
Legal 

Orientações da comunidade Uber Eats – 
Europa, abrangendo: Áustria, Bélgica, 
República Checa, França, Itália, Países 
Baixos, Polónia, Portugal, Espanha, 
Suécia, Roménia, Reino Unido e 
Ucrânia. 
Queremos que a app Uber Eats seja uma experiência agradável para todos. Estas 

orientações da comunidade foram concebidas para garantir que todos os utilizadores 

têm uma experiência positiva ao utilizar o Uber Eats. Leia-as com atenção. 

Independentemente da forma como quer utilizar o Uber Eats, como um restaurante 

parceiro que quer entregar as suas refeições, como um consumidor que quer saborear 

um bom prato ou como um parceiro de entrega que quer aumentar os rendimentos 

enquanto trabalhador independente ou como colaborador de uma empresa parceira 

do Uber Eats, o seu comportamento é importante. 

Respeito mútuo. 
Trate as outras pessoas como gostaria de ser tratado: com respeito. Acima de tudo, 

lembre-se que, ao utilizar o Uber Eats, irá conhecer pessoas que podem pensar ou ter 

uma aparência diferente da sua. Respeite essas diferenças. Queremos que todos se 

sintam bem-vindos quando utilizam o Uber Eats. 

A segurança em primeiro lugar. 
Todas as pessoas querem receber os seus pedidos da forma mais segura possível. 

ertifique-se portanto que cumpre todas as leis locais. Os restaurantes parceiros e os 



parceiros de entrega têm uma responsabilidade específica no que toca à segurança 

quando estão a utilizar o Uber Eats. Tal implica seguir sempre os regulamentos e 

regras relativas à segurança alimentar. Para os parceiros de entrega na estrada, tal 

implica adicionalmente garantir que a entrega é concluída em segurança, não exceder 

o limite de velocidade, não enviar mensagens durante a condução e nunca fazer 

entregas sob o efeito de drogas ou álcool. Do mesmo modo, caso o parceiro de 

entrega na estrada se sinta cansado, faça uma pausa. Mantenha-se em segurança. 

Restrições de idade. 
Tem de ter, pelo menos, 18 anos de idade para ter uma conta Uber Eats, quer seja 

como consumidor ou parceiro de entrega (ou a idade legal para conduzir o modo de 

transporte que escolheu, caso seja necessário ter mais de 18 anos no seu país). Se o 

seu filho ou irmão menor de idade estiver a utilizar a sua conta para receber refeições, 

será necessária a presença de um dos pais ou de um tutor no momento da entrega do 

pedido. 

As opiniões ajudam-nos a melhorar. 
Quer seja um consumidor, um restaurante parceiro ou um parceiro de entrega, 

classifique a sua experiência no final de cada entrega. Opiniões sinceras ajudam a 

garantir que todos são responsabilizados pelo seu comportamento. Esta 

responsabilização cria um ambiente de respeito e segurança para todos. Caso 

aconteça algum problema durante uma entrega, por exemplo, se houver uma confusão 

com o pedido, certifique-seque o comunica carregando em "Ajuda" na aplicação. No 

caso de uma emergência, deve contactar os seus serviços locais de emergência. 



As orientações abaixo ajudam a explicar alguns dos exemplos específicos que podem 

fazer com que perca o acesso à sua conta Uber Eats enquanto consumifor, 

restaurante parceiro ou parceiro de entrega na Europa, no Médio Oriente e em África. 

Termos de Utilização 
Como utilizador, aceita os nossos termos de utilização quando se registar na sua 

conta. A violação destes termos poderá resultar no encerramento permanente da sua 

conta. As violações dos termos de utilização podem incluir, por exemplo, não manter 

as informações da conta corretas, completas e atualizadas, incluindo ter uma forma de 

pagamento inválida ou expirada registada na conta. 

Discriminação 
O Uber Eats tem uma política de tolerância zero face a qualquer tipo de discriminação. 

Tal significa que perderá o acesso à sua conta se tiver estado envolvido em qualquer 

tipo de comportamento discriminatório, incluindo ter discriminado outro utilizador com 

base na etnia, religião, país de origem, deficiência, orientação sexual, género, estado 

civil, identidade de género, idade ou quaisquer outras características protegidas ao 

abrigo da lei. 

Fraude e utilização indevida 
A atividade fraudulenta e a utilização indevida do Uber Eats comprometem a confiança 

que constitui a base do Uber Eats. Reservamo-nos o direito de desativar qualquer 

conta associada com este tipo de atividade, incluindo: uso abusivo de promoções ou 

de reembolsos, conluio com utilizadores, negociação de valores por motivos 

fraudulentos ou ilegítimos, ou a duplicação de contas. 



POR QUE MOTIVOS PODEM OS RESTAURANTES 
PERDER O ACESSO AO UBER EATS 

Enquanto restaurante parceiro, perder o acesso ao Uber Eats de forma temporária ou 

permanente pode ser prejudicial para o seu negócio. É por isso que acreditamos que é 

importante ter políticas claras, apresentadas abaixo, que expliquem as circunstâncias 

em que lhe poderá ser negado o acesso ao Uber Eats. Para além dos casos de 

rescisão incluídos nos respetivos acordos para o Uber Eats, os restaurantes podem 

perder o acesso ao Uber Eats se violarem estas orientações da comunidade. 

Garantir um ambiente de respeito e segurança 
O seu comportamento quando utiliza a app Uber Eats pode afetar o conforto e a 

segurança dos parceiros de entrega e dos consumidores. É por este motivo que 

esperamos que faça apelo ao bom senso e se comporte adequadamente, tal como 

faria com os clientes dentro do restaurante. O mesmo se aplica aos seus funcionários. 

Veja alguns motivos pelos quais pode perder o acesso à app: 

● Contacto físico com um parceiro de entrega. Não deve tocar de forma 
inapropriada nas pessoas com quem interage. E nunca deve magoar um 
parceiro de entrega de forma intencional. 

● Utilização de linguagem ou gestos inapropriados ou abusivos. Por 
exemplo, fazer perguntas demasiado pessoais, fazer ameaças verbais ou 
fazer comentários ou gestos que sejam agressivos, de índole sexual, 
discriminatórios ou desrespeitosos. 

● Contacto indesejado com o parceiro de entrega ou utilizador. Por 
exemplo, mensagens ou chamadas indesejadas ou qualquer outro contacto 
após a entrega ter sido concluída. 

● Violar as leis locais enquanto estiver a utilizar o Uber Eats. Por exemplo, 
não cumprir os regulamentos alimentares relevantes, utilizar o Uber Eats 
para cometer um crime ou pedir aos parceiros de entrega que infrinjam as 
regras de trânsito locais, tais como os limites de velocidade. 



● Não disponibilizar um local seguro para recolhas. Por exemplo, a 
ocorrência de incidentes violentos no restaurante que possam comprometer 
a segurança dos parceiros de entrega. 

Assim que tivermos conhecimento destes tipos de comportamento problemático, 

iremos contactá-lo. Caso os problemas levantados sejam graves ou sejam uma 

infração repetida, ou caso se recuse a cooperar, poderá perder o acesso à sua conta 

Uber Eats. 

Qualquer comportamento, ou suspeita de comportamento, que envolva violência, má 

conduta sexual, assédio, discriminação ou outra atividade ilegal enquanto estiver a 

utilizar o Uber Eats poderá resultar na perda imediata do acesso a todas as aplicações 

da Uber. Além disso, quando as autoridades policiais estiverem envolvidas, iremos 

cooperar com a respetiva investigação, de acordo com as nossas diretrizes sobre 

autoridades policiais. 

Qualidade 
Num esforço para prestar um serviço fiável e de elevada qualidade, temos a 

oportunidade de utilizar as opiniões dos consumidores e dos parceiros de entrega 

para ajudar os restaurantes a terem sucesso no Uber Eats. 

Opiniões No final de cada entrega, o utilizador e o parceiro de entrega têm a 

oportunidade de dar as respectivas opiniões sobre a experiência com o restaurante. 

Este sistema de classificação mantêm a responsabilização de todos e ajuda a criar um 

ambiente de respeito e sinceridade. 

Onde posso consultar a minha classificação dada pelos consumidores? 
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Pode consultar a sua classificação dada pelos clientes iniciando sessão no Gestor de 

restaurantes em uber.com/restaurants. Como acima referido, pode receber uma 

classificação do consumidor e do parceiro de entrega no final de cada entrega. 

E as opiniões dos parceiros de entrega? 

Também recebemos as opiniões dos parceiros de entrega sobre as respetivas 

experiências com os restaurantes. Os parceiros têm a possibilidade de classificar cada 

experiência de recolha com uma classificação positiva ou negativa. A sua classificação 

de parceiros de entrega baseia-se nas classificações médias que recebeu dos 

parceiros de entrega. Alguns dos motivos pelos quais os parceiros de entrega poderão 

dar uma classificação negativa a um restaurante incluem: o parceiro de entrega teve 

de esperar demasiado tempo para recolher a refeição, interações desagradáveis com 

os funcionários do restaurante ou informações pouco claras sobre a 

recolha/estacionamento. 

O que poderá levar a que perca o acesso ao Uber Eats? 

Se a classificação dada pelos parceiros de entrega ou pelos consumidores for muito 

inferior à média da sua cidade, iremos informá-lo. Se a classificação dada pelos 

parceiros de entrega ou pelos consumidores for inferior ao limite mínimo da sua 

cidade, poderá perder o acesso ao Uber Eats de forma temporária ou permanente. 

Note que as denúncias de violações de segurança alimentar (incluindo a violação das 

leis de informação alimentar), tanto dentro como fora da app Uber Eats, o não 

seguimento das instruções de alergénios fornecidas pelos seus clientes na app Uber 

Eats ou a ausência de licenças adequadas poderá levar a que perca o acesso ao Uber 

Eats, mesmo antes de a sua classificação descer abaixo do limite. 

https://about.ubereats.com/en/restaurants/


Pedidos não aceites 

Um pedido não aceite ocorre quando não aceita um pedido de entrega de um 

consumidor, o que cria uma má experiência para o consumidor. Apesar de 

compreendermos que poderá haver alturas em que o restaurante tem demasiado 

trabalho, minimizar os pedidos não aceites é crucial para garantir que os 

consumidores têm uma experiência positiva com o Uber Eats. Deste modo, os 

consumidores continuarão a ir ao seu restaurante e a utilizar a app. Se não quiser 

receber pedidos de entrega numa altura específica, poderá utilizar a funcionalidade 

"Colocar novos pedidos em pausa" ou marcar artigos específicos como indisponíveis. 

Como é calculada a minha taxa de não aceitação? 

A sua taxa de não aceitação baseia-se no número de pedidos de entrega não aceites 

em relação ao número total de pedidos de entrega. Por exemplo, se recebeu 100 

pedidos de entrega e 5 deles não foram aceites, a sua taxa de não aceitação é de 5 

%. Pode consultar a sua taxa de não aceitação iniciando sessão no Gestor de 

restaurantes. 

O que leva a que perca o acesso ao Uber Eats? 

Se a sua taxa de não aceitação for muito superior à média da sua cidade, iremos 

informá-lo. Se a sua taxa de não aceitação for superior ao limite máximo da sua 

cidade, poderá perder o acesso ao Uber Eats de forma temporária ou permanente. 

Artigos em falta ou artigos/pedidos incorretos 

Quando um restaurante parceiro não satisfaz corretamente o pedido de um 

consumidor, o consumidor receberá artigos em falta ou artigos/pedidos incorretos, o 



que poderá levar a uma má experiência. Se tiver constantemente mais artigos em falta 

ou artigos/pedidos incorretos do que os outros restaurantes parceiros na sua cidade, 

poderá perder o acesso ao Uber Eats de forma temporária ou permanente. 

Erros operacionais que afetam o tempo de viagem e/ou a satisfação dos 

consumidores 

Outros indicadores que são monitorizados pelo sistema podem incluir, entre outros: 

tempo de preparação, tempo de entrega ao parceiro de entrega (o tempo que demora 

para o parceiro de entrega entrar e sair do restaurante com o pedido, incluindo o 

tempo de espera), tempo online e o tempo de aceitação do pedido. Se estes 

indicadores forem piores do que a média da sua cidade, poderão afetar negativamente 

terceiros no Uber Eats e poderão resultar na perda de acesso ao Uber Eats. Os 

restaurantes parceiros podem monitorizar os próprios indicadores de desempenho, a 

qualquer momento, iniciando sessão no portal do Gestor de restaurantes em 

uber.com/restaurants e também podem contactar a nossa equipa, caso tenham 

alguma dúvida ou questão. 

Comportamento fraudulento ou ilegal 
A atividade fraudulenta compromete a confiança que constitui a base do Uber Eats e 

não será tolerada. 

O que pode levar a que perca o acesso ao Uber Eats? 

Iremos revogar o acesso a quaisquer contas associadas a atividades fraudulentas, que 

poderão incluir, nomeadamente: criar contas fictícias para fins fraudulentos, aceitar 

pedidos de entrega sem intenção de os concluir e reclamar taxas ou encargos 

fraudulentos. 

https://about.ubereats.com/en/restaurants/


Discriminação 
A Uber tem uma política de tolerância zero face a qualquer tipo de discriminação. Isto 

significa que poderá perder o acesso ao Uber Eats se tiver discriminado parceiros de 

entrega, consumidores ou outros restaurantes parceiros com base na etnia, religião, 

país de origem, deficiência, orientação sexual, género, estado civil, identidade de 

género, idade ou quaisquer outras características protegidas ao abrigo da lei. 

Conformidade com a lei 
Esperamos que os restaurantes parceiros atuem sempre em conformidade com todas 

as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo, nomeadamente, as leis de saúde. A Uber 

poderá revogar o acesso ao Uber Eats se não cumprir todas as leis relevantes, se 

participar em atividades ilegais enquanto estiver a utilizar o Uber Eats e se não 

mantiver licenças ou autorizações válidas para o restaurante. 

MOTIVOS PELOS QUAIS OS PARCEIROS DE 
ENTREGA PODEM PERDER O ACESSO AO UBER 
EATS 

Se for um parceiro de entrega e a sua conta estiver desativada ou temporariamente 

bloqueada, esta situação irá limitar a capacidade de utilizar a app para aumentar os 

seus rendimentos. É por isso que acreditamos que é importante ter políticas claras 

que expliquem as circunstâncias em que lhe poderá ser negado o acesso ao Uber 

Eats. 

Garantir um ambiente de respeito e segurança. 
A forma como se comporta quando está a utilizar o Uber Eats poderá ter um grande 

impacto na experiência de todos os utilizadores da app. A cortesia é importante. É por 

este motivo que esperamos que use o bom senso e que mostre respeito pelas outras 



pessoas quando estiver a utilizar o Uber Eats, tal como faria em qualquer espaço 

público. 

Veja alguns motivos pelos quais pode perder o acesso ao Uber Eats: 

● Contacto físico com consumidores ou funcionários do restaurante. Não 
deve tocar de forma inapropriada nos funcionários do restaurante, nos 
clientes do restaurante, consumidores ou noutros parceiros de entrega. E 
nunca deve agredir nem magoar de qualquer forma um cliente ou 
representante de um restaurante parceiro nem um consumidor. 

● Utilização de linguagem ou gestos inapropriados e abusivos. Por 
exemplo, fazer perguntas demasiado pessoais, fazer ameaças verbais ou 
fazer comentários ou gestos que sejam agressivos, de índole sexual, 
discriminatórios ou desrespeitosos para um cliente do restaurante, 
consumidor ou restaurante parceiro. 

● Contacto indesejado após a conclusão de uma entrega Por exemplo, 
enviar mensagens, ligar ou visitar alguém pessoalmente após a entrega ter 
sido concluída. 

● Violar a lei enquanto estiver a utilizar o Uber Eats. Por exemplo, exceder 
o limite de velocidade ou, de outra forma, infringir as regras de trânsito 
locais e utilizar o Uber Eats para cometer um crime. 

● Conduzir ou fazer entregas sob o efeito de drogas ou álcool. O Uber 
Eats não tolera o consumo de drogas ou álcool por parte dos parceiros de 
entrega enquanto fazem entregas. 

● Entregar bebidas alcoólicas a utilizadores menores de idade. Os 
parceiros de entrega estão proibidos de entregar bebidas alcoólicas a 
consumidores cuja idade seja inferior à idade legal para consumo de 
bebidas alcoólicas ou que, de outra forma, estejam a violar as leis e os 
regulamentos locais. Os parceiros de entrega devem verificar a idade ou a 
identificação sempre que necessário, seguindo os passos indicados na app, 
e devolver aos restaurantes as bebidas alcoólicas não entregues. Os 
parceiros de entrega poderão perder o acesso à app se não tiverem seguido 
o processo correto ao entregar bebidas alcoólicas. 

● Entrega não segura ou adulteração da refeição. Os parceiros de entrega 
que utilizam a app têm de garantir que conduzem e fazem entregas sempre 
em segurança. Isto inclui seguir as regras de trânsito locais e garantir que o 
artigo (i. e., a refeição, a embalagem) é entregue em conformidade com os 
padrões de segurança relevantes. 



● Não seguimento das instruções dadas pelo restaurante. Por vezes, os 
restaurantes parceiros apresentam determinadas orientações sobre como 
querem que os respetivos pedidos sejam entregues por motivos específicos 
(p. ex., segurança alimentar, motivos religiosos ou requisitos de 
licenciamento). As denúncias de não seguimento destas orientações 
poderão resultar na desativação da sua conta. Por exemplo, o não 
seguimento das indicações dos restaurantes para manter as refeições halal 
e não halal separadas. 

● Atrasar as entregas de forma intencional. Esperamos que os parceiros de 
entrega que utilizam a app façam apelo ao bom senso em relação à melhor 
rota de entrega e que garantam que não atrasam as entregas de forma 
intencional. 

● Roubo de refeições. Por exemplo, caso um parceiro de entrega roube ou 
furte um pedido ou não entregue um pedido de forma intencional. 

O que leva a que perca o acesso à sua conta? 

Se tivermos conhecimento de um comportamento que viole estas orientações da 

comunidade, iremos analisá-lo. Dependendo da natureza da questão, poderemos 

suspender a sua conta durante a nossa investigação. Caso os problemas levantados 

sejam graves ou sejam uma infração repetida, ou caso se recuse a cooperar, poderá 

perder o acesso ao Uber Eats ou às suas outras contas Uber. Qualquer 

comportamento que envolva, ou que se suspeite que envolva, violência, má conduta 

sexual, assédio, discriminação ou atividades ilegais enquanto estiver a utilizar o Uber 

Eats poderá resultar na perda imediata da sua conta. A Uber irá também desativar a 

conta de qualquer parceiro de entrega que receba várias reclamações ou reclamações 

graves de condução descuidada ou perigosa enquanto estiver a utilizar a app Uber 

Eats. Além disso, quando as autoridades policiais estiverem envolvidas, iremos 

cooperar com a respetiva investigação, de acordo com as nossas diretrizes sobre 

autoridades policiais. 

Qualidade 
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No final de cada entrega, os restaurantes e os respetivos consumidores têm a 

oportunidade de classificar a experiência de entrega (com uma classificação positiva 

ou negativa) e os parceiros de entrega também podem classificar e dar a respetiva 

opinião sobre a experiência de recolha e de entrega. Este sistema ajuda a criar um 

ambiente de respeito, segurança e profissionalismo para todos. Os parceiros de 

entrega podem ver a respetiva classificação atual no separador Classificações na 

aplicação de parceiro Uber. 

Como é calculada a minha classificação? 

A sua classificação de entrega baseia-se nas classificações médias que recebeu dos 

restaurantes e dos consumidores nas suas últimas 100 entregas avaliadas ou no 

número total de entregas avaliadas que concluiu, se ainda não tiver realizado 100 

entregas. Utilizamos as classificações que recebeu dos restaurantes para calcular 

metade da sua classificação e as classificações que recebeu dos consumidores para 

calcular a outra metade. Por exemplo, se concluiu 100 viagens e recebeu 60 

classificações de restaurantes (todas positivas) e 40 de consumidores (apenas 90 % 

positivas), a sua classificação será de 4,8. 

Assim que receber 20 classificações, poderá ver a sua classificação de entrega. Pode 

aceder à sua classificação na secção Opinião da sua app. 

Taxa de cancelamento 
Quando um parceiro de entrega aceita uma viagem e depois a cancela, esta ação 

afeta negativamente a experiência do restaurante e do destinatário da entrega. Os 

cancelamentos criam uma má experiência para os consumidores. Compreendemos 

que poderão surgir imprevistos que o obriguem a cancelar um pedido de entrega que 



aceitou. No entanto, minimizar os cancelamentos é crucial para a fiabilidade do 

sistema. 

Como é calculada a minha taxa de cancelamento? A sua taxa de cancelamento 

baseia-se no número de viagens canceladas em relação ao número total de viagens 

que aceitou. (Por exemplo, se aceitou 100 viagens e 4 delas foram canceladas, a sua 

taxa de cancelamento será de 4 %.) Os parceiros de entrega que prestam um serviço 

de elevada qualidade têm, normalmente, uma taxa de cancelamento inferior a 5 %. 

O que leva a que perca o acesso à sua conta? Se a sua taxa de cancelamento for 

superior à média da sua cidade, iremos alertá-lo várias vezes, mas, após vários 

alertas, a sua sessão na app será terminada. Se a sua taxa de cancelamento continuar 

a exceder o limite máximo, poderá perder o acesso à sua conta. 

Taxas de aceitação 
Aceitar constantemente pedidos de entrega ajuda a maximizar os rendimentos para os 

parceiros de entrega e mantém o sistema a funcionar sem problemas. Sabemos que, 

por vezes, surgem imprevistos que o impedem de aceitar todos os pedidos ou poderá 

querer fazer uma pausa. No entanto, não aceitar pedidos enquanto está online na app 

causa atrasos e torna o sistema menos fiável. Apesar de a recusa de viagens não levar 

automaticamente à desativação permanente da sua conta, se não quiser aceitar 

pedidos de entrega, poderá simplesmente terminar sessão. Não existe um requisito 

mínimo para iniciar sessão na app ou para aceitar entregas, mas ao iniciar sessão, 

está a indicar que está disponível para receber entregas. 



Se recusar constantemente pedidos de entrega, iremos assumir que não quer aceitar 

mais entregas e a sessão na sua conta será automaticamente terminada até que inicie 

novamente a sessão. 

Atrasos nas entregas 
Os nossos parceiros de negócios e os destinatários das entregas escolhem o Uber 

Eats pela sua qualidade, fiabilidade e rapidez. Os parceiros de entrega que atrasam 

constantemente a conclusão das entregas, com um número significativo de entregas 

cuja hora prevista de chegada ao restaurante para efetuar a recolha ou a hora prevista 

de chegada ao local de entrega é bastante diferente da que foi apresentada, poderão 

perder o acesso às respetivas contas. Caso se comece a aproximar deste limite na 

sua cidade, iremos contactá-lo para falar sobre o assunto e tentar ajudá-lo a evitar 

atrasos e desvios significativos. Depois, terá várias oportunidades para resolver este 

problema. Se não o resolver, poderá ficar em risco de perder o acesso à app Uber 

Eats. 

Requisitos de entrega 
Os restaurantes parceiros são obrigados por lei a garantir que as refeições são 

entregues em segurança. Certifique-se de que tem o equipamento correto para 

fornecer um serviço seguro e higiénico em nome dos restaurantes parceiros. Poderá 

utilizar qualquer equipamento que lhe permita cumprir estas condições, pedimos 

apenas que garanta a conformidade com as leis e os regulamentos aplicáveis. Se não 

utilizar um saco térmico nos casos em que seja necessário, poderá perder o acesso ao 

Uber Eats. 

Os parceiros de entrega estão proibidos de entregar bebidas alcoólicas a 

consumidores cuja idade seja inferior à idade legal para consumo de bebidas 

alcoólicas ou que, de outra forma, estejam a violar as leis e os regulamentos locais. Os 



parceiros de entrega devem verificar a idade ou a identificação sempre que 

necessário, seguindo os passos indicados na app, e devolver aos restaurantes as 

bebidas alcoólicas não entregues. 

Fraude 
A atividade fraudulenta compromete a confiança que constitui a base do Uber Eats e 

não será tolerada. É por este motivo que estamos constantemente atentos a casos de 

fraude por parte de destinatários, restaurantes e parceiros de entrega que tentam 

enganar os nossos sistemas. 

O que leva a que perca o acesso à sua conta? Iremos desativar quaisquer contas 

associadas a atividades fraudulentas, que poderão incluir: aceitar entregas sem 

intenção de as concluir, criar contas fictícias para fins fraudulentos, reclamar taxas ou 

encargos fraudulentos, utilizar indevidamente os canais de apoio da Uber, aceitar ou 

concluir de forma intencional entregas fraudulentas ou falsas, alegar ter concluído uma 

entrega sem nunca ter recolhido o artigo a ser entregue, não se esforçar para entregar 

um artigo e recolher um artigo a ser entregue mas não o entregar na totalidade ou não 

o entregar de modo algum. 

POR QUE MOTIVOS PODEM OS CONSUMIDORES 
PERDER O ACESSO AO UBER EATS 

Estas orientações da comunidade ajudam a explicar os tipos de comportamento que 

podem levar a que os consumidores percam o acesso ao Uber Eats. Lembre-se de 

que se der permissão a outras pessoas para fazerem pedidos através da sua conta, 

será responsável pelo comportamento dessas pessoas enquanto estiverem a utilizar o 

Uber Eats. 



Garantir um ambiente de respeito e segurança para os parceiros de 
entrega. 
A forma como se comporta quando está a utilizar o Uber Eats poderá ter um grande 

impacto na experiência das outras pessoas que também utilizam a app. A cortesia é 

importante. É por este motivo que esperamos que faça apelo ao bom senso e se 

comporte de forma decente perante as outras pessoas quando estiver a utilizar o Uber 

Eats, tal como faria em qualquer espaço público. 

Veja alguns motivos pelos quais pode perder o acesso ao Uber Eats: 

● Contacto físico com parceiros de entrega Não deve tocar de forma 
inapropriada nas pessoas com quem interagir quando estiver ocorrer uma 
entrega. E nunca deve magoar um parceiro de entrega de forma intencional. 

● Danificar os bens dos parceiros de entrega Por exemplo, danificar uma 
bicicleta ou outro meio de transporte, partir ou vandalizar um telemóvel. 

● Utilização de linguagem ou gestos inapropriados e abusivos Por 
exemplo, fazer perguntas demasiado pessoais, fazer ameaças verbais ou 
físicas ou fazer comentários ou gestos que sejam agressivos, de índole 
sexual, discriminatórios ou desrespeitosos. 

● Contacto indesejado com um parceiro de entrega Por exemplo, qualquer 
contacto inapropriado após a entrega ter sido concluída. 

● Violar as leis locais enquanto estiver a utilizar o Uber Eats Por exemplo, 
pedir aos parceiros de entrega que infrinjam as regras de trânsito locais, 
como os limites de velocidade, ou utilizar o Uber Eats para cometer um 
crime. 

● Utilização repetida da sua conta por parte de um menor de idade - Tem 
de ter 18 ou mais anos de idade para poder ter uma conta Uber Eats. Se um 
filho ou irmão menor de idade estiver a utilizar a sua conta para receber 
refeições, será necessária a presença de um dos pais ou de um tutor no 
momento da entrega do pedido. 

Se tivermos conhecimento de algum destes tipo de comportamentos problemáticos, 

iremos entrar em contacto consigo para poder analisá-los. Dependendo da natureza 

da questão, poderemos suspender a sua conta durante a nossa investigação. Caso os 



problemas levantados sejam graves ou repetidos, ou caso se recuse a cooperar, 

poderá perder o acesso à sua conta Uber Eats ou às suas outras contas Uber. 

Qualquer comportamento que envolva violência, má conduta sexual, assédio, 

discriminação ou outra atividade ilegal enquanto estiver a utilizar o Uber Eats poderá 

resultar na perda imediata da sua conta. Além disso, quando as autoridades policiais 

estiverem envolvidas, iremos cooperar com a respetiva investigação, de acordo com 

as nossas diretrizes sobre autoridades policiais. 

 

https://www.uber.com/legal/data-requests/guidelines-for-law-enforcement-outside-the-united-states/en/

