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Disclaimer: Esta análise contém informação de carácter geral e abstrato. A informação disponibilizada não constituiu uma consulta jurídica 

e não deve servir de apoio a qualquer decisão sem aconselhamento profissional qualificado sobre um caso concreto.

No dia 1 de novembro de 2018 entrou em vigor a Lei n.º 45/2018, de 10 de agosto, a chamada “Lei 
Uber”.

Com esta Lei estabelece-se (i) o regime jurídico da atividade de transporte individual e remunerado 
de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica (“TVDE”) e (ii) o 
regime jurídico das plataformas eletrónicas que organizam e disponibilizam serviços de “TVDE”. 

A Lei Uber não é aplicável (i) a plataformas eletrónicas que se limitem a agregar serviços e que 
não definam os termos e condições de um modelo de negócio próprio, (ii) às atividades de partilha 
de veículos sem fim lucrativo (“carpooling”) e às atividades de aluguer de veículo sem condutor 
de curta duração com características de partilha (“carsharing”), sejam ou não tais atividades 
organizadas mediante plataformas eletrónicas. 

De acordo com o regime transitório, as plataformas eletrónicas e as operadoras de “TVDE” terão, 
respetivamente, 60 e 120 dias a partir da data de entrada em vigor da Lei, para adaptarem a sua 
atividade às novas exigências legais.

Fazendo uma análise comparativa, mas não exaustiva, da Lei Uber com a legislação aplicável ao 
chamado sector dos táxis, podemos traçar os seguintes pontos:
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1. Os táxis beneficiam de (i) isenções fiscais (no que respeita ao Imposto Único de Circulação 
- IUC), de (ii) deduções fiscais (dedução de IVA com o gasóleo e com despesas) e de (iii) 
benefícios fiscais (nomeadamente a isenção de 70% do valor do imposto sobre veículos – 
ISV) que não são replicadas no sector agora regulado. 

2. A carga fiscal aplicável ao sector de “TVDE”, no que respeita à taxa aplicável em sede de IVA 
e de IRC, é idêntica à taxa aplicável ao sector dos táxis.

3. É imposto aos motoristas de “TVDE” a obrigatoriedade de formação, que já existia no 
sector do táxi, embora com uma carga horária inferior. Os motoristas de táxi com a 
formação exigida para o seu sector ficam desde logo habilitados a serem motoristas de 
“TVDE”. Inversamente, e dada a menor carga horária de formação a que estarão sujeitos, os 
motoristas de “TVDE” não estarão habilitados a conduzirem táxis.

4. Às operadoras de “TVDE” é imposta a obrigatoriedade de subscreverem um seguro comum 
e um seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais específico, equiparando-se 
desta forma ao sector do táxi.

5. A atividade de “TVDE” não beneficia do acesso ao fundo de apoio para o serviço público de 
transporte aquando da aquisição de veículos elétricos, contrariamente ao que sucede com 
os táxis.

6. A Lei não impõe qualquer limitação quanto ao número de veículos, contrariamente ao que 
sucede com os táxis, cujos contingentes são limitados de acordo com deliberação municipal.

7. É estabelecido um limite de idade de sete anos a contar da data da primeira matrícula para 
os veículos inscritos pelos operadores de ”TVDE”, limite esse que é de 10 anos para o sector 
do táxi, conforme consta da Portaria n.º  294/2018, de 31 de outubro. 

8. Quanto à utilização da via pública, os veículos ao serviço dos operadores de “TVDE” estão 
limitados às chamadas vias comuns, não podendo, como sucede com os táxis, estacionar e 
circular em vias reservadas (por exemplo: faixa bus).

9. A nova Lei estabelece como limite máximo de horas de condução as 10 horas diárias 
(independentemente do número de plataformas nas quais o motorista presta serviços), 
sendo que no sector do táxi não existe qualquer limitação similar.

10. A nova Lei não permite a aposição de qualquer publicidade nos veículos de “TVDE”,  
contrariamente ao que sucede com os táxis. 

11. As operadoras de “TVDE” terão de ser necessariamente pessoas coletivas, limitação que 
não se verifica no sector do táxi.
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12. Por último, o novo diploma vem exigir que os motoristas ao serviço das operadoras de 
“TVDE” tenham um vínculo laboral, exigência que não se verifica no sector do táxi. 

De forma resumida, a Lei Uber vem regular o sector de “TVDE”, impondo obrigações às plataformas, 
às operadoras de “TVDE” e aos seus motoristas, aproximando em muitos pontos aquele sector 
às obrigações aplicáveis ao sector do táxi, não deixando, no entanto, de se verificarem algumas 
diferenças em função da diferente natureza das atividades desenvolvidas.


