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Plataformas de transportes
Taxify começa hoje a operar em Lisboa
A plataforma de transportes Taxify, nascida na Estónia em 2013, chega hoje a Lisboa e
promete ter preços mais competitivos do que as concorrentes Uber, Cabify e Chofer. A
Taxify já tem ao serviço 600 motoristas e, se a legislação o permitir, no futuro quer também
incorporar os táxis nacionais.
"Decidimos lançar a Taxify em Lisboa pois este é um mercado de ride-hailing [pedido
eletrónico de transporte] em crescimento com bastante potencial. Acreditamos que a
concorrência é algo positivo e ao entrar no mercado português queremos construir uma
nova comunidade com melhores condições para os motoristas e melhor qualidade de
serviço para os utilizadores", assinala David Ferreira da Silva, responsável pela Taxify em
Portugal, ao Dinheiro Vivo.
O responsável afiançou ainda que “na fase de lançamento, esta plataforma vai contar com
motoristas que trabalham para empresas de gestão de frotas licenciadas e também com
motoristas individuais que tenham a licença necessária para o transporte de passageiros".
Até ao final do mês, a nova operadora terá descontos de 50% nas viagens. As tarifas serão
dinâmicas e o valor inicial da viagem é de um euro. O preço por quilómetro é de 0,65 euros,
o preço por minuto é de 0,10 euros e o valor mínimo pago por cliente é de 2,5 euros. “A
longo prazo, a Taxify quer ter tarifas cerca de 5% mais acessíveis do que os concorrentes",
declarou David Ferreira da Silva.
Os motoristas também terão melhores condições, afiança David Ferreira da Silva. A
comissão cobrada é de 15%, uma percentagem inferior à média dos 25% cobrados nas
plataformas concorrentes. Na fase de arranque, os motoristas estarão distribuídos pela área
metropolitana de Lisboa, ou seja, na região entre Sintra/Cascais e Vila Franca de Xira.
O pagamento apenas poderá ser feito com cartão de crédito, mas não está fechada a porta
para, mais tarde, serem introduzidos os pagamentos com PayPal.
Portugal é o 23.º país onde a Taxify está a trabalhar. A empresa nasceu na Estónia com o
objetivo de reunir numa mesma plataforma todas as companhias de táxis que existiam,
tornando o seu acesso mais fácil.
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