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Contexto  Contexto  ……

� Levando-se em conta a quase total preponderância
do Estado como ator econômico, ele é o principal 
operador do transporte público. Assim, o Estado é
totalmente responsável pela operação, exploração e 
manutenção do transporte público em grande escala, 
e também pela manutenção das rodovias.

� No serviço de táxis aparece como combinada a 
gestão do estado com a privada, com licenças
outorgadas a transportistas e taxistas com veículos
próprios, sem uniformidade na identificação. Há
pagamento de impostos, mas sem atenção pelo 
Estado com relação ao gerenciamento do serviço, 
embora existam regulamentações básicas



TTááxisxis emem Cuba:Cuba:
� Taxis estatais: Concentrados na Empresa Cubataxi, 
dentro do Ministério do Transporte. Resultado de 
um processo centralizador que começou há 3 anos, 
unindo as anteriores empresas gestoras. Serviço de 
alto custo para o bolso comum e com parque 
diversificado e obsoleto em grande parte: desde 
carros de luxo até carros americanos dos anos 50, 
carros da marca Lada. O serviço divide-se em taxis 
para turismo (preços em moeda estrangeira, e táxis
regulares que são pagos em moeda nacional).
Táxis privados:  Na sua maioria são táxis locais, 
chamados “almendrones”, porque consumem muito
combustível fóssil e também carros mara Lada, bici-
táxis e carros puxados por cavalos. Também
existem táxis informais ou ilegais.



ServiServiççosos

Radio taxi: Estatais

Taxi das ruas: Estatais e privados

Não existen taxis de pontos únicamente para taxis, 
senão os que se associam aos centros 
comerciais, hoteis e aeroportos. É usado 
prioritariamente para taxis estatais, também
privados, porém em minoria, por exemplo os 
privados não podem localizar-se nos aeroportos. 

Taxis de serviço social: Hospitais, etc, é um serviço
estatal com um preço subvencionado.



Visão ambiental em Visão ambiental em 

CubataxiCubataxi

� Têm uma área dedicada ao Meio Ambiente: estão
em proceso de obtenção de licencia ambiental para 
cada base de taxi, planejamento para o manejo de 
dejetos tóxicos, etc. Aplicam estratégia ambiental 
desde 2010.

� Embora a lei o contemple não se tem aplicado 
rigorosamente as regulações ambientais em seu
âmbito de operação, começando agora este 
processo.-

� Contacto: Adalberto Roque 
roque@logitaxi.transnet.cu



AlinhamentosAlinhamentos

� “Estão sendo feitos vários experimentos 
no transporte urbano, que são de 
gasolina e se vão remotorizando pouco a 
poco … sob um modelo de gestão
diferente que implica neste momento a 
duas bases de taxi”.

Alinhamentos da política económica e
social, 2011.



InfraestruturaInfraestrutura

�� Ruas em mal estado. Vias acessRuas em mal estado. Vias acessóórias em rias em 
estado crestado críítico.tico.

�� Transporte urbano, rural e interTransporte urbano, rural e inter--estatal estatal 
insuficiente. Muitas demoras e acumulainsuficiente. Muitas demoras e acumulaçção ão 
de pessoas.de pessoas.

�� Pouco crescimento das rodovias em 40 anos, Pouco crescimento das rodovias em 40 anos, 
salvo algumas obras.salvo algumas obras.

�� Parque velho e em mal estado, os autos Parque velho e em mal estado, os autos 
utilizados como tutilizados como tááxis são recuperados a partir xis são recuperados a partir 
de autos alugados a turistas com milhares de de autos alugados a turistas com milhares de 
quilômetros percorridosquilômetros percorridos



Quantos tQuantos tááxis estão xis estão 

rodando em rodando em HavannaHavanna??

�� 2000 t2000 tááxisxis

�� Para uma populaPara uma populaçção de 2,6 milhões de ão de 2,6 milhões de 
pessoas. pessoas. 

�� 1 t1 tááxi a cadaxi a cada

13001300

habitanteshabitantes



Bons exemplos Bons exemplos 

abandonadosabandonados……..
�� Uso Uso extendidoextendido (o lado ruim foi o uso intensivo e (o lado ruim foi o uso intensivo e 
como como úúnica opnica opçção) da bicicleta, criaão) da bicicleta, criaçção de ciclovias, ão de ciclovias, 
e e infraestruturainfraestrutura para ciclistas, institupara ciclistas, instituíído nos anos 90 do nos anos 90 
e mais tarde abandonado devido a que foi adotado e mais tarde abandonado devido a que foi adotado 
em perem perííodo de crise e foi associado odo de crise e foi associado àà pobreza: pobreza: 
quando a crise econômica foi superada, a quando a crise econômica foi superada, a 
infraestruturainfraestrutura que a favorecia foi desmontada.que a favorecia foi desmontada.

�� Deve ser considerada novamente a partir do Deve ser considerada novamente a partir do 
respeito ao direito de escolha.respeito ao direito de escolha.

�� TambTambéém durante a crise dos anos 90 aconteceram m durante a crise dos anos 90 aconteceram 
testes com combusttestes com combustíível de gvel de gáás metano, mas foi s metano, mas foi 
abandonado sob o argumento da falta de abandonado sob o argumento da falta de 
financiamento.financiamento.



SonhosSonhos……

�� Introduzir ensaios com sistemas alternativos de Introduzir ensaios com sistemas alternativos de 
energia para o transporte de tenergia para o transporte de tááxis, tanto para os xis, tanto para os 
ttááxis do estado quanto para os privados.xis do estado quanto para os privados.

�� ComeComeççar a treinar os diversos atores que tem a ar a treinar os diversos atores que tem a 
ver com a montagem e gestão deste sistema nas ver com a montagem e gestão deste sistema nas 
cidades, tanto da cidades, tanto da áárea local rea local quantoquanto dada nacional.nacional.

�� LevandoLevando--se em conta o cense em conta o cenáário das mudanrio das mudançças as 
propostas pelas novas Diretrizes para a propostas pelas novas Diretrizes para a 
Economia em Cuba, com a importância explEconomia em Cuba, com a importância explíícita cita 
dada dada àà questão ambiental, estudar oportunidades questão ambiental, estudar oportunidades 
para promover um sistema de transporte de tpara promover um sistema de transporte de tááxis xis 
verdes para as cidades cubanas. verdes para as cidades cubanas. 



ContatoContato
�� Liliana NLiliana Núñúñez Velisez Velis

presidencia@fanj.cult.cupresidencia@fanj.cult.cu

Experiências de transporte alternativo nas Experiências de transporte alternativo nas 

cidades cubanascidades cubanas……


