
  

APOIO À DESCARBONIZAÇÃO DA FROTA DE TÁXIS 
(Aviso de abertura de candidaturas n.º 1/2021) 

OBJETIVOS GERAIS 

O presente Aviso enquadra-se no “Fundo para o Serviço Público de Transportes”, aprovado pela Portaria n.º 359-
A/2017, de 20 de novembro, destinado a apoiar projetos e ações que contribuam para a capacitação das autoridades 
de transportes e para a melhoria do sistema de transportes públicos de passageiros. 

AÇÕES ELEGÍVEIS 

São elegíveis as seguintes tipologias de ação: 

a. Aquisição de veículos ligeiros de passageiros novos, 100% elétricos, licenciados para a atividade de 
transporte público de passageiros em táxi, homologados pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. 
P. (IMT, I. P.), na categoria M1; 

b. Abate de veículos antigos em fim de vida útil, com licença para transporte em táxi nos últimos 3 anos, se 
efetuado em simultâneo com a aquisição de veículos ligeiros novos, 100% elétricos, para transporte em táxi; 

c. Aquisição de equipamentos para carregamento de veículos 100% elétricos, com licença para transporte em 
táxi; 

d. Instalação de postos de carregamento de veículos 100% elétricos com licença para transporte em táxi. 
ÂMBITO GEOGRÁFICO 

Território nacional do continente. 

BENEFICIÁRIOS 

Para as tipologias de ação referidas em a), b) e c) são elegíveis as empresas habilitadas com alvará para o exercício 
da atividade de transportes em táxi. 
Para a tipologia de ação referida em d), referente a postos de carregamento, são elegíveis os municípios e as 
associações empresariais do setor de táxi. 

REGRAS GERAIS DO APOIO 

No que concerne à tipologia de ação d), para a qual os municípios são entidades beneficiárias, o apoio à instalação de 
postos de carregamento elétrico para veículos de táxi é comparticipado em 100% da despesa efetivamente suportada 
até ao máximo de 5.000 € por beneficiário. 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

As candidaturas são submetidas através de formulário de candidatura disponível para o efeito, completadas com os 
documentos indicados no ponto 8 do Aviso, a enviar para o endereço fundodetransportes@imt-ip.pt 

DOTAÇÃO FINANCEIRA 

A dotação financeira do presente Aviso é de 200 mil euros. Este montante pode ser alterado por decisão do membro 
do Governo responsável pela supervisão do Fundo de Transportes, tendo em conta a procura verificada e as 
disponibilidades orçamentais do Fundo de Transportes 

PRAZO PARA SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS 

O período para a receção de candidaturas vigora até ao limite da dotação financeira ou até às 18:00 horas do dia 30 
de setembro de 2021. 

MAIS INFORMAÇÃO 

Aviso n.º 1/2021 
www.imt-ip.pt/ 

  
 

https://dre.pt/application/file/a/114223447
https://dre.pt/application/file/a/114223447
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFOVOffbUPzb5hqzQl7kj7AeNpF6qzLNwMF0LvI37KVEI9Gg/viewform
mailto:fundodetransportes@imt-ip.pt
https://gtatransportes.files.wordpress.com/2021/03/aviso-1_2021-descarbonizacao-do-setor-do-taxi-pub-31-mar-2021.pdf
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