
 
Carta aberta do Movimento de Estafetas ao Governo:  

“não decidam por nós, decidam connosco” 

 

Assinamos esta carta aberta quase dois mil estafetas que usam as plataformas digitais, 
mulheres e homens, portugueses e de outras nacionalidades. Duas mil pessoas diferentes, 
diversas, mais velhas e mais novas, com múltiplas origens, interesses, vivências e variadas 
orientações políticas. Apesar de sermos todos diferentes, há algo que nos une: o facto de 
sermos estafetas e de estarmos preocupados com o nosso futuro. 

  

E o que mais nos preocupa é estarem a ser tomadas decisões em nosso nome, na suposta 
defesa do nosso interesse, mas na verdade essas decisões não nos interessam porque 
interferem com a forma como trabalhamos e como queremos continuar a trabalhar. 

 

São decisões que condicionam o nosso futuro e que nos retiram oportunidades de 
rendimento. Precisamos de trabalhar, queremos trabalhar, mas queremos fazê-lo numa 
moldura que respeite a nossa liberdade e a nossa escolha. 

Como Movimento, pretendemos dar voz às pessoas que trabalham ativamente como 
estafetas via plataforma digital, e que encontram no modelo atual uma maneira de gerar 
rendimentos com autonomia e de uma forma flexível. 

 

Os decisores devem perceber que há quase duas mil pessoas (e somos mais a juntar-nos 
a este movimento a cada dia que passa) que entendem que em termos pessoais e 
profissionais a melhor forma de trabalho é a que existe hoje, visto termos a autonomia para 
decidir quando trabalhamos, sem os tradicionais compromissos para com uma entidade 
patronal, como por exemplo, a obrigação do cumprimento de uma determinada quantidade 
de horas, ou mesmo de um horário fixo, ou de um certo número de entregas que temos 
que fazer para termos cumprido o objetivo do patrão. 

 

Não queremos com isto dizer que está tudo bem no trabalho nas plataformas digitais – 
porque não está – mas a liberdade de podermos trabalhar com as regras que definimos 
para nós, e não outros por nós, é muito importante. 

 

A classe dos estafetas tem reivindicações que gostava que os governantes olhassem para 
elas. Por exemplo: devíamos ter uma proteção mais abrangente no seguro contra 
acidentes. Os postos de atendimento presencial das plataformas digitais para os estafetas 



 
deviam reabrir. A lei devia prever um canal efetivo de comunicação com as plataformas 
digitais para ouvirem as nossas exigências, sugestões e feedback, através de 
representantes dos estafetas. E há outras medidas que queríamos que estivessem 
previstas na Lei, para reforçar os nossos direitos. 

 

Mas o direito que mais queremos preservar é o direito a podermos trabalhar como 
queremos. Porque uma coisa é acharem que as decisões que tomam são as melhores para 
nós. Outra coisa é isso corresponder à nossa realidade. 

  

Pedimos aos nossos governantes que olhem para Espanha, que após a aprovação da “Ley 
Rider” que serviu de modelo para as decisões que o Governo agora que tomar: os estafetas 
estão em desespero a tentar reverter o desastre que foi essa lei da Ministra do Trabalho, a 
Sra Yolanda Díaz, que achava que sabia o que era melhor para estafetas e depois de 
apenas cinco meses da aprovação da Lei, fez com que 10.000 de nós em Espanha 
ficassem sem rendimentos decorrentes das entregas em 2021. 

  

Este número representa um universo de um terço dos estafetas ativos naquele momento, 
um número que inclui os 4.000 estafetas que ficaram sem trabalho após o encerramento 
da Deliveroo em 29 de novembro de 2021. 

  

Assim, fica claro o efeito totalmente oposto ao procurado no setor. Pedimos aos 
governantes portugueses e à Senhora Ministra Ana Mendes Godinho que não sigam o 
mesmo caminho, que nos deixem continuar a ser independentes, para escolhermos quando 
trabalhamos e a que horas nos ligamos à aplicação, ou aplicações, que queremos, com a 
possibilidade de escolhermos as nossas metas de ganhos, com flexibilidade de horários 
para melhor gerirmos o nosso tempo e atividades adicionais 

  

O Governo pode estar a querer o nosso melhor, não discutimos isso, mas o caminho é o 
errado e se nos obrigarem a ser empregados com as regras como estão a prever, estão a 
descartar as oportunidades que temos para ganharmos dinheiro da forma que escolhemos, 
com liberdade para escolhermos como, quando e onde trabalhamos. Ainda na passada 
semana o Partido Socialista apresentou na Assembleia da República novas propostas que 
vão contribuir para acabar com a nossa liberdade e com o nosso direito de escolha. Somos 
e queremos continuar a ser independentes!   

Não decidam por nós com soluções laborais do passado, mas construam connosco 
soluções laborais de futuro, que tenham em conta a nossa realidade e principalmente a 
nossa vontade. 


