
A economia da plataforma tem vindo a expandir-se em Es-
panha, Portugal, Roménia e Alemanha na última década. 
Contudo, apenas em Espanha e Portugal foram adoptadas 
novas legislações pelos governos nacionais. Em Espanha, a 
“Lei Rider” de 2021, estipula que os trabalhadores de entre-
gas devem ser considerados como empregados e têm, por-
tanto, direito a direitos básicos. Em Portugal, a chamada 
“Lei Uber” introduz uma presunção de emprego ao definir 
uma plataforma electrónica como tal e ao reger o estatuto 
laboral dos trabalhadores da plataforma individual. Além 
disso, as plataformas online e os seus trabalhadores devem 
registar-se num registo central para poderem oferecer os 
seus serviços.

Ao contrário do que acontece em Espanha e Portugal, as 
plataformas não enfrentam regulamentos tão específicos 
na Alemanha e na Roménia. Na esfera pública romena, a 
economia das plataformas tem sido discutida como um fe-
nómeno novo e positivo que promove flexibilidade e auto-
nomia em comparação com o emprego não online. Como 
resultado, a importância da protecção social, da negociação 
colectiva ou das condições de trabalho dos trabalhadores 
das plataformas tem sido largamente negligenciada. 

Na Alemanha, apesar de múltiplas iniciativas de base que 
abordam os direitos dos trabalhadores das plataformas, os 
debates públicos têm-se centrado mais na protecção de 
dados no local de trabalho. Vários partidos e sindicatos têm 
vindo a apelar a uma lei de protecção de dados dos trabal-
hadores, para além dos requisitos estabelecidos no GDPR.

Este evento organizado pela FES Futuro do Trabalho, FES 
Espanha & Portugal e FES Roménia tem como objectivo 
abordar a questão do trabalho com plataformas, o empre-
go online e a situação dos trabalhadores de plataformas 
em Espanha, Portugal, Roménia e Alemanha. 

O evento será traduzido simultaneamente para alemão, inglês, 
português, romeno e espanhol.

CONVITE  PROGRAMA

Moderador: Jean-Paul Judson, fundador de NOWMORE

15:00  BEM-VINDO

Oliver Philipp, FES Future of Work

15:05 PART I: QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTI-
CAS DO TRABALHO DE PLATAFORMA?
DISCUSSÃO COM ESPECIALISTAS

›  Espanha: Rubén Ranz, UGT Espanha
›  Portugal: Nuno Boavida, Universidade NOVA em Lisboa
›  Roménia: Delia Badoi, Academia romena de Ciências 
›  Alemanha: Tatiana López Ayala, WZB Berlin/ Fairwork

15:50 INTERVALO

16:10 PART II: QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS DESAFIOS E 
COMO ENFRENTÁ-LOS? E QUAL É O PAPEL DOS 
 SINDICATOS NA PROTECÇÃO DOS DIREITOS DOS 
TRABALHADORES DE PLATAFORMAS?
DISCUSSÃO COM POLÍTICOS E SINDICATOS

›   Espanha: Jose Domingo Roselló, Gabinete do  
Presidente do Governo de Espanha

›  Portugal: Marcel Borges, Riders in Fight
›   Roménia: Petru Sorin Dandea, Confederação Nacional 

de Sindicatos Alfa 
›   Alemanha: Antonió Fernandes Coelho, Estafeta e  

Activista 

16:55 OBSERVAÇÕES FINAIS

REGISTRE-SE AQUI!

Nota: Esta é uma conferência online. O link para o Zoom ser-lhe-á enviado 
pouco antes do evento, após a inscrição.

CONTACTO

Oliver Philipp                  
FES Future of Work        Web: futureofwork.fes.de
oliver.philipp@fes.de       Twitter: @FES_FoW              

Plataformas Online, Plataformas 
de Trabalho e Trabalhadores  
de Plataformas em Espanha,  
Portugal, Roménia e Alemanha

Evento Online – 13 de Outubro de 2022, 15h00–17h00 (UTC)

 O que podemos aprender uns com os outros?

Competence Centre
Future of Work

https://futureofwork.fes.de/registration13102022

