
 

AD\1120789PT.docx  PE595.485v02-00 

PT Unida na diversidade PT 

Parlamento Europeu 
2014-2019  

 

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 
 

2016/2271(INI) 

28.3.2017 

PARECER 

da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

dirigido à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

sobre a digitalização da indústria europeia 

(2016/2271(INI)) 

Relator de parecer: Marju Lauristin 

 



 

PE595.485v02-00 2/10 AD\1120789PT.docx 

PT 

PA_NonLeg 



 

AD\1120789PT.docx 3/10 PE595.485v02-00 

 PT 

SUGESTÕES 

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a competente Comissão da Indústria, 

da Investigação e da Energia, quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 

na proposta de resolução que aprovar: 

A. Considerando que o setor das tecnologias da informação e da comunicação (TIC) 

emprega, atualmente, seis milhões de pessoas na Europa; que cerca de 40 % dos 

trabalhadores europeus não dispõem das competências digitais necessárias e se deparam 

com dificuldades na aprendizagem ao longo da vida; que os sistemas de educação e 

formação devem ser ajustados e reforçados para responder às exigências do mercado de 

trabalho digital; 

B. Considerando que existe uma grande disparidade de género em matéria de emprego e 

formação no setor das TIC, com fortes consequências negativas para a igualdade no 

mercado de trabalho; 

C. Considerando que a digitalização tem ramificações profundas em todas as vertentes das 

atividades do setor industrial, aumentando assim a sua competitividade através de formas 

inovadoras e sustentáveis de produção de bens e serviços, estimulando o crescimento 

económico, a criação de emprego e a prosperidade, mas colocando igualmente desafios 

que exigem a participação ativa dos parceiros sociais e das autoridades públicas na 

prossecução de uma transição digital justa; 

D. Considerando que o peso relativo do valor acrescentado industrial e do emprego têm 

vindo a diminuir há décadas, o que contribuiu para desequilíbrios económicos e, em 

alguns casos, teve consequências negativas para a coesão social e regional; 

E. Considerando que a digitalização pode conduzir a novas ligações em rede entre pessoas, 

grupos, máquinas e sistemas e, consequentemente, criar sinergias entre criatividade 

humana e inteligência artificial; 

F. Considerando que, em média, 9 % dos postos de trabalho correm sérios riscos de serem 

automatizados e que, em 25 % dos postos de trabalho, metade das tarefas irá sofrer 

alterações significativas decorrentes da automatização; 

G. Considerando que, segundo a Comissão, a procura de trabalhadores com elevadas 

qualificações no domínio digital continua a crescer e que, se não forem tomadas medidas 

adequadas, essa procura poderá atingir até 756 mil postos de trabalho não providos até 

2020, comprometendo, assim, a competitividade e o crescimento europeus; que os atuais 

sistemas de ensino e formação devem ser revistos, sempre que necessário, de modo a 

satisfazer melhor as necessidades do mercado de trabalho digital e aumentar os níveis de 

emprego; 

H. Considerando que as adaptações ao progresso técnico e as mudanças no mundo do 

trabalho daí decorrentes constituem uma tarefa de acompanhamento permanente, que irá 

ocupar as empresas, os sindicatos e os decisores políticos durante algum tempo; que um 

dos desafios fundamentais consistirá em adaptar os sistemas de ensino e formação de 

acordo com as necessidades do mercado de trabalho digital e garantir que a digitalização 

da indústria permanece um complemento do trabalho humano; 
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1. Salienta que a digitalização da indústria representa grandes desafios e oportunidades, tanto 

em termos da criação, como da perda de emprego, assim como na organização do 

trabalho; realça que a digitalização da indústria requer respostas específicas da Comissão 

e dos Estados-Membros, em concertação com os parceiros sociais, em matéria de 

emprego, políticas sociais, educativas e fiscais, o reforço da negociação coletiva, bem 

como a disponibilização de infraestruturas atualizadas; sublinha que a digitalização da 

indústria deve ser concebida de forma a contribuir para uma melhoria das condições de 

trabalho; 

2. Realça que as novas formas de trabalho assentes na digitalização estabelecem 

frequentemente uma separação entre o local de trabalho e a empresa, o que coloca um 

desafio em matéria de legislação laboral, proteção social e acordos coletivos, mormente o 

princípio da igualdade de tratamento no mesmo local de trabalho; manifesta a sua 

preocupação com o aumento do trabalho precário no setor industrial, designadamente o 

falso trabalho por conta própria e os contratos «zero horas» abusivos; salienta que a 

proteção dos trabalhadores deve ser assegurada de forma equitativa no mercado de 

trabalho digital; 

3. Regista as fortes diferenças regionais no que diz respeito à digitalização da indústria, o 

que tem repercussões no emprego, na produtividade e no crescimento, em particular para 

as PME; observa que, no que toca à digitalização, existe não só uma fratura regional, mas 

também social ; apela, por conseguinte, à intensificação de esforços no desenvolvimento 

inclusivo das infraestruturas digitais, nomeadamente o acesso à banda larga, e no apoio às 

PME, sobretudo em regiões menos desenvolvidas; convida a União a apoiar investimentos 

na infraestrutura digital e a fazer uma melhor utilização dos fundos europeus neste 

contexto; destaca a necessidade de promover o acesso universal à Internet, incluindo para 

os grupos desfavorecidos e as pessoas que vivem em zonas rurais; 

4. Considera que a inovação digital pública e as normas abertas são uma forma de contrariar 

a concentração de conhecimento digital nas mãos de algumas empresas, promovendo, por 

conseguinte, um desenvolvimento digital equilibrado em todos os Estados-Membros; 

5. Frisa a importância da ligação em rede e da cooperação das iniciativas nacionais para a 

digitalização já estabelecidas, tais como a Industrie 4.0, e apela a uma intensificação dos 

esforços para apoiar as regiões e os setores atualmente em atraso, no intuito de garantir a 

igualdade de oportunidades e de promover uma maior coesão económica, social e 

territorial; salienta o potencial dos centros de competências digitais para apoiar a 

digitalização da indústria, aumentar a competitividade das empresas existentes e encorajar 

a criação de novas empresas; 

6. Realça que a transformação digital é um fenómeno complexo que tem de ser abordado 

também a nível europeu, de forma a evitar a fragmentação do mercado único, e que, neste 

contexto, é desejável a estreita cooperação com as partes interessadas a nível nacional e 

regional; 

7. Insta a Comissão e os Estados-Membros, em cooperação com os parceiros sociais, a 

acompanhar e a avaliar regularmente o impacto da digitalização na qualidade, no número 

e nos tipos de emprego, bem como as exigências em matéria de competências e 

qualificações, e a adaptar as políticas conexas em conformidade, de molde a proteger os 

direitos dos trabalhadores, garantir a concorrência leal e assegurar que a digitalização 
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contribui para o aumento dos padrões sociais e laborais; assinala que, devido à 

digitalização da indústria, o diferencial entre a criação e a perda de vários tipos de 

emprego pode ter consequências na sustentabilidade dos sistemas de segurança social, de 

pensões e de seguro de desemprego dos Estados-Membros; recorda que, no futuro, nem 

todos os empregos serão afetados da mesma forma pela digitalização da indústria e que a 

importância da interação humana não deve ser subestimada; 

8. Observa os efeitos que os novos modelos empresariais assentes em tecnologias digitais 

estão a ter no mercado de trabalho, bem como a procura de competências digitais dos 

trabalhadores e dos prestadores de serviços; salienta que a digitalização oferece 

oportunidades em matéria de relocalização da produção; insta a Comissão e os Estados-

Membros a desenvolverem estratégias de relocalização de forma a promover o 

crescimento e o emprego na União; 

9. Recorda o risco de a digitalização agravar as desigualdades na distribuição de riqueza ao 

aumentar a fratura digital, a ponto de poder dividir a sociedade, os Estados-Membros e as 

regiões entre aqueles que conseguem tirar proveito da maior produtividade digital e 

aqueles que o não conseguem; insta a Comissão e os Estados-Membros, por conseguinte, 

a investigar possíveis formas de reduzir as desigualdades decorrentes da automatização; 

10. Reconhece as oportunidades e os desafios decorrentes da digitalização da indústria; regista 

os efeitos positivos da digitalização da indústria, já que esta, ao aumentar os regimes 

flexíveis de trabalho, pode resultar num maior equilíbrio entre a vida profissional e 

pessoal, diversificar as oportunidades de escolha através do teletrabalho móvel e permitir 

o acesso ao mercado de trabalho a pessoas de regiões rurais e isoladas, desde que 

equipadas com as infraestruturas necessárias, promovendo, deste modo, o crescimento 

económico; reconhece, em simultâneo, que a tendência impulsionada pela digitalização no 

sentido de um aumento da flexibilidade pode aumentar o risco de emprego instável e 

precário; sublinha, no entanto, que as novas formas de trabalho não devem ser utilizadas 

para contornar a legislação laboral e social vigente em matéria de proteção dos direitos 

dos trabalhadores e dos consumidores; realça que as indústrias e empresas tradicionais da 

economia das plataformas devem estar em pé de igualdade; 

11. Insta a Comissão e os Estados-Membros a recolher dados que permitam avaliar o impacto 

da digitalização nas formas de emprego e nas condições de trabalho e a empreender as 

iniciativas necessárias para clarificar a situação jurídica dos trabalhadores das plataformas, 

nomeadamente estabelecendo uma distinção entre trabalhadores por conta própria e 

trabalhadores por conta de outrem e adaptando a legislação existente, sempre que 

necessário, para assegurar que todos os postos de trabalho sejam devidamente abrangidos 

pelo Direito Laboral; sublinha que todos os trabalhadores têm os mesmos direitos sociais 

consagrados nos Tratados e na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, os 

quais devem ser respeitados, designadamente o direito à livre circulação, à liberdade de 

associação, o direito de celebrar acordos coletivos e o direito à greve; sublinha a 

necessidade de uma conjuntura administrativa e regulamentar proporcionada para a 

economia das plataformas, que tenha em conta os direitos e as obrigações de todas as 

partes interessadas; 

12. Recorda que o Tribunal de Justiça da União Europeia definiu o conceito de «trabalhador» 

com base na existência de uma relação de trabalho caracterizada por determinados 
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critérios, tais como a subordinação, a remuneração e a natureza do trabalho1; apela à 

segurança jurídica do conceito de «trabalho» no mercado de trabalho digital, a fim de 

assegurar a conformidade com as leis laborais e sociais; Afirma que todos os 

trabalhadores da economia das plataformas são ou assalariados ou independentes, com 

base na primazia de factos, e como tal devem ser classificados, independentemente da 

situação contratual; 

13. Manifesta preocupação com as diferenças significativas no nível de competências digitais 

dos trabalhadores em diferentes Estados-Membros e entre os próprios Estados-Membros; 

salienta a necessidade de colmatar essas lacunas, que têm impactos negativos nas 

oportunidades de desenvolvimento e no mercado de trabalho; 

14. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que garantam que a digitalização da 

indústria, e o consequente aumento das novas formas de trabalho, não seja prejudicial em 

termos de contribuições sociais e que todas as contribuições sejam pagas para todas as 

formas de trabalho; observa que as soluções digitais podem facilitar a cobrança de 

impostos e de contribuições sociais; 

15. Insta a Comissão e os Estados-Membros a envolverem os parceiros sociais com 

regularidade na adaptação do quadro regulamentar para a economia digital; apela aos 

parceiros sociais para que concluam os acordos coletivos relativos à economia de 

plataformas; 

16. Exorta os Estados-Membros a garantir o acesso universal à formação para as 

competências do século XXI, nomeadamente as competências digitais, o pensamento 

crítico, a resolução de problemas, o trabalho em equipa e a utilização de a utilização de 

grandes dados, de forma a permitir a participação equitativa de todos os cidadãos no 

mercado único digital; salienta, neste contexto, a importância das competências 

transversais, que permitem que os trabalhadores tomem decisões informadas e 

desenvolvam um espírito de iniciativa e de consciencialização; salienta o papel dos 

empregadores na organização e no financiamento de uma formação adequada que permita 

que os trabalhadores aperfeiçoem as suas competências e qualificações digitais; Chama 

especial atenção para os trabalhadores que ocupam cargos particularmente expostos ao 

risco de serem suprimidos em consequência da crescente digitalização da indústria; 

17. Frisa a importância da aprendizagem ao longo da vida para todos os trabalhadores na era 

digital; insta a Comissão e aos Estados-Membros a assegurarem que os trabalhadores que 

perderam os seus empregos tenham acesso rápido a uma reconversão em matéria de 

competências digitais, se assim o desejarem; apela à modernização dos sistemas de 

proteção social, para que reflitam padrões de trabalho e de carreira moldados pela 

digitalização; 

18. Sublinha a importância do alinhamento dos sistemas de ensino com as necessidades da 

economia digital, por forma a proporcionar aos alunos os conhecimentos e as 

competências relevantes; reitera o seu apelo à Comissão e aos Estados-Membros para que 

promovam o pensamento interdisciplinar nas escolas, de forma a satisfazer a procura 

crescente de competências digitais e complementares; exorta os Estados-Membros a 

centrarem a sua atenção não só na melhoria das qualificações da mão de obra, mas 

                                                 
1 Ver acórdãos nos processos C-596/12, n.º 17, e C-232/09, n.º 39, do TJUE. 
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também a promoverem o ensino e o interesse nos domínios da ciência, da tecnologia, da 

engenharia e da matemática, bem como em competências transversais e empresariais 

relevantes, desde a mais tenra idade; salienta que devem ser envidados esforços 

particulares para superar as fortes disparidades de género no setor das TIC; insta os 

Estados-Membros a envolver os parceiros sociais, bem como os estabelecimentos de 

ensino e de formação no desenvolvimento de estratégias em matéria de competências e de 

programas de formação profissional para a era digital; 

19. Observa que a inadequação de competências na economia digital não diz respeito apenas à 

falta de competências, mas também à falta de condições de trabalho, o que leva alguns dos 

trabalhadores mais qualificados a preferir trabalhar noutras partes do mundo, bem como à 

fraca gestão de recursos humanos, que não consegue tirar o máximo partido das 

competências e do conhecimento da geração digital; 

20. Congratula-se com as iniciativas empreendidas pela Comissão Europeia tendo em vista 

ultrapassar a falta de trabalhadores altamente qualificados, tais como a Coligação para a 

Criação de Competências e Emprego na Área Digital; salienta que um sucesso duradouro 

neste domínio só pode ser alcançado mediante a participação de todas as partes 

interessadas pertinentes, incluindo os parceiros sociais, as instituições de ensino e 

formação e as ONG; 

21. Sublinha que os trabalhadores não são subsidiários relativamente aos sistemas de 

produção robotizados ou às plataformas digitalizadas, mas desempenham, ao invés, um 

papel importante na definição do seu ambiente de trabalho e na digitalização da indústria; 

destaca, por conseguinte, a necessidade de reforçar o direito de consulta e de participação 

nos assuntos da empresa, bem como o envolvimento dos parceiros sociais, a todos os 

níveis, para garantir uma transição digital justa; 

22. Salienta a necessidade de identificar e analisar, tanto os efeitos positivos decorrentes da 

digitalização da indústria, quanto os riscos daí decorrentes para a saúde e a segurança no 

trabalho, designadamente os novos riscos psicológicos, e o impacto da interação entre 

pessoas e robôs, por forma a tomar medidas adequadas, sempre que necessário; sublinha a 

necessidade de envolver os parceiros sociais neste contexto; chama a atenção para as 

consequências psicológicas e neurológicas da digitalização para os trabalhadores, dado 

que a disponibilidade permanente comporta um risco de desenvolvimento de doenças 

relativas à saúde mental dos trabalhadores, como o esgotamento; defende, por isso, que os 

trabalhadores tenham o direito a «desligarem-se» fora do horário de trabalho; 

23. Exorta a Comissão e as suas agências, nomeadamente a Agência Europeia para a 

Segurança e Saúde no Trabalho, a examinar quais os efeitos da digitalização, da robótica e 

da inteligência artificial na tensão psíquica e a fazer recomendações políticas, se 

necessário; destaca os efeitos que uma supervisão constante, com recurso a técnicas 

digitais, podem ter no ambiente de trabalho e na tensão no trabalho; salienta, neste 

contexto, que os estudos realizados indicam claramente que uma pressão e uma supervisão 

mais intensas não melhoram o desempenho, antes aumentam os riscos para a saúde, os 

erros e os acidentes1; 

                                                 
1 Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho: ‘Work-related stress and risk assessment. A European campaign on risk 

assessment’; consultado em 14 de junho de 2013 em https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/esener. 

https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/esener
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24. Insta os Estados-Membros a lançarem, em conjunto com os parceiros sociais, consultas à 

escala nacional sobre o futuro do trabalho e a digitalização; entende que a Comissão deve 

desempenhar um papel central na divulgação e na coordenação das iniciativas nacionais; 

25. Observa que o crescente uso de novas tecnologias e de meios de comunicação eletrónicos 

no local de trabalho levanta várias interrogações relativas à privacidade dos trabalhadores 

e às novas possibilidades de monitorização e vigilância; salienta, por conseguinte, a 

necessidade urgente de debater e elaborar melhores quadros estratégicos no que se refere à 

utilização de dados, ao processamento, ao armazenamento e à propriedade dos dados 

relativos aos trabalhadores, em conformidade com o Regulamento n.º 2016/679, para 

evitar a violação de direitos fundamentais dos trabalhadores e para lhes garantir um direito 

de acesso aos dados; 

26. Regista o potencial da digitalização no que toca ao acesso aos serviços sociais e a outros 

serviços públicos, bem como à inclusão das pessoas com deficiência e das pessoas com 

mobilidade reduzida no mercado de trabalho; destaca, em particular, a importância do 

teletrabalho neste contexto; 

27. Regista o aumento do trabalho através de plataformas e espera que se propague ainda mais 

no setor industrial, dadas as possibilidades de descentralização e de flexibilidade 

proporcionadas pela digitalização; reitera a sua preocupação quanto ao facto de o trabalho 

através de plataformas estar a ser utilizado para contornar a legislação tributária e os 

direitos dos trabalhadores, nomeadamente no que diz respeito ao salário mínimo, às 

obrigações em matéria de saúde e de segurança, à duração máxima do trabalho e aos 

direitos à proteção social; insta a Comissão e os Estados-Membros a desenvolverem um 

quadro que assegure que os trabalhadores de plataformas beneficiem dos mesmos direitos 

que os trabalhadores na economia tradicional, bem como a igualdade de condições no que 

se refere ao pagamento de impostos e às contribuições sociais dos indivíduos e das 

empresas, com vista a salvaguardar, a longo prazo, a estabilidade das finanças públicas e 

os sistemas de segurança social. 
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