 

terão futuramente outra oportunidade (GEM, 2004a). 
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3.2 – Motivações e Obstáculos à Prática do Empreendedorismo 

Um estudo efetuado pelo Instituto Nacional de Estatística (2007) aponta algumas da 

motivações para a constituição de novos negócios em Portugal. Como podemos 

observar na Figura A.4 em Anexo, a “perspetiva de ganhar mais dinheiro” e o “desejo 

de novos desafios” surgem como as principais razões. A maioria das novas ações 

empreendedoras exige algum financiamento e apoio, questão que tem sido apontada 

como uma das determinantes mais significativa para as baixas taxas de iniciativa e 

crescimento de novas empresas, tanto na criação (dimensão do investimento inicial) 

como na sobrevivência (recursos necessários para o crescimento do negócio nos 

primeiros anos) (Ferrão et al., 2005).  

Apesar da maioria dos novos projetos ser financiado com recurso a fundos próprios 

(Figura A.5 em Anexo), o empreendedor tem atualmente a seu dispor um leque de 

ofertas que facilitam os vários processos de constituição da organização. 

Respetivamente, as Tabelas A.2 e A.3 em Anexo enumeram alguns instrumentos de 

constituição, sobretudo a nível burocrático, e alguns tipos de financiamento externo. 

Por norma a consolidação e crescimento no mercado são os objetivos de qualquer 

empresa, contudo existem alguns obstáculos. Para além dos associados à venda do 

produto ou serviço (Figura A.6 em Anexo) o Instituto Nacional de Estatística (2007) 

indica outras determinantes relacionadas com a envolvente externa e organizacional da 

empresa, tais como a baixa rentabilidade do negócio no mercado (Figura A.7 em 

Anexo).   
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Capítulo 4 – Conceção e Desenvolvimento do Projeto 

 

4.1 - Conceção da Ideia e Perguntas de Pesquisa 

Baseados na revisão da literatura anteriormente apresentada, podemos considerar que o 

empreendedorismo se torna de alguma forma importante para qualquer economia. O seu 

valor é transversal, tanto no conceito de erguer novas empresas ou atividades, como na 

aplicação e desenvolvimento de um conceito inovador dentro das empresas já 

existentes. No fundo o objetivo continua a ser igual, o introduzir no mercado algo 

inovador e de valor acrescentado. 

Este projeto pretende ser também transversal, quer no implementar de uma nova 

“marca” no mercado, quer no explorar essa inovação na estrutura já existente. O projeto 

tem como fim atingir dois objetivos principais. Em primeiro lugar a preocupação 

ambiental, ou seja, tentar reduzir as emissões de CO2 (e outros componentes poluentes) 

na rede de TÁXI da cidade de Lisboa. Em segundo lugar a preocupação com o cliente 

final, isto é, tentar reduzir o preço ao passageiro que utiliza o TÁXI. Como os dois 

objetivos pressupõem uma alteração no sistema em vigor, a sua implementação pode ser 

transversal (alterar ou criar um novo sistema de transporte de passageiros).  

Em relação à redução das emissões de gases, o objetivo passa pela alteração das viaturas 

(dos TÁXIS) que atualmente circulam na cidade de Lisboa, por outros cuja emissão de 

CO2 seja substancialmente menor. 

Relativamente à diminuição de preço de circulação para o passageiro, o objetivo assenta 

na redução substancial do custo com o combustível. A pesquisa estabelece uma 

comparação entre diferentes viaturas, as movidas a Gasolina, Gasóleo, Gases de 

Petróleo Liquefeito (GPL) ou Gás Natural, Híbrido e Elétrico. Esta análise tem como 

finalidade perceber até que ponto a redução do custo com o combustível compensa o 

investimento inicial, e avaliar a possibilidade de reduzir o preço de cobrança ao cliente 

final.  
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Não foram tidos em conta custos com a manutenção da viatura (mecânica, pneus, 

limpeza, etc.), uma vez que estes, à exceção da viatura movida a eletricidade que tem 

um custo acrescido com as baterias, todos apresentam custos similares.  

Numa ideia empírica (sem analisar qualquer tipo de análise documental prévia), parece 

pouco viável a implementação de uma nova empresa de exploração com estes objetivos, 

tanto pela quantidade de oferta existente, como pelos aspetos legais e de autorização da 

Câmara Municipal da cidade de Lisboa. 

Assim torna-se fundamental elaborar uma análise detalhada da mobilidade na cidade de 

Lisboa, da legislação do transporte em TÁXI, das estatísticas de emissões de gases 

poluentes e das respetivas diretivas protocolares, que nos permita responder às duas 

seguintes perguntas de pesquisa: 

· Será possível existir um modelo de TÁXI que reduza as emissões de CO2 na 

cidade de Lisboa? 

· Será possível existir um modelo de TÁXI, na cidade de Lisboa, que diminua o 

preço pago pelo passageiro? 

 

4.2 - Análise de Dados Específicos  

4.2.1 - Mobilidade Lisboa 

Numa análise comparativa sobre a densidade populacional em Portugal, facilmente 

chegamos à conclusão de que a Área Metropolitana de Lisboa (AML) é sem dúvida a 

área de maior concentração populacional (26,4% da concentração Nacional) e onde se 

regista o maior número de “movimentos pendulares”. Significa que AML é onde os 

movimentos quotidianos entre o local de residência e o local de trabalho ou estudo são 

maiores. A cidade de Lisboa é naturalmente o destino da maior parte desses 

movimentos pendulares, tanto de trabalhadores como de estudantes (Figura A.8 em 

Anexo). 

Analisando detalhadamente o meio de transporte mais utilizado, podemos verificar 

algumas mudanças significativas comparando o ano 1991 e 2001 (Figura A.9 em 

Anexo). O aspeto de maior destaque é a subida da utilização do transporte privado 
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(automóvel ligeiro – como condutor) à custa da utilização dos transportes públicos 

(autocarro, elétrico e metro). De notar ainda, a ligeira subida, na década considerada, da 

utilização do transporte em TÁXI (automóvel ligeiro - como passageiro), embora a 

mesma não seja muito significativa. 

 

4.2.2 - Qualidade Ambiental  

No âmbito da Diretiva Quadro da Qualidade do Ar, estipulada pela Comissão Europeia, 

todos os Estados-Membros devem tomar medidas para garantir que sejam elaboradas e 

aplicados Planos e Programas para a “Melhoria da Qualidade do Ar” nas áreas em que 

os níveis poluentes sejam superiores ao seu valor limite (Diário da República, 2007). 

Para tal, a própria Comissão Europeia comprometeu-se a atingir até 2020, através de 

medidas de eficiência energética, uma redução de 20% no consumo de energia. 

Nos últimos anos, a cidade de Lisboa tem apresentado concentrações de dióxido de 

azoto e de outras partículas inaláveis (como o Dióxido de Carbono) superiores aos 

valores limite estabelecidos pela legislação nacional e comunitária para proteção da 

saúde humana, sobretudo nas zonas de maior tráfego automóvel. De facto, na cidade de 

Lisboa o tráfego automóvel é a principal causa da degradação da qualidade do ar, bem 

como a principal causa de poluentes prejudiciais à saúde humana, dificultando o 

cumprimento do Protocolo de Quioto assumido por Portugal (no quadro da Convenção 

das Nações Unidas). 

Para o devido cumprimento dos protocolos Europeus e Nacionais, o Estado Português e, 

em particular, a Câmara Municipal de Lisboa (CML, 2009) têm adotado algumas 

medidas de promoção, implementação e incentivo à redução de emissão de gases, tais 

como: 

· Compromisso, através de parcerias com entidades competentes, promover o uso 

de veículos com tecnologia limpa à escala local (veículos elétricos, a gás natural, 

a hidrogénio e a ar comprimido), com a implementação de pontos de 

carregamento para veículos elétricos. 

· Compromisso de colocar Portugal como país de referência no domínio do 

desenvolvimento da mobilidade sustentável. O Portugal 2020 - Programa 
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Nacional de Reformas de 2011 pretende criar um leque de soluções sustentáveis 

e de mobilidade inteligente até 2015. A “Mobi.E” é já uma plataforma que 

permite o abastecimento a carros elétricos.  

· Restrições de acesso à circulação em determinadas zonas da cidade de Lisboa, as 

chamadas Zonas de Emissões Reduzidas (ZER). Viaturas que não possuam 

catalisadores são impedidas de circular nessas Zonas de Emissão Reduzidas (por 

exemplo, eixo Av. da Liberdade – Baixa). Contudo os táxis estão isentos da 1.ª 

fase da interdição à circulação (até Janeiro de 2012).  

· O Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestre (IMTT) tem em curso um 

processo de revisão de legislação dos táxis, no âmbito do qual se pretende 

estabelecer um limite máximo para a idade destes veículos e condicionar o 

licenciamento de novos. 

 

4.3 – Análise Comparativa de Investimentos   

4.3.1 – Características e Especificações dos Veículos em Análise 

Como referenciado anteriormente, a análise comparativa é feita a cinco veículos 

automóveis diferentes (Gasolina, Gasóleo, GPL, Hibrido e Elétrico). A escolha das 

viaturas foi realizada numa pesquisa aleatória, tendo em consideração determinados 

requisitos idênticos entre si, tais como, o custo de investimento inicial (excetuando a 

viatura movida a GPL), características de origem, viaturas novas (0 kms), capacidade de 

bagagem idênticas e dimensões similares (com 5 lugares). Os dados recolhidos servirão 

de base para as conclusões futuras, especialmente os consumos e as emissões de CO2 na 

atmosfera. 

Dados recolhidos:  

 
- Gasolina - Mercedes-Benz B 180 Blue EFFICIENCY 

 
 

Características 

Potência 122cv / 90kW 
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Cilindrada 1595 cc 

Capacidade de Carga 486 Litros 

Capacidade (lugares) 5 

   
Investimento  

Investimento Inicial 21.524,76 € 

ISV 2.983,44 € 

IVA (23%) 5.636,89 € 

Preço Final 30.145,09 € 

 
Consumos e Emissões CO2  

Consumo combinado 6,2 L/100km 

Emissões CO2 138 g/km 

 
 
 
   

- Gasóleo -  Mercedes-Benz B 180 CDI Blue EFFICIENCY 
 
 

Características 

Potência 109cv / 80kW 

Cilindrada 1796 cc 

Capacidade de Carga 486 Litros 

Capacidade (lugares) 5 

   
Investimento 

Investimento Inicial 22.327,26 € 

ISV 4.335,41 € 

IVA (23%) 6.132,41 € 

Preço Final 32.795,08 € 

 
Consumos e Emissões CO2  

Consumo combinado 4,6 L/100km 

Emissões CO2 115 g/km 
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- GPL (Gases de Petróleo Liquefeito) - Chevrolet Aveo BI-FUEL 4 Ls 1.2 
    

Notas a ter em consideração:  

Isenção (desconto) de 50% do ISV na aquisição de uma Viatura que utilize como 

combustível gases de petróleo liquefeito (GPL) ou gás natural. (Artigo 8º CISV) 

Assumimos que a viatura irá utilizar 90% de combustível GPL e 10% de Gasolina, 

utilizada fundamentalmente no arranque e em situações de emergência. 

 
 

Características 

Potência (Gasolina – GPL) 62cv / 84kW – 81cv / 60kW 

Cilindrada 1206 cc 

Capacidade de Carga 350 Litros 

Capacidade (lugares) 5 

   
Investimento 

Investimento Inicial 9.481,40 € 

ISV 429,17 € 

IVA (23%) 2.279,43 € 

Preço Final 12.190,00 € 

 
Consumos e Emissões CO2  

Consumo combinado (Gasolina) 5,5 L/100km  

Consumo combinado (GPL) 7,2 L/100km 

Emissões CO2 (Gasolina) 130 g/km 

Emissões CO2 (GPL) 116 g/km 

 
 
 
- Híbrido -  Toyota Prius 

   

Notas a ter em consideração:  

Isenção (desconto) de 50% do ISV na aquisição de uma Viatura Hibrido nova. (Artigo 

8º do CISV) 

 



Conceção e Desenvolvimento do Projeto 

- 21 - 

Características 

Potência 99cv  

Cilindrada 1798 cc 

Capacidade de Carga 446 Litros 

Capacidade (lugares) 5 

   
Investimento 

Investimento Inicial 21.649,63 € 

ISV 1.493,15 € 

IVA (23%) 5.322,84 € 

Preço Final 28.465,62 € 

 
Consumos e Emissões CO2  

Consumo combinado (gasolina) 3,9 L/100km 

Consumo Elétrico  Auto Recarregável 

Emissões CO2 89 g/km 

Emissões CO2 (Sistema Elétrico) 0 g/km 

 
 
 
- Elétrico -  Nissan LEAF 

   

Notas a ter em consideração:  

Emissões CO2 indiretos serão calculadas com base nos valores apresentados pela EDP 

na produção de eletricidade, valores de 2006 (Tabela A.4 em Anexo). 

Na aquisição de um veículo movido exclusivamente a eletricidade o Imposto Sobre os 

Veículos (ISV) é nulo (0%). (Artigo 2º CISV) 

Num perspetiva de incentivar a aquisição, o Governo criou um subsídio de 5.000€ até 

final de 2012 na compra dos primeiros 5.000 novos veículos automóveis 

exclusivamente elétricos. Existe ainda uma condição extra na entrega para abate de um 

veículo ligeiro com mais de 10 anos, que beneficiará de um desconto na compra de um 

veículo ligeiro novo (0 km) com motor exclusivamente elétrico no valor de 1.500€ 

(Portaria n.º 468/2010 de 7 de Julho).  
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Existem dois tipos de carregamento dum veículo Elétrico, Carregamento Lento 

(corrente 220-240 V e 16 Amperes) e Carregamento Rápido (corrente continua de 

50kW). Utilizando o método de Carregamento Lento são necessárias cerca de 8horas 

para um carregamento total da bateria da Viatura Elétrica (100%). Utilizando o método 

de Carregamento Rápido serão apenas necessárias 38 minutos (valores aproximados) 

para um total carregamento da bateria da viatura (100%). 

Estima-se que as baterias instaladas na viatura elétrica analisada tem uma durabilidade 

(a 100%) de 5 anos ou de 160.000 km. Após atingido essa meta, a bateria apenas atinge 

uma capacidade de carregamento e autonomia de 80% do original. O custo de 

substituição das baterias está ronda os 10.000 dólares (7.566,00€ à data 04/03/1012).  

 
 

Características 

Potência 80kW 

Cilindrada - 

Capacidade de Carga 330 Litros 

Capacidade (lugares) 5 

   
Investimento 

Investimento Inicial 29.260,16 € 

ISV 0 € 

IVA (23%) 6.729,84 € 

Preço Final 35.990,00 € 

 
Consumos e Emissões CO2 

Consumo Elétrico 24 kWh 

Autonomia  175 Km 

Emissões CO2 (viatura)  0 g/km 

Emissões CO2 (indiretos) 1,687 g/km 
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4.4 - Transporte de Passageiros em TÁXI da Cidade de Lisboa 

4.4.1 – Características  

O TÁXI, numa definição concreta da palavra, significa exatamente “automóvel de praça 

munido de taxímetro”. De praça porque é um transporte público de passageiros, e 

munido de taxímetro porque calcula/taxa a distância percorrida e o tempo de ocupação 

dum veículo (Dicionário Língua Portuguesa, 1972). Contudo nem todos podem exercer 

atividades de transporte em TÁXI, pois por se tratar de um tipo diferente de transporte 

público de passageiros, tem algumas restrições de exploração de atividade. A “atividade 

de transportes públicos de aluguer em veículos automóveis ligeiros de passageiros” 

(como é designado) só pode ser exercida por sociedades comerciais, cooperativas ou por 

empresários em nome individual (no caso de pretenderem explorar um único veículo). 

Relativamente aos impostos a pagar ao Estado (IRC, PEC, etc.), o funcionamento é 

idêntico ao de qualquer empresa, sendo remetido à contabilidade da respetiva sociedade. 

Todas as sociedades, cooperativas e os empresários em nome individual têm de estar 

obrigatoriamente licenciados pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestre 

(IMTT), obedecendo a determinados requisitos (Diário da República, 1998), tais como: 

- Idoneidade (todos os administradores, gerentes ou diretores, no caso de pessoas 

coletivas, ou a pessoa singular ou seu mandatário, no caso de empresas em nome 

individual); 

- Capacidade profissional (pelo menos um dos administradores, gerentes ou diretores, 

no caso de pessoas coletivas, ou a pessoa singular ou seu mandatário, no caso de 

empresas em nome individual); 

- Capacidade financeira (€ 5.000 no início de atividade, e € 1.000 por veículo 

licenciado na renovação). 

Relativamente ao Regulamento do Exercício da Atividade de Transporte de Aluguer em 

Veículos Ligeiros de Passageiros (TÁXIS) para o Município de Lisboa, a atribuição de 

licenças para exercer a atividade é feito por Concurso Público aberto por deliberação da 

Câmara Municipal às sociedades, cooperativas e aos empresários em nome individual 

licenciadas pela Direção Geral de Transportes Terrestres (DGTT). A licença para o 

exercício da atividade de transportes em TÁXI consubstancia-se num alvará, o qual é 
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intransmissível e é emitido por um prazo não superior a cinco anos, renovável mediante 

comprovação de que se mantêm os requisitos de acesso à atividade. Só em caso de 

venda é que os alvarás podem ser considerados transmissíveis, podendo atingir valores 

bastante elevados (75.000€ a 100.000€). Esta operação deve ser previamente 

comunicada à Câmara Municipal que tem a soberania de emitir as licenças 

(Regulamento de Exercício de Atividade em TÁXI da CML,1998).  

  

4.4.2 – Benefícios de Exploração em TÁXI 

A exploração de serviço de TÁXI aufere de alguns benefícios fiscais na substituição da 

viatura antiga por uma nova, quer no ato de aquisição, quer no imposto de circulação. 

Segundo o artigo 53.º do Código do Imposto sobre Veículos, TÁXIS e veículos afetos à 

atividade de aluguer beneficiam de uma isenção correspondente a 70% do montante do 

imposto (ISV) na aquisição de veículos automóveis novos e que não tenham níveis de 

emissão de CO2 superiores a 175g/km. Caso os veículos referidos se encontrem 

equipados com motores preparados para o consumo de gás de petróleo liquefeito (GPL) 

ou gás natural, energia elétrica ou com motores híbridos, ficam integralmente isentos do 

imposto. 

No que diz respeito ao imposto único de circulação, ficam isentos os automóveis 

ligeiros de passageiros que se destinem ao serviço de alugues com condutor, como o 

transporte em TÁXI (Artigo 5.º do CIUC). 

Posto isto, podemos calcular o preço de aquisição das viaturas novas destinadas ao 

exercício de serviço em TÁXI (Tabela 4.1). 

 

Tabela 4.1 – Diferenças de Custo de Aquisição  

Fonte: elaborado pelo autor 

 Gasolina Gasóleo GPL Hibrido Elétrico 

Comum 30.145,09€ 32.795,08€ 12.190,00€ 28.465,62€ 35.990,00€ 

TÁXI 27.576,34€ 29.062,30€ 11.662,12€ 26.629,04€ 35.990,00€ 
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4.4.3 - Análise de Custos com Combustível e Energia Elétrica 

 Com o propósito de comparar os diferentes custos com o combustível (gasolina, 

gasóleo e GPL) das viaturas de TÁXIS da cidade de Lisboa, foi feita uma média dos 

preços praticados no último trimestre de 2011 (Tabela A.5 em Anexo). Relativamente 

ao custo da energia elétrica, foi tido em conta o tarifário em regime simples para 2012 

da EDP (Tabela A.4 em Anexo). Os dados recolhidos foram: 

Gasolina 95 – 1,563 €/L 

Gasóleo – 1,439 €/L 

GPL – 0,785 €/L – O cálculo teve em consideração o gasto de 90% em regime GPL e 

10% em regime Gasolina. 

Híbrido – 1,563 €/L (referente ao preço da Gasolina 95) 

Elétrico – 0,1679 €/kWh - Valor referente ao tarifário 2012 da eletricidade (0,1365€ + 

IVA 23% por cada kWh).  

 

4.4.4 - Estudo do Transporte de Passageiros em TÁXIS na Cidade de Lisboa 

Um estudo efetuado pelo Instituto de Mobilidade e dos Transportes Terrestres, (IMTT, 

2006), com apoio da ANTRAL (Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários 

em Automóveis Ligeiros), sobre as condições de exploração de transportes em TÁXI na 

cidade de Lisboa, conseguiu apurar que existiam, no ano 2006 de cerca de 3490 viaturas 

(TÁXIS) a operar/circular na cidade de Lisboa. Uma vez que nem todos trabalham o 

mesmo número de dias, nem o mesmo número de horas, conclui-se, ponderando o 

número de TÁXI pelos dias de trabalho semanal, que diariamente existe uma oferta 

média (circulam) cerca de 3100 veículos na cidade de Lisboa. 

As Tabelas 4.2 a 4.5 discriminam alguns dados relevantes para posterior comparação. 

Todos os dados foram retirados do mesmo estudo sobre as condições de transporte em 

TÁXI na cidade de Lisboa, elaborado pelo IMTT. De referir ainda, que alguns dados 

foram atualizados para efeitos de comparação. 
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Tabela 4.2 - Quilómetros Percorridos (valores totais) 

Número de veículos 3.103 

Kms percorridos/ano 235.028.694 

Kms percorridos ano/ por TÁXI 75.743 

Kms Percorrido/ dia 643.914 

Kms Percorridos dia/ por TÁXI 208 

Fonte: adaptado do estudo do IMTT, 2006 

 

Tabela 4.3 - Consumos Totais  

 2005 2011 (dados atualizados) 

Litros Consumidos/ano 18.507.515 18.507.515 

Gastos Combustível/ano (€) 17.378.557 26.632.314 

 
        2011 - Preço médio/litros (4º Trimestre 2011) – 1,439€ (adaptado para efeitos de comparação) 

        2005 - Preço médio/litros 2005 – 0,939€ 

        Consumo/100kms – 8 Litros 

Fonte: adaptado do estudo do IMTT, 2006 

 
 
 

Tabela 4.4 - Emissões de Gases (Ton.) / Ano 

 

NOx 235 

Partículas e Hidrocarbonetos 24 

CO 118 

CO2 49.600 

  
  CO2 - litros consumidos * 2,68 = kg 

NOx – 1 gr / km 

Partículas e hidrocarbonetos – 0,1 gr / km 

CO – 0,5 gr / km 

Fonte: adaptado do estudo do IMTT, 2006 
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Tabela 4.5 - Outros Dados Estatísticos 

Serviços / dia (média ponderada) 16 

Nº horas Serviço (média ponderada) 17 

Fonte: adaptado do estudo do IMTT, 2006 

 

4.5 – Apuramento de Resultados 

4.5.1 - Comparação das Emissões de Gases Poluentes 

Os valores calculados, apresentados na Tabela 4.6, resultam da combinação entre os 

valores de emissão de gases (consoante as especificações dos modelos apresentados 

anteriormente) e o número de quilómetro/ano percorridos por uma viatura de TÁXI e 

pelo total das 3103 viaturas. A análise deve ser feita separadamente e assumindo que 

todas as viaturas em TÁXI utilizam o mesmo tipo de combustível. 

 

Tabela 4.6 – Estimativa de emissões CO2 de viaturas em TÁXI por ano (valores em 

toneladas) 

 Emissão CO2 por TÁXI Emissão CO2 dos 3103 TÁXIS 

Valores atuais 16 ton. 49.600 ton. 

Gasolina 10,5 ton. 32.510 ton. 

Gasóleo 8,7 ton. 27.091,67 ton. 

GPL (combinado) (1) 8,91 ton. 27.657,06 ton. 

Hibrido 6,76 ton. 20.966,60 ton. 

Elétrico (2) 0,13 ton. 397,39 ton. 

Fonte: elaborado pelo autor 

(1) – Valores combinados de emissão de CO2 (10% referentes à Gasolina e 90% ao GPL).  

(2) – Valores de emissão de CO2 na produção de energia elétrica pela EDP (valores de 2006), 
uma vez que a viatura em si não produz qualquer tipo de gás poluente. (Lista de viaturas 
Elétricas reconhecidas pelo IMTT na Tabela A.5 em Anexo) 
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4.5.2 - Comparação de Custos com o Combustível  

Como já referido, para melhor analisar e comparar os gastos com o combustível foi feita 

uma atualização da média dos preços de 2005 para o 4º semestre de 2011 (Tabela A.6 

em Anexo), mantendo inalterável os litros gastos.  

Dados estatísticos por viatura (de TÁXI): 

Tabela 4.7 – Custo Atual com Combustível por viatura TÁXI 

 2005 2011 (dados atualizados) 

Kms/ dia 208 208 

Combustível Gasto/dia (litros) 16,34 Litros 16,34 Litros 

Custo diário (em combustível) 15,34€ 23,51€ 

Custo Anual (em combustível) 5.600,57€ 8.581,39€  

Fonte: adaptado do estudo do IMTT, 2006 

 

Tabela 4.8 - Diferenças entre os Custos com o Combustível 

 

 Kms/dia Combustível Gasto (dia) Custo Diário Custo Anual 

Valores atuais 208 16,34 Litros 23,51 € 8.581,39 € 

Gasolina 208 15,81 Litros 24,70 € 9.016,61 € 

Gasóleo 208 9,57 Litros 13,77 € 5.024,64 €. 

GPL/Gasolina  208 14,98 / 11,44 Litros 12,37 € 4.514,42 € 

Hibrido 208 8,11 Litros 12,68 € 4.626,94 € 

Elétrico 208 28,5 kWh 4,79 € 1.748,10 € 

Fonte: elaborado pelo autor 

A tabela 4.8 indica os litros consumidos e o custo dos diferentes tipos de combustível. 

Os “valores atuais”, referenciado na tabela, tem em consideração o consumo próximo 

dos 8 litros aos 100 kms, representativo da maioria da frota de TÁXS atual. Os valores 

calculados nos veículos movidos a GPL/Gasolina referem-se a 90% de utilização de 

GPL e 10% a Gasolina, usados sobretudo no arranque e em cassos de emergência. O 
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veículo movido exclusivamente a eletricidade tem como base de cálculo os kWh 

necessários para percorrer os 208 kms. 

 

Tabela 4.9 – Poupança Possível com Combustível 

 

 Custo Anual Combustível Poupança Anual Possível 

Valores atuais 8.581,39 €  

Gasolina 9.016,61 € (435,22 €) 

Gasóleo 5.024,64 €. 3.556,74 € 

GPL 4.514,42 € 4.066, 97 € 

Hibrido 4.626,94 € 3.954,44 € 

Elétrico 1.748,10 € 6.833,28 € 

Fonte: elaborado pelo autor 

A tabela 4.9 mostra que a poupança anual é bastante significativa no caso de a viatura 

ser movida a energia elétrica, cerca de 80% a menos do que atualmente é gasto. A título 

de curiosidade e na possibilidade de substituição de uma viatura antiga a Gasóleo por 

uma gama mais recente, verificamos uma possível redução em 46% dos gastos com o 

combustível. 

Considerando o número de serviços por dia (em média), aliado ao número de 

quilómetros efetuados em cada viagem, e recorrendo à tabela de preços estipulada por 

lei, facilmente calculamos o valor ganho no transporte de passageiros (tabela 4.10). 

 

Tabela 4.10 – Receita Bruta por TÁXI  

 

Número de viagens por dia 16 

Kms estimados por viagem 13,00 kms 

Preço cobrado por viagem (1) 7,75 € 

Total receita por dia 124 € 

Total receita por ano 45.260  

Fonte: elaborado pelo autor 
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(1) – Valor calculado segundo o Sistema Tarifário TÁXI de 2011 (Tabela A.7 em Anexo).  

Como referenciado anteriormente, o preço cobrado per cada viagens vai integralmente 

para o empresário do TÁXI (sujeito a IRC no final do ano). Tendo em consideração aos 

valores calculados na Tabela 4.10, conseguimos apurar o saldo diário e anual dos 

serviços de TÁXI (Tabela 4.11 e Tabela 4.12).  

 

Tabela 4.11 – Balanço Diário entre Despesa e Receita (por TÁXI) 

 

 Despesa Combustível Receita Lucro Dia 

Valores atuais 15,34 € 124,00 € 108,66 € 

Gasolina 24,70 € 124,00 € 99,30 € 

Gasóleo 13,77 € 124,00 € 110,23 € 

GPL 12,37 € 124,00 € 111,63 € 

Hibrido 12,68 € 124,00 € 111,32 € 

Elétrico 4,79 € 124,00 € 119,21 € 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 4.12 – Balanço Anual entre Despesa e Receita (por TÁXI) 

 

 Despesa Combustível Receita Lucro Dia 

Valores atuais 8.581,39 € 45.260,00 € 39.659,43 € 

Gasolina 9.016,61 € 45.260,00 € 36.243,39 € 

Gasóleo 5.024,64 € 45.260,00 € 40.235,36 € 

GPL 4.514,42 € 45.260,00 € 40.745,58 € 

Hibrido 4.626,94 € 45.260,00 € 40.633,06 € 

Elétrico 1.748,10 € 45.260,00 € 43.511,90 € 

Fonte: elaborado pelo autor 

Nota: os valores são sujeitos a impostos no final de cada ano, semestre ou trimestre, tais 
como IRC ou PEC. 
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4.6 – Viabilidade de TÁXI em Viaturas Elétricas 

 

4.6.1 – Benefícios e Apoios 

Tendo em consideração todos os descontos e apoios (Estatais e Camarários) ao 

incentivo à compra de viaturas exclusivamente elétricos, tais como:  

- 5.000 € - Subsidio na aquisição dum carro novo elétrico (número limitado a 5.000 

viaturas) (Art.º 38.º do DL 39/2010, de 26 de Abril); 

- 1.500 € Incentivo acrescido ao abate de automóveis de combustão interna a fim de 

vida (Art.º 38.º do DL 39/2010, de 26 de Abril); 

- 661,18 € Na isenção de pagamento de taxas Municipais na emissão de licenças; 

- 392,20 € Em publicidade nos TÁXIS (Camara Municipal). 

Embora não seja analisado neste projeto a vertente de imposto sobre o rendimento a 

pessoas coletivas (IRC), devemos salientar o facto de ainda existir a possibilidade de 

redução de 50% em sede de IRC, em aquisições de frotas de veículos elétricos pelas 

empresas. 

Averiguados alguns dados relevantes, conseguimos apurar o preço final de aquisição de 

uma viatura destinado ao serviço de TÁXI (Tabela 4.13). 

 

Tabela 4.13 - Custo Final de Aquisição para TÁXI 

 

 Custo Aquisição  Descontos Extras Custo Final 

Gasolina 27.576,34€ - 27.576,34€ 

Gasóleo 29.062,30€ - 29.062,30€ 

GPL 11.662,12€ - 11.662,12€ 

Hibrido 26.629,04€ - 26.629,04€ 

Elétrico 35.990,00€ (7.553,38 €) 28.436,62 € 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Nota: A viatura apesar de ter custo de manutenção mais reduzidos ao do comum das 

viaturas, forçosamente terá um custo suplementar com a bateria, uma vez que a 

durabilidade da bateria da viatura elétrica ser é de 5 anos ou de 160.000 Kms. O preço 

das baterias está estimado em 10.000 dólares, ou seja 7.566,00 € (à data de 04/03/2012), 

embora seja espectável a redução gradual do seu custo.  

 

A tabela 4.14 indica-nos o número necessário de viagens e de dias de trabalho para 

recuperar o investimento na aquisição de qualquer tipo de viatura. 

 

Tabela 4.14 - Número Necessário para Recuperar o Investimento de Aquisição  

 Número de viagens necessárias   Número de dias de trabalho 

Gasolina 3.558 222 

Gasóleo 3.750 234 

GPL 1.505 94 

Hibrido 3.436 215 

Elétrico 3.669 229 

 Fonte: elaborado pelo autor 

 

4.6.2 – Infraestruturas para TÁXIS Elétricos 

Para que a rede de táxis seja alterada para uma rede amiga do ambiente (serviço em 

viaturas exclusivamente elétricas), poderá ser necessário algumas mudanças. A salientar 

a forma de como estão organizados os Postos de Abastecimento de energia elétrica.  

Os TÁXIS que decidam exercer a sua atividade em viaturas automóveis exclusivamente 

elétricos, terão necessariamente de utilizar os mais 687 de Postos de Abastecimento 

espalhados pela cidade de Lisboa. Embora este número seja bastante considerável, 

poderá existir alguns inconvenientes na sua localização e no tipo de carregamento.  

No que diz respeito à disposição geográfica dos postos de abastecimento na cidade de 

Lisboa, podemos constatar que não estão diretamente direcionados para o serviço de 

TÁXIS. Quer isto dizer que, ao não existir nenhuma infraestrutura de carregamento das 
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viaturas nas praças de TÁXIS, onde estes esperam habitualmente pelo início de um 

determinado serviço, o condutor terá forçosamente de se deslocar a uma área de 

carregamento, perdendo algum tempo útil de serviço.   

Um outro inconveniente identificado diz respeito ao tipo de carregamento, ou seja, a 

atual infraestrutura Mobi.E está equipada para fornecer energia de forma lenta, sendo a 

média de 8 horas o tempo estimado para carregar uma viatura na sua totalidade. 

Num perspetiva de direcionar e implementar a mobilidade elétrica em Lisboa na rede de 

transporte em TÁXIS, é apresentada duas possibilidade combinadas para solucionar os 

problemas supracitados. 

(1) Colocação de Postos de Abastecimento a viaturas elétricas nas praças de TÁXIS 

da cidade de Lisboa; 

(2)  Colocação de Postos de Abastecimento a viaturas elétricas com o tipo de 

Carregamento Rápido. 

Necessariamente as soluções propostas têm custos associados, que no seguimento da 

plataforma Mobi.E podem ser suportadas pela Camara Municipal de Lisboa ou por 

outras entidades interessadas.   

Existe atualmente 67 praças de TÁXI na cidade de Lisboa, cuja sua importância difere 

consoante o seu volume de movimento diário. A fim de encontrar uma forma de aliar o 

serviço de TÁXI com a mobilidade elétrica, considerou-se a possibilidade de instalar 

um Posto de Carregamento Rápido em cada uma das Praças de TÁXI, com um 

necessário reforço em seis praças de zonas específicas, sendo elas Campo Grande, Sta. 

Apolónia, Cais do Sudré, Estação do Oriente, Sete Rios e Aeroporto. Nestes casos 

considerou-se a instalação de dois Postos de Abastecimentos de carregamento rápido. 

A plataforma Mobi.E resulta da cooperação de várias empresas (Figura A.9 em Anexo) 

com algumas entidades Estatais, onde o custo médio estimado de instalação da 

infraestrutura de um Posto de Abastecimento de Carregamento Lento ronda os 3.000€, e 

o de Carregamento Rápido os 30.000€. 

A Tabela 4.15 dá-nos uma estimativa de custo na implementação dessas infraestruturas 

nas praças de TÁXI na cidade de Lisboa. 
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 Tabela 4.15 – Custo de Investimento de Postos de Carregamento Rápido 

 

 

 N.º Postos Custo Investimento 

61 Praça de TÁXIS 61 1.830.000,00€ 

Campo Grande 2 60.000,00€ 

Sta. Apolónia 2 60.000,00€ 

Cais do Sudré 2 60.000,00€ 

Estação do Oriente 2 60.000,00€ 

Sete Rios 2 60.000,00€ 

Aeroporto 3 90.000,00€ 

TOTAIS 67 2.220.000,00€ 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 

Verificamos que seria necessário um investimento de cerca de dois milhões e duzentos 

mil euros para conseguir por em prática esta proposta de aliar o serviço de TÁXIS com 

a mobilidade elétrica na cidade de Lisboa.  

 

4.7 - Considerações Finais 

Como podemos observar ao longo do presente trabalho, o transporte em automóvel 

Elétrico é o meio que poderá oferecer mais vantagens com determinados custos. Apesar 

de apresentar alguns inconvenientes visíveis, pode tornar-se bastante plausível a aposta 

neste tipo de mobilidade. Os inconvenientes assentam sobretudo na autonomia do 

veículo, sendo obrigatoriamente necessário (tendo em conta a viatura elétrica analisada) 

o seu reabastecimento mais do que uma vez por dia. Daí ser necessário existir uma 

predisposição e vontade do condutor em aceitar este facto.  

Com o propósito de reduzir as emissões de CO2 na atmosfera, a utilização de uma rede 

de TÁXIS movida a eletricidade pode ser encarada como uma excelente solução, uma 
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vez que as viaturas elétricas não produzem quaisquer gases poluentes. No seguimento, o 

veículo automóvel Híbrido regista valores relativamente baixos comparados com outras 

viaturas, tornando-se também uma solução bastante plausível.   

Feito o apuramento dos resultados analisados, podemos verificar que não existem 

grandes diferenças no preço de aquisição das viaturas novas para o exercício do serviço 

de TÁXI, à exceção da viatura a GPL. De facto o retorno do investimento de uma 

viatura a GPL é bastante mais rápida comparativamente aos outros, cujos tempos 

necessários para recuperar o investimento de aquisição são bastante idênticos.  

No que diz respeito ao custo com o combustível, verificamos que o carro movido a 

energia elétrica se torna muito compensador comparativamente com os restantes 

automóveis analisados. Mesmo com um custo de aquisição ligeiramente superior e 

necessariamente ter um custo adicional com a substituição da bateria (após percorridos 

160.000 kms ou passados 5 anos), o custo associado ao carregamento é bastante 

compensatório. 

Apesar de podermos concluir que o conceito de TÁXI elétrico ser uma boa solução para 

a cidade de Lisboa, ainda poderá existir alguns obstáculos relevantes nomeadamente 

com as infraestruturas de carregamento. O facto de não existir nenhum posto de 

Carregamento Rápido nas praças de TÁXI pode levar a um fácil desencorajamento à 

substituição da atual situação.  

Relativamente ao abastecimento das viaturas elétricas foi tido em conta o tarifário 

normal segundo a tabela de preços da EDP, uma vez que a infraestrutura instalada na 

via pública (plataforma Mobi.E) ainda se encontrar numa fase de protótipo e o 

abastecimento da viatura ser gratuito. Conseguimos também identificar que 

possivelmente a plataforma já existente não está direcionada para o serviço de TÁXI, 

uma vez que não existe nenhum posto de carregamento rápido instalado nos locais onde 

habitualmente o TÁXI aguarda pelo serviço (praças de TÁXI). 

Embora se possa verificar que a solução de investir na substituição da frota automóvel 

atual por uma nova movida a energia elétrica, ainda poderá ser prematuro a sua aposta. 

A tecnologia em causa ainda é bastante recente e ainda não existe garantias testadas na 

sua fiabilidade, sobretudo num serviço de TÁXI onde as viaturas são necessariamente 

sujeitas às exigências do serviço. 



Conceção e Desenvolvimento do Projeto 

- 36 - 

Os dados recolhidos mostram que a simples substituição da frota existente por uma mais 

recente (admitindo que são da mesma gama), reduz substancialmente os custos com o 

combustível e as emissões de CO2. Contudo, e não considerando o automóvel elétrico, o 

Hibrido é aquela que oferece melhores resultados na intenção de reduzir os custos com 

o combustível e na redução das emissões de CO2. O veículo GPL também poderá ser 

tido em conta, dado o seu preço de aquisição ser bastante menor comparativamente aos 

outros. 

 Por fim, é possível pensar na alteração de preço por viagem com uma exploração de 

TÁXI em carros Elétricos. Embora existam alguns custos adicionais mais elevados 

(preço de aquisição, custo com infraestruturas, substituição de baterias, etc.), a 

médio/longo prazo seria possível uma redução do preço pago pelo passageiro, sem a 

perda de competitividade da sociedade ou empresário que explora o serviço e TÁXI.  
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Capítulo 5 – Conclusões e Recomendações 

Após a finalização deste projeto podemos tirar algumas conclusões em relação aos 

objetivos propostos inicialmente. 

Assim, podemos afirmar: 

· O empreendedorismo pode ser uma solução e um forte impulsionador da 

economia nacional, sobretudo em tempos de crise; 

· Numa perspetiva Nacional, o ambiente cultural mostra ainda pouca abertura a 

novas empresas e a administração (referente ao Estado) ainda poderá ser muito 

burocrática. Embora existam mecanismos facilitadores e impulsionadores à 

prática do empreendedorismo, este conceito ainda não está enraizada no ensino e 

na cultura portuguesa; 

· Existe uma clara intenção, por parte do Estado e em particular da Câmara 

Municipal de Lisboa, em reduzir as emissões de gases poluentes. As legislações 

e protocolos já aprovados condicionam de alguma forma a utilização de viaturas 

mais poluentes; 

· Num serviço de TÁXI o custo associado ao combustível poderá ser cada vez 

menos suportável, tendo em conta aos meios existentes atualmente (viaturas que 

consomem 8L/100km); 

· O serviço de TÁXI em automóveis Elétricos poderá ser uma solução plausível 

embora possa ter algumas reservas, nomeadamente com os custos de 

implementação dos postos de abastecimento elétrico, com o tipo de 

infraestrutura necessária e o local onde serão necessários. 

· O conceito de TÁXI elétrico poderá ainda oferecer alguma resistência na sua 

implementação, tanto por ser uma tecnologia recente e ainda em fase de estudos, 

como os hábitos teriam necessariamente de mudar. Daí o carro Híbrido 

(considerando os consumo e as emissões de CO2) poder ser uma boa opção, sem 

grandes alterações estruturais.  
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· O cenário de redução do preço ao passageiro só se torna exequível com a 

alteração da legislação (imposição legal) ou como empresa de transporte não 

TÁXI (sem a intervenção Estatal), abdicando necessariamente das vantagens 

associadas (por exemplo a circulação em vias exclusivas “bus”). 

Para concluir e como resposta à primeira pergunta de pesquisa, podemos afirmar que 

existem modelos de TÁXI (os movidos a GPL, os Híbridos e os Elétricos) que reduzem 

as emissões de CO2 na cidade de Lisboa. 

Como resposta à segunda pergunta de pesquisa, também podemos afirmar que existe um 

modelo de TÁXI (movido a energia elétrica) que poderá fazer diminuir o preço pago 

pelo passageiro. 

Como recomendação final, e baseados nos dados apresentados anteriormente, podemos 

afirmar que a opção pelo veículo movido a energia elétrica é aquela que melhor servirá 

quer o ambiente, pois consegue zero emissões de CO2, quer o consumidor, pois é o 

único cujo custo anual com combustível permitirá reduzir o custo do serviço para o 

passageiro. 

No entanto como estamos perante uma tecnologia muito recente, existem várias 

condicionantes que impedem a sua adoção imediata, sendo a principal a pouca duração 

das baterias, (autonomia do veículo), que implicaria sempre mais de um carregamento 

diário. Além disso, como ainda não existem postos de abastecimento elétricos em todo o 

país, trajetos para fora da zona de Lisboa seriam muito problemáticos, ou mesmo 

impossíveis. 

Será então necessário estar atento à evolução da tecnologia no sentido de aumentar a 

autonomia da bateria e também na maior profusão de postos de abastecimento elétrico, 

para permitir uma circulação mais longa e livre de contrariedades, como por exemplo, 

ficar sem bateria, longe de qualquer posto de abastecimento. 

Como proposta para estudos futuros, o incluir nesse estudo a análise dos custos 

considerados constantes neste projeto (por exemplo, custos com pessoal e custos de 

manutenção), enriquecerá a abordagem e permitirá um maior detalhe portanto uma 

conclusão baseada num superior número de dados e informações. 
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Como proposta para estudos futuros, o incluir nesse estudo a análise dos custos 

considerados constantes neste projeto (por exemplo, custos de manutenção e custos com 

pessoal), o apuramento de IRC e a evolução dos preços da energia, enriquecerá a 

abordagem, permitirá um maior detalhe e uma conclusão baseada num superior número 

de dados e informações. 
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ANEXOS 

 

Figura A.1 – Atividade Empreendedora induzida pela Oportunidade, Necessidade e Outros Fatores 

 

 

Figura A.2 – Taxa de Atividade Empreendedora Total (TEA) 
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Tabela A.1 – Quadro de Condições ao Empreendedorismo: As três avaliações mais Positivas (+) e 

as três avaliações mais Negativas (-) 

Fonte: Global Entrepreneurship Monitor, 2010 

 

Figura A.3 – Contributo da Cultura Nacional para o Empreendedorismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Global Entrepreneurship Monitor 2004a 
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Figura A.4 – Motivações para a Fundação de Empresas por Grau de Importância 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, 2007 

 

 

Figura A.5 – Financiamento do Arranque da Empresa 

  Fonte: Instituto Nacional de Estatística, 2007 
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Tabela A.2 – Instrumentos que Facilitam a Criação de Empresas e suas Características 

 Característica 

Simplex 

- É um programa de simplificação administrativa e legislativa; 
- Pretende tornar mais fácil a vida das empresas na sua relação com 
a Administração; 
- Pretende contribuir para aumentar a eficiência interna dos serviços 
públicos. 

Licenciamento Zero 

- Visa reduzir a carga burocrática associada à atividade económica 
e os encargos administrativos para as empresas; 
- Pretende simplificar o regime de instalação e modificação de 
atividades económicas mediante a eliminação de licenças, 
autorizações, validações, autenticações, certificações, 
comunicações, registos e outros actos permissivos. 

Balcão do Empreendedor 

- É uma “porta única” de entrada para os mecanismos de apoio aos 
empreendedores; 
- Pretende apoiar na criação de empresas, financiamento, 
internacionalização e incentivos ao emprego qualificado. 

Redução do capital social mínimo 
- O capital social passa a poder ser livremente definido pelos sócios 
(no limite, pode ser de 1 euro). 

Taxa ZERO para a inovação 
- Visa a isenção do pagamento de qualquer taxa ou contribuição 
administrativa, durante dois anos, excluindo as obrigações fiscais e 
de segurança social. 

Empresa na Hora 
- Visa permitir a constituição de uma sociedade unipessoal, por 
quotas ou anónima no momento e num só posto de atendimento; 
- O processo de constituição de sociedades é extremamente simples. 

Fonte: adaptado do Programa Portugal2020|Programa Nacional de Reformas, 2011 

 

Tabela A.3 – Tipos de Financiamento ao Empreendedorismo e Características Principais 

 

Tipos de Financiamento Características principais 

 

Capital de Risco 

- Tem o objetivo de financiar empresas novas, apoiando o seu desenvolvimento e 
crescimento, com fortes reflexos na gestão; 
- Destaca-se pela sua análise concreta dos projetos apresentados, do seu potencial de 
crescimento e na relação com o risco; 
- Trata-se de uma entidade que investe e assume um interesse direto na valorização e 
crescimento do projeto, através da aquisição de participações no capital social de 
empresas. 
- Exemplos: INOVCAPITAL, APCRI 

Business Angels 

(financiadores individuais) 

- Consiste num investidor que realiza investimentos em oportunidades nascentes (tipo 
start-up ou early stage). 
- Participa em projetos com smart money, isto é, para além de aportar capacidade 
financeira, também contribui com a sua experiência e conhecimento (network) de 
negócios; 
- Realizam investimentos que, normalmente, variam entre os 25000 e 500000 euros; 
- Exercem a sua capacidade de mentoring dos projetos; 
Exemplo: Gesventure, FNABA, APBA. 

Apoios e Incentivos 

- Proporciona apoios financeiros ao emprego, alguns apoios técnicos no apoio ao 
recrutamento e seleção de pessoal, apoio à formação profissional dos seus 
trabalhadores e consultoria e formação em gestão de pequenas empresas; 
- Proporciona um conjunto de apoios à contratação para empresas que promovam a 
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(Públicos ou Comunitários) 
criação líquida de postos de trabalho, mediante a celebração de contrato de trabalho 
sem termo e a tempo inteiro; 
- Proporciona apoios de monitorização, nomeadamente como instrumento de suporte à 
gestão operacional e governação estratégica. 
Exemplo: IEFP, QREN 

Empréstimo 

Bancário 

- Trata-se de um instrumento de operação de crédito; 
- Consiste na disponibilização de um determinado montante de dinheiro por parte das 
instituições bancárias. 
- Implica o reembolso do dinheiro na totalidade, acrescido de juros fixados 
previamente, num determinado prazo acordado. 
Exemplo: Montepio, CGD, BES, Millennium BCP, BPI 

Leasing 

- Consiste numa modalidade de financiamento que por intermédio da celebração de um 
contrato de Locação Financeira, a Locadora (Banco) concede ao Locatário (Cliente) o 
uso temporário de um bem ou imóvel, de acordo com o tipo de leasing, mediante o 
pagamento de uma determinada importância definida entre as partes – Renda – durante 
um prazo determinado. 
Exemplo: Deutsche Bank, CGD, Millennium BCP, BPI 

Microcrédito 

Trata-se de é um pequeno empréstimo bancário destinado a apoiar pessoas que não têm 
acesso ao crédito bancário, mas querem desenvolver uma atividade económica por 
conta própria e, para isso, reúnem condições e capacidades pessoais, que antecipam o 
êxito da iniciativa que pretendem tomar. 
Exemplo: ANDC, BES, CGD. 

Garantia mútua 

- É um produto financeiro para PME e micro empresas disponibilizado pelas 
Sociedades de Garantia Mútua (SGM); 
- Trata-se de um sistema privado e de cariz mutualista de apoio às Pequenas, Médias e 
Micro Empresas (PME); 
- Traduz-se fundamentalmente na prestação de garantias financeiras de forma a 
facilitar a obtenção de crédito em condições adequadas aos seus investimentos e ciclos 
de atividade; 
- Tem o objetivo de impulsionar o investimento, desenvolvimento, modernização e 
internacionalização das PME. 
Exemplo: LISGARANTE, SPGM, GARVAL, NORGARANTE. 

Fonte: adaptado do IAPMEI, APBA, IEFP, QREN, Banco Portugal, Deutsche Bank, ANDC, 
LISGARANTE. 

 

Figura A.6 – Obstáculos na Venda de Produtos/Serviços por Grau de Importância 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, 2007 
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Figura A.7 – Obstáculos ao Desenvolvimento da Atividade Empresarial por Grau de Importância 

    Fonte: Instituto Nacional de Estatística, 2007 

 

 

Figura A.8 – Principais Movimentos de População Estudante e Empregada na Área Metropolitana 

de Lisboa, em 2001  

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, 2003  
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Figura A.9 - Principais Modos de Transporte Utilizados pelos Indivíduos Ativos Residentes na 

AML, no Âmbito dos Movimentos Pendulares, 1991 e 2001 

      Fonte: Instituto Nacional de Estatística, 2003 

 

Tabela A.4 – Tarifário 2012 da Eletricidade (válido a partir de 1 de fevereiro de 2012) 

 

Fonte: EDP  
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Tabela A.5 - Lista de Elegibilidade Técnica – Lista de Carros Elétricos (IMTT) 

 

 

 

Tabela A.5 – Média do Preço por Combustível no 4º Trimestre de 2011 

Fonte: www.maisgasolina.com/estatisticas  

 

 

Evolução do preço médio por combustível em Portugal Continental (4º Trimestre de 2011) 

  07-Out 14-Out 21-Out 28-Out 04-Nov 11-Nov 18-Nov 25-Nov 02-Dez 09-Dez 16-Dez 23-Dez 30-Dez Média  

Gasolina 95 1,566 1,567 1,587 1,57 1,57 1,565 1,571 1,544 1,541 1,55 1,555 1,563 1,566 1,563 

Gasóleo 1,412 1,414 1,425 1,44 1,441 1,445 1,463 1,47 1,447 1,441 1,442 1,431 1,433 1,439 

GPL 0,785 0,786 0,786 0,786 0,785 0,783 0,784 0,784 0,785 0,785 0,785 0,786 0,785 0,785 
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Tabela A.6 – Sistema Tarifário TÁXI 2011 

 

Fonte: Convenção de Preços do Serviço de Transportes de Passageiros em Táxi celebrada em 
23-11-2010 (DL 297/92, de 31/12) 
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Figura A.10 – Lista de Parceiros na Plataforma Mobi.E e Suas Áreas de Intervenção 

 

 

 



Anexos 

- 56 - 

 

 

 

Ficha Técnica dos Estudos Apresentados no Projeto 

Global Entrepreneurship Monitor Portugal 2004 

Projeto GEM Portugal 2004 recorreu a 4 fontes para a obtenção dos dados: 

- Sondagem direta e pessoal a 1000 indivíduos (entre os 18 e os 64 anos), residentes m 

Portugal Continental, com base num questionário padronizado para todos os países 

GEM; 

- Entrevistas a especialistas nacionais ligadas ao empreendedorismo: responsáveis do 

sistema financeiro, responsáveis governamentais, empreendedores de renome, etc. Em 

Portugal, foram conduzidas 36 entrevistas a especialistas nacionais; 
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- Questionário padronizado e especialistas nacionais medindo as suas opiniões sobre as 

características do empreendedorismo no País. Em Portugal foram preenchidos 36 

questionários; 

- Indicadores económicos sobre aspetos macroeconómicos do empreendedorismo, 

designados por Condições Nacionais Gerais, recolhidos de fontes internacionais como: 

Global Competitiveness Report, OCDE, UNESCO e Banco Mundial. 

 

O relatório GEM Portugal 2004 resulta do trabalho de uma parceria com especialistas 

em empreendedorismo em Portugal. 

A Equipa:      Financiado por:  

 

 

 

Movimentos Pendulares na Área Metropolitana de Lisboa, 1991-2001 

Estudo elaborado pelo Instituto Nacional de Estatística, Gabinete de Estudos e 

Planeamento do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação (MOPTH) e 

Auditoria Ambiental do MOPTH. 

Dados Técnicos: 

- Resultados tiveram por base os dois últimos Recenseamentos Gerais da População 

(1991 e 2001); 

- Analisadas as deslocações pendulares diárias da população entre o local de residência 

e o local de trabalho ou estudo; 
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- Num universo de indivíduos com idade igual ou superior a quinze anos, a residentes 

presentes em cada concelho das respetivas áreas metropolitanas e ativos empregados ou 

estudantes. 

 

Fatores de Sucesso das Iniciativas Empresariais 

Estudo Elaborado pelo Instituto Nacional de Estatística 

Inquérito realizado entre o último trimestre de 2005 e o primeiro de 2006 

Dados Técnicos: 

- O inquérito foi dirigido aos fundadores das empresas que iniciaram a atividade em 
2002, e permaneciam ativas em 2005; 

 

 

 


