TRABALHADORES
A PEDIDO
PERGUNTAS
FREQUENTES
DISSERAM-ME PARA OBTER UM ABN. O QUE É
QUE ISSO SIGNIFICA?

STOU NO PAÍS COM VISTO DE ESTUDANTE.
QUANTAS HORAS POSSO TRABALHAR?

Um Australian Business Number (ABN), ou número
comercial australiano, é um número de 11 dígitos
utilizado para registar uma empresa no Australian
Business Register, ou registo australiano de empresas.
Está estipulado nos contratos da Deliveroo e da
Foodora que o contratado tem de registar um ABN
para poder ser contratado pela empresa.

Se for portador de um visto de estudante, o governo
só lhe permite trabalhar 40 horas por quinzena
durante o semestre escolar. Isto significa que pode
trabalhar 15 horas numa semana e 25 na semana
seguinte, desde que não exceda 40 horas num
período de duas semanas. Nos períodos de férias, não
há qualquer limite para as suas horas de trabalho.

O QUE ACONTECE SE A MINHA MOTA FOR
DANIFICADA?

Se estiver no país com um visto de trabalho e férias
ou com outro tipo de visto de estudante e não tem
a certeza dos seus direitos laborais, ligue para a
Transport Workers Union (TWU), ou sindicato dos
trabalhadores de transporte, para mais informações.

Enquanto contratado independente, o motorista é
responsável por quaisquer danos ao seu equipamento
e ao equipamento da empresa. Pode, por exemplo,
contratar um seguro laboral para o seu trabalho. É
muito pouco provável que um seguro de viagem
cubra lesões ou danos sofridos enquanto trabalhava
se estiver no país com um visto.

COM QUE ANTECEDÊNCIA RECEBEREI OS MEUS
TURNOS? QUAL É A DURAÇÃO MÍNIMA DE UM
TURNO?
Os contratos da Deliveroo e da Foodora não preveem
uma antecedência mínima de aviso, nem uma duração
mínima de turno. O contrato da Deliveroo estipula que
o motorista deve informar a empresa semanalmente
dos seus horários preferenciais. O contrato da
Foodora estipula que os motoristas devem estar
disponíveis quando estão na tabela de rotação de
serviço e devem apresentar um aviso prévio de pelo
menos 48 horas, caso não consigam fazer o turno que
estava agendado. Se um motorista estiver na tabela
de rotação de serviço para fazer um turno de fimde-semana, é necessário que avise a empresa até às
22:00 da terça-feira antes do turno.

DEVO SER PAGO REGULARMENTE?
Sim. Infelizmente, o contrato da Deliveroo estipula
que os contratados são pagos quinzenalmente. O
contrato da Foodora estipula que os motoristas são
pagos no prazo de 10 dias após a apresentação de
fatura.

EM CASO DE MAU TEMPO, TEREI DE CONDUZIR
NA MESMA?
Sim. Não está previsto qualquer pagamento adicional
em caso de chuva ou mau tempo nos contratos.

ENQUANTO CONTRATADO, COMO PAGO
IMPOSTOS?
Os contratados são responsáveis pelo pagamento
dos seus próprios impostos. Qualquer rendimento
acima dos 18 200 dólares isentos de impostos
que recebe enquanto motorista da Foodora ou da
Deliveroo será tributado. De acordo com a legislação
do governo, é melhor guardar parte do valor que
recebe em cada salário para pagar as suas obrigações
tributárias no final do ano fiscal. Pode calcular
aproximadamente quanto irá ganhar multiplicando
o seu salário semanal pelo número de semanas que
espera trabalhar durante o ano fiscal. O ano fiscal
começa em 1 de julho e termina em 30 de junho. Tem
até 31 de outubro para apresentar a sua declaração
de impostos.

COMO POSSO AUMENTAR O MEU SALÁRIO E
MELHORAR O MEU TRABALHO?
A melhor forma de mudar a sua indústria e de
melhorar o seu trabalho, incluindo aumentar o
seu salário, é juntarse à campanha através do seu
sindicato, o TWU. Pode fazê-lo entrando em contacto
com ondemand@twu.com.au.

O QUE DEVO FAZER SE PRECISAR DE AJUDA?
Se precisar de ajuda, contacte o sindicato dos
trabalhadores de transporte (TWU) através do email
ondemand@twu.com.au ou do número 02 8114 6566.
Podemos ajudá-lo a compreender os seus direitos e a
saber o que fazer numa dada situação.

For more information, email: ondemand@twu.com.au
or follow us on Facebook: facebook.com/ondemandworkersaustralia

