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Boa noite Exmos.(as) Srs.(as).
Segue em anexo o parecer da ATP - Associação de Taxistas do Pico sobre o Projeto de Resolução N.°
243/XI (PCP), tal como solicitado por emall.

Com os melhores cumprimentos,
Antônio Garcia
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ASSUNTO: RESPOSTA À SOLITICAÇÃO DE PARECERSOBRE O PROJETO
DE RESOLUÇÃO N.° 243/XI (PCP) - "GARANTIR UM APOIO
EXTRAORDINÁRIO DE PROTEÇÃO SOCIAL AOS TRABALHADORES DO
SETOR DO TÁXI"

Exmos.(as) Srs.(as),

Em primeiro lugar, em nome da AT? - Associação de Taxistas do Pico e dos seus
associados, gostaria de agradecer à Representação Parlamentar do PCP a iniciativa do
Projeto de Resolução "Garantir um apoio extraordinário de proteção social aos
trabalhadores do setor táxi" e o zelar pela atividade de táxi nestes tempos anômalos e
difíceis para todos.

Como é do conhecimento geral, a atividade táxi e grande parte do setor do turismo
tem na época alta a sua maior fonte de receitas. O início da atual situação pandémica
devido à COVID-19 coincidiu, sensivelmente, com o início da época alta para o turismo
nos Açores, condicionando fortemente o volume de turistas desembarcados, reduzindo o
volume de serviço disponível para os taxistas e, consequentemente, culminando numa
drástica redução dos rendimentos destes profissionais.

Sabemos o período anômalo e delicado que todos atravessamos e compreendemos
as complexidades, mas também entendemos que não existe nada mais delicado que a
dignidade de vivência, dignidade essa que, devido à forte dependência sazonal do setor,
é posta em causa para alguns profissionais e para as suas famílias.

Ora, é com muito bons olhos que vemos a apresentação do Projeto de Resolução
"Garantir um apoio extraordinário de proteção social aos trabalhadores do setor do táxi"
por parte da Representação Parlamentar do PCP e aplaudimos a defesa do nosso setor,
um setor que tanto ofereceu e oferece à Região Autônoma dos Açores.

Madalena, 17 de agosto de 2020

O Presidente da ATP - Associação de Taxistas do Pico

Antônio Garcia


