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1. O que é o projecto Meu Táxi Angola?

É um projecto com a finalidade de desenvolver o 
empreendedorismo juvenil no sector dos transportes 
alugando os táxis da Organizações Chana aos 
beneficiários ao projecto.

2. O carro do Meu Táxi Angola será meu a título 
definitivo?

Não, será sempre propriedade da Organizações Chana.

3. Qual valor diário a ser pago no aluguer do carro 
no Meu Táxi Angola?

O Jovem beneficiado ao projecto deverá pagar o valor 
de 6.000,00 AOA (Seis mil Kuanzas) diariamente ao 
dono da viatura que é a Organizações Chana.

4. Quais as causas que me farão perder o contracto?

A Organizações Chana como proprietária da viatura 
far-lhe-á o cancelamento, a retirada ou anulação do 
contracto no acto do não cumprimento do pagamento 
ou umas das cláusulas impostas no contracto.

5. Quem paga o combustível do carro?

O Jovem empreendedor.

6. Quem é o dono do carro?

A Organizações Chana (Empresa privada).

7. Posso utilizar o carro para uso pessoal?

Não, esse veículo é para uso profissional de táxi.

8. Quem paga as manutenções (revisões)?

Será o dono do carro de acordo com as regras de 
utilização normal do veículo.

9. Qual é a minha relação com a Organizações Chana?

É um contrato de parceira entre a Organizações Chana 
e o Jovem empreendedor.
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MODELO
DE GOVERNAÇÃO

EMPRESARIAL

O modelo de governação empresarial do MEU 
TAXI ANGOLA está fundamentado nos princípios 
de clareza de papéis, transparência e estabili-
dade, necessários para criar valor acrescentado 
na sua trajetória de crescimento e gerar riqueza 
junto dos jovens e suas famílias.

PROCESSO ECONOMICAMENTE VIÁVEL 
ATRAVÉS DE:

■  Plano de amortização de Activos
■  Plano de Remuneração do Investidor
■  Custos de Estrutura
■  Custos de Pessoal
■  Custos Financeiros
■  Proveitos de Exploração
■  Fee de Gestão

EQUIPAMENTOS ROBUSTOS QUE INCLUEM:

■  Acessórios
■  GPS
■  Manutenção Preventiva
■  Manutenção Correctiva
■  Gestão de Sinistros

TECNOLOGIA AVANÇADA EM:

■  Sala de Monitoramento e Controle
■  Manutenção e desenvolvimento    

da Plataforma de Gestão
■  Central de Comunicações Web, VOIP, 

GSM/GPRS

GESTÃO EFICAZ E EFICIENTE COM:

■  Organigrama
■  Política de Recursos Humanos
■  Definições de funções e 

responsabilidades 
■  Gestão de Reclamações
■  Plano de Comunicação e Marketing

SISTEMA LEGALMENTE CONSTITUÍDO POR:

■  Alvará de Transportes
■  Seguro de Responsabilidade Civil   

e de Ocupantes
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■  Aumentar o auto-emprego, 
junto dos jovens;

■  Favorecer o conforto e a 
mobilidade dos membros 
da Comunidade, através de 
um serviço personalizado 
de Táxis;

■  Incrementar a Segurança 
Rodoviária pelo aumento 
de consciência cívica nas 
estradas nacionais.

ENQUADRAMENTO
E OBJECTIVOS

Assim, o Executivo, ciente das suas responsabili-
dades identificou a necessidade de se definir 
estratégias de preservação do seu tecido social, 
nomeadamente a franja jovem da população que 
assegura o futuro do País, delineadas no Plano 
Nacional de Desenvolvimento da Juventude 
(PNADEJ) 2014-2017.

Nos últimos anos Angola tem atravessado uma importante fase da sua 
história enquanto Nação, revelando indicadores macroeconómicos 
positivos no contexto de desenvolvimento social.

Com este documento, pretende-se orientar as 
rotas de implementação do subprograma MEU 
TAXI ANGOLA, iniciativa integrada no PNADEJ 
2014-2017 e do Programa Operacional (PROP) 
2014-2015, visando apoiar os jovens empreende-
dores que pretendem desenvolver actividade na 
área dos táxis, oferecendo-lhes condições mate-
riais vantajosas para concretização do seu sonho 
de carreira e fomentando o emprego.

A primeira fase do subprograma MEU TAXI 
ANGOLA, sob tutela do Ministério da Juventude e 
Desportos (MINJUD) em parceria com a Organi-
zações CHANA, vai beneficiar na 1ª fase 100 
jovens empreendedores, de forma individual e 
colectiva (cooperativas), na Província de Luanda.

São objectivos do MEU TAXI ANGOLA:
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CARACTERÍSTICAS
DO MEU TAXI

A Gestão do projecto MEU TAXI ANGOLA será 
realizada pela Organizações CHANA, nas insta-
lações do Estádio 11 de Novembro, em Luanda.

O MEU TAXI ANGOLA constitui-se como um pro- 
jecto de empreendedorismo juvenil inovador e de 
reforço da rede de transportes públicos ao ser- 
viço do cidadão, e conta com as características:

SEGURANÇA GARANTIDA

■  Veículos novos, adaptados ao serviço e 
monitorizados 24/24horas por sala de 
controle própria com base nas mais 
recentes tecnologias.

MOBILIDADE E CONFORTO

■  Aceita serviços contratados e serviços do 
tipo ‘Leva e Traz’.

PONTOS DE APOIO

■  Aeroporto Internacional de Luanda
■  Terminal de Voos Domésticos
■  Sambizanga
■  Centro da cidade
■  Vila Alice
■  Miramar
■  Cacuaco
■  Viana
■  Kilamba
■  Talatona
■  Benfica

FÁCIL DE ENCONTRAR

■  Aeroportos
■  Principais Hipermercados
■  Zonas de conveniência
■  Centros Institucionais
■  Estádios e Pavilhões
■  Centralidades
■  Restaurantes, Discotecas
■  Igrejas

DISPONIBILIDADE TOTAL

■  Disponível 24 horas através do Call Center.

TECNOLOGIA MODERNA

■  Acesso ao serviço através de telemóvel  
ou tablet (Android e IOS).
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O QUE É
O MEU TAXI ANGOLA?

É um serviço de Táxi disponível 24 horas, geor-
referenciado, através de um Call Center e com 
acesso facilitado por plataforma e aplicação em 
telemóvel (Android e iOS).

O MEU TAXI ANGOLA é um projecto baseado 
num sistema de franchising onde o jovem tem 
acesso ao usufruto de uma viatura para uso 
profissional, bastando para isso reunir os Crité-
rios de Selecção e garantir o pagamento de um 
montante fixo diário de 6.000 Akz, sendo o 
remanescente a sua remuneração pelos serviços 
prestados aos seus clientes.

Esta iniciativa é promovida pelo Ministério da Juventude e 
Desportos, em parceria com a Organizações CHANA, que pretende 
colocar 1.000 táxis nas Comunidades, estabelecendo compromissos 
de negócios entre os Jovens candidatos e o promotor.
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CRITÉRIOS
DE SELECÇÃO

O candidato ideal pode cadastrar-se de forma 
individual ou como membro de uma cooperativa 
e o seu perfil deverá obedecer aos seguintes 
critérios de selecção: 

Na adesão ao MEU TAXI ANGOLA, os Jovens deverão estar preparados 

para a obtenção das receitas mínimas obrigatórias anteriormente 

descritas, resultantes da realização da actividade diária desenvolvida.

■  Carta de Condução válida;

■  Ter mais de 20 anos;

■  Situação pessoal legalizada;

■  Disponibilidade para receber formação associada a este serviço;

■  Demonstrar perfil de empreendedor;

■  Desejar apostar no desenvolvimento do seu negócio, na sua Comunidade e na área 

do transporte de passageiros;

■  Não beber álcool;

■  Boa apresentação pessoal, boa postura e facilidade de comunicação;

■  Submeter-se aos testes obrigatórios de Aptidão e de Condução.
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