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Com sete cêntimos
de lucro por quilómetro
táxis esperam até dia 30
Filipe Paiva Cardoso
filipecardoso@mediafin.pt

OstaxistasderamaoGovernoaté
30 de Junho para obteremrespos-
taaumconjuntodereivindicações
que passam pelo aumento da tari-
fa,reduçãodacargahoráriaeoga-
sóleoprofissional.Seaté lánãoche-
garnenhumaresposta,JoséSócra-
tesver-se-áabraçoscomnovofoco
de contestação.

“A tarifa actual é de 42 cênti-
mos por quilómetro e actualmen-
teessequilómetrocusta-me15cên-
timos em combustível e mais 20
cêntimos para o motorista... So-
bram sete cêntimos por quilóme-
tro para pagar o alvará, a manu-
tenção,o seguro...Assim não dá”.
As contas são de FlorêncioAlmei-
da,presidenteda Antral–Associa-
ção Nacional de Transportadores
Rodoviários Ligeiros de Passagei-
ros –,que referiu ao Jornal de Ne-
góciosqueostaxistasnãoserãotão
brandos quanto os transportado-
res de mercadorias.“Os pesados
não levaram nada” considera o
responsável, que sintetizou os ter-
mos do acordo entre aAntrame o
Governocomoum“fracasso”para

aquela classe que, sublinha, “ao
contrário dos táxis, pode reflectir
oaumentodoscustosnocliente fi-
nal”.

Taxistas querem, mas não
exigem, gasóleo profissional
A “eterna” questão do gasóleo
profissional vem logo à cabeça.
Mas, reconhece o presidente da
Antral,casooGovernonegueesta
medida,“não é por isso que fare-
mos uma paralisação”. Florêncio
Almeida reconhece que o proble-
ma dos custos do gasóleo“é inter-
nacional”,razãopelaqualmaisdo
que o gasóleo profissional, reivin-

dica umaumento da tarifa do táxi
que reflicta o aumento dos custos.

Fora dos tópicos relacionados
com o combustível, a “luta” dos
transportes rodoviários ligeiros
passa pela redução da carga horá-
ria,a isenção do livrete do contro-
lo individualdetrabalhoeainspec-
ção extraordinária dos veículos.
Alémdisso,ostaxistasexigemtam-
bémquesejamaplicadasaos “veí-
culosda SantaCasadaMisericór-
dia, bombeiros e veículos de insti-
tutos públicos” as mesmas regras
“para o transporte de crianças”
que os táxis foram obrigados a
cumprir a expensas próprias.

Segundoomesmoresponsável,
já outras associações de táxis se
manifestaram a favor da Antral,
razãopelaqual,adecidiremavan-
çarparaumaparalisação,aadesão
deverá ser massiva.“O Governo
sabe que não podemos mexer nos
preços mas estes aumentos do ga-
sóleo têm que ser repercutidos no
consumidor final, senão nem vale
a pena ter táxi” aponta Florêncio
Almeida,que“agenda”para mea-
dos de Julho a eventual data do
protestodostransportes ligeirosde
passageiros.

BALANÇO DAS PARALISAÇÕES

Durante a paralisação das transportadoras foram identificadas 52
pessoas e instaurados 15 processos-crime, de acordo com dados
revelados por José Sócrates, no Parlamento, para argumentar que
“as forças de segurança agiram com proporcionalidade”. O primeiro-
ministro admitiu que “houve violações à lei” de que não gostou.

Quinze processos-crimes instaurados

Foram quatro horas de “lavagem cerebral” na Batalha,
promovidas por “quem não sabe nada do sector e nem
sequer é transportador”. A descrição é de Jorge Lemos,
um dos “pais” da paralisação que até à passada semana
quase congelou Portugal. Fala em “oportunismo de
circunstância”, “um circo” e um “grupinho de 15/20
pessoas” que “ninguém conhecia”, – “e olhe que os
camionistas conhecem-se bem” – cuja missão era
ameaçar tudo e todos, quisessem estes falar ou sair do
recinto para fumar um cigarro. E Jorge Lemos era um
dos alvos pré-marcados. “Como defendi o fim da
paralisação na segunda-feira, estava ‘marcado’ e fui
ameaçado desde antes do início da reunião” revelou ao
Jornal de Negócios. “Estava a explicar a um grupo de
camionistas, que até são amigos do Silvino [um dos
responsáveis da comissão que liderou a paralisação] os
termos do acordo quando chegaram ao pé de mim,
ameaçaram-me e gritaram que não podia esta ali”. O
dedo de Lemos aponta para um lado: António Lóios,

que no mesmo dia da reunião na Batalha teve direito a
“tempo de antena” com Mário Lino. Mas o que faz um
não-transportador a liderar uma reunião de
transportadores? “Oportunismo de circunstância”
contesta Jorge Lemos, que ainda lamenta que “numa
reunião de seis horas” para debater a paralisação, “as
primeiras horas tenham sido perdidas com esse senhor
a vender a ‘banha da cobra’ e a de uma nova associação
dos transportadores, quando o mais importante era
votar quanto antes o final do bloqueio para o país voltar
à normalidade”. E isso poderia facilmente ter
acontecido logo na noite de segunda para terça-feira, já
que o acordo final apresentado pelo Governo
permaneceu quase inalterado face ao pacote de
medidas apresentadas na segunda-feira à Antram. “De
novo só a majoração dos combustíveis no IRC que não
vai ter quase efeitos nenhuns” apontou este
empresário, dono de 32 camiões, que tentou demover a
paralisação logo desde segunda-feira passada. FPC

bastidores da reunião da Batalha

Os transportadores
de mercadorias
não levaram nada. O
acordo é um fracasso.
Florêncio Almeida
Presidente da Antral

Quatro horas de “lavagem cerebral”

Miguel Baltazar


