
 

 

 

 

Câmara Municipal da Boa Vista reúne-se com grupo de representantes de 

proprietários de táxis, transporte misto de passageiro e turístico. 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, José Luís Santos, acompanhado pelo 

Vereador da área dos transportes, Djamiltom Ramos, reuniram-se na manhã de hoje, 08, 

com um grupo de representantes de proprietários de táxis, transporte misto de passageiro 

e turístico da ilha das Dunas. O encontro decorreu no Salão Nobre do Paços do Concelho 

e teve como objetivo debater melhorias para o setor, assim como recolher subsídios para 

melhor organização da classe.  

Durante o encontro os representantes de proprietários de táxis, abordaram várias questões, 

nomeadamente; necessidade da criação de uma associação de transportes, monopólio de 

um operador no transporte turistas em dois hotéis, descongestionamento do transito no 

centro da Cidade de Sal Rei, necessidade de atualização das tarifas, construção de parques 

de estacionamento, entre outros.  

O edil José Luís Santos, esclareceu algumas questões colocadas pelos representantes 

presentes no encontro e exortou os mesmos a organizar em associação para que possam 

prestar um serviço com qualidade, segurança e inspirar maior confiança dos operadores.  

Informou que, a Câmara Municipal está disponível para promover mais um encontro entre 

os taxistas, direção geral do turismo e transporte e DGTR para que possam debater os 

problemas que afligem a classe e encontrar as melhores soluções.  

Como medida de proteção aos atuais taxistas e proprietários, no ano transato, a edilidade 

suspendeu temporariamente a atribuição de licenças evitando a sobrelotação do mercado, 

destacou, José Luís Santos.  

Por seu turno, o Vereador Djamilton Ramos, informou que a Câmara Municipal, já tem 

uma proposta de nova tarifa de táxi e em estudo um regulamento, primeiro para táxi e 

depois para outros transportes, designadamente: Misto de passageiro e turístico.  



No final do encontro, o autarca local, informou que como forma de contribuir para 

minimizar os impactos negativos da pandemia do novo Coronavírus, a Câmara Municipal 

vai atribuir um pequeno subsídio aos taxistas.  

 

 


