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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

A. Considerando que a aplicação da inteligência artificial (IA), da robótica e das 
tecnologias conexas na vida quotidiana e no local de trabalho está constantemente a 
aumentar, transformando de forma considerável as atuais estruturas socioeconómicas; 
que a IA deve beneficiar os cidadãos e a sociedade melhorando a qualidade de vida, 
criando novas oportunidades de emprego e reforçando a competitividade da União; que 
a IA constitui um elemento essencial da economia digital e, se for bem explorada, tem 
potencial para aumentar a prosperidade e facilitar a transição para uma economia 
sustentável;

B. Considerando que por IA se entende um sistema que apresenta um comportamento 
inteligente, que analisa o seu ambiente e toma decisões, com um certo grau de 
autonomia, para alcançar objetivos específicos; que os sistemas baseados na IA podem 
basear-se exclusivamente em programas informáticos, atuando no mundo virtual, por 
exemplo, sob a forma de assistentes de voz, programas de análise de imagens, motores 
de busca, sistemas de reconhecimento facial e de discurso, ou estar integrados em 
dispositivos físicos, por exemplo, sob a forma de robôs avançados, automóveis 
autónomos, veículos aéreos não tripulados ou aplicações da Internet das coisas1;

C. Considerando que a IA constitui uma prioridade estratégica, cujo pleno potencial só 
pode ser explorado se os utilizadores e os consumidores estiverem cientes dos eventuais 
benefícios e desafios que acarreta; que, muitas vezes, as empresas, assim como os 
trabalhadores e os seus representantes não estão sensibilizados para as aplicações de IA 
nem para as funções e os dados subjacentes; que existem casos em que as aplicações de 
IA violam os regulamentos existentes, nomeadamente em matéria de proteção de dados;

D. Considerando que a IA pode oferecer benefícios económicos e sociais, para além de 
criar novas oportunidades tanto para as empresas como para os trabalhadores, 
suscitando ao mesmo tempo uma série de desafios éticos, jurídicos e relacionados com 
o emprego; que a aplicação da IA no local de trabalho pode contribuir para mercados de 
trabalho inclusivos e ter um impacto na saúde ocupacional e na segurança, podendo, ao 
mesmo tempo, ser utilizada para acompanhar, avaliar, prever e orientar o desempenho 
dos trabalhadores com consequências diretas e indiretas nas suas carreiras; que a IA 
deve ter um impacto positivo nas condições de trabalho e guiar-se pelo respeito dos 
direitos humanos, bem como pelos direitos e valores fundamentais da União; que a IA 
deve ser centrada no ser humano, reforçar o bem-estar das pessoas e da sociedade e 
contribuir para uma transição justa e equitativa;

E. Considerando que a IA tem um impacto acentuado no mercado de trabalho2; que a IA 
pode eventualmente substituir os trabalhadores que exercem atividades repetitivas, criar 

1  Comunicação da Comissão sobre a Inteligência artificial para a Europa, COM(2018) 237 final.
2  STOA, «The ethics of artificial intelligence: intelligence: issues and initiatives» [A ética na inteligência 
artificial: questões e iniciativas], março de 2020.
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modelos de trabalho assentes na colaboração homem-máquina, aumentar a 
competitividade e a prosperidade e criar novas oportunidades de emprego para os 
trabalhadores qualificados; que o panorama laboral se encontra em rápida evolução e se 
estima que 65 % das crianças de hoje terão tipos de trabalho completamente diferentes; 
que é necessário requalificar e melhorar as competências dos trabalhadores, em 
particular no que diz respeito às competências digitais, a fim de garantir que ninguém é 
deixado para trás e que existe uma oferta suficiente de mão de obra especializada3;

F. Considerando que, de acordo com o Cedefop, cerca de 43 % dos trabalhadores adultos 
da União viram-se confrontados com novas tecnologias no local de trabalho; que 
aproximadamente sete em cada dez trabalhadores da UE necessitam de, pelo menos, um 
nível moderado de competências digitais no seu trabalho4; que, em média, cerca de um 
quarto dos cidadãos da UE não tem quaisquer competências digitais ou tem um nível 
baixo de competências digitais; que a clivagem digital tem aspetos específicos de 
natureza socioeconómica e ligados ao género, à idade, à geografia e à acessibilidade que 
têm de ser abordados; que 42 % dos trabalhadores de empresas que aplicam a IA nos 
seus processos empresariais consideram que essas atividades suscitam questões de ética, 
às quais deve ser dada resposta; que 28 % das entidades patronais consideram que a 
aplicação da IA não se desenvolveu plenamente devido à falta de regras de ética neste 
domínio5;

G. Considerando que a pandemia de COVID-19 evidenciou a importância das soluções 
digitais, incluindo o teletrabalho, bem como as suas implicações técnicas e sociais; que 
não existem disposições comuns a nível da União em matéria de aplicação da IA no 
local de trabalho, o que poderá conduzir a distorções do mercado e desvantagens 
concorrenciais; que a IA deve estar sujeita a um quadro regulamentar adequado;

H. Considerando que a OCDE elaborou recomendações sobre IA6;

I. Considerando que o Conselho da União Europeia incentiva à promoção de uma 
abordagem ética e centrada no ser humano no que respeita à IA7;

J. Considerando que os parceiros sociais a nível da União concluíram um acordo-quadro 
sobre a digitalização, que, nomeadamente, inclui um capítulo alusivo à inteligência 
artificial e à salvaguarda do princípio do controlo humano («human in control»)8;

K. Considerando que alguns Estados-Membros já estabeleceram organismos especiais para 
acompanhar e avaliar a influência da IA no local de trabalho;

3  Parlamento Europeu «Encouraging STEM Studies for the labour market» [Incentivar estudos nas áreas CTEM 
com vista ao mercado de trabalho], março de 2015.
4 Inquérito europeu do Cedefop sobre as competências e o emprego, 2014
5 Capgemini Research Institute, «Why addressing ethical questions in AI will benefit 
organizations» [Dar resposta às questões de ética no domínio da IA beneficiará as 
organizações], julho de 2019.
6 OCDE, «Recommendation of the Council on Artificial Intelligence» [Recomendação do Conselho sobre 
inteligência artificial], 2019, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449.
7 Conselho de União Europeia, «Conclusões do Conselho – Construir o futuro digital da Europa», junho de 2020.
8  European Social Partners Framework Agreement on Digitalisation [Acordo-quadro dos parceiros sociais 
europeus sobre a digitalização], junho de 2020.
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L. Considerando que os esforços que visam combater a desigualdade e os estereótipos de 
género são insuficientes; que a disparidade de género persiste em todos os domínios da 
tecnologia digital e, em especial no domínio da IA, solidificando, assim, uma trajetória 
que evidencia uma parcialidade em proveito dos homens no setor digital no futuro 
próximo;

1. Salienta a necessidade de avaliar exaustivamente as oportunidades e os desafios criados 
pelas aplicações de IA nas empresas públicas e privadas e na administração pública no 
que respeita aos empregos e aos trabalhadores, nomeadamente o seu impacto na 
conciliação da vida profissional com a vida privada, na organização do trabalho e nos 
fluxos de trabalho; considera indispensável que o diálogo social não seja contornado e 
que os trabalhadores e os seus representantes sejam consultados e recebam informações 
suficientes desde o início do processo de tomada de decisão; sublinha que a implantação 
da IA tem de ser transparente e que os sistemas de IA no local de trabalho devem 
respeitar a privacidade e a dignidade dos trabalhadores;

2. Salienta que, previamente ao desenvolvimento, à implantação e à aplicação de sistemas 
IA, deve ser realizada uma avaliação exaustiva dos riscos, que avalie o seu impacto nos 
direitos fundamentais e nas condições de trabalho, nomeadamente, em termos de saúde 
ocupacional e segurança, assim como as suas consequências sociais; realça que as 
avaliações devem incluir os riscos relacionados com a tomada de decisão por humanos e 
a discriminação social, bem como uma análise do surgimento de riscos ocupacionais;

3. Salienta que as soluções de IA têm potencial para melhorar as condições de trabalho e a 
qualidade de vida, nomeadamente melhorando a conciliação da vida profissional com a 
vida privada e aumentando a acessibilidade das pessoas com deficiência, para prever a 
evolução do mercado de trabalho, apoiar a gestão de recursos humanos e para prevenir a 
parcialidade humana; frisa, no entanto, que as soluções de IA podem também suscitar 
preocupações em matéria de privacidade e saúde ocupacional e de segurança, como o 
direito a desligar do trabalho, e conduzir a uma vigilância e uma monitorização 
desproporcionada e ilegal dos trabalhadores, violando a sua dignidade e privacidade, 
bem como a um tratamento discriminatório, nomeadamente nos processos de 
recrutamento, devido a algoritmos tendenciosos, nomeadamente em razão do género, da 
raça ou da etnia9, e algoritmos que penalizam grupos vulneráveis; manifesta, além disso, 
a sua preocupação com a possibilidade de a IA comprometer a liberdade e a autonomia 
das pessoas e contribuir para problemas de saúde mental dos trabalhadores, como o 
esgotamento profissional, a tensão profissional, o «stress tecnológico», a sobrecarga 
psicológica e a fadiga; salienta que as soluções de IA no local de trabalho devem ser 
transparentes, justas e evitar quaisquer repercussões negativas nos trabalhadores;

4. Sublinha que as autoridades competentes deveriam ter acesso a todas as informações 
relativas aos dados utilizados na formação, aos modelos estatísticos e aos princípios 
teóricos relacionados com as soluções de IA, assim como à validade empírica dos seus 
resultados;

5. Considera que a IA pode ajudar a aproveitar melhor as aptidões e competências das 

9  Parlamento Europeu: «Education and employment of women in science, technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender equality» [Formação e emprego das mulheres nas áreas da ciência, da 
tecnologia e da economia digital, incluindo a IA e a sua influência na igualdade de género], abril de 2020.
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pessoas com deficiência e que a aplicação da IA no local de trabalho pode contribuir 
para mercados de trabalho inclusivos e taxas de emprego mais elevadas para as pessoas 
com deficiência;

6. Salienta que as novas possibilidades tecnológicas, como a IA, e a avaliação da 
eficiência do trabalho não devem conduzir a uma desigualdade no reforço das 
capacidades tecnológicas e a um futuro digital desumanizado; sublinha que a ética da 
inovação deve seguir uma abordagem humanista;

7. Considera que deve ser obrigatório informar os utilizadores, incluindo os trabalhadores, 
e os consumidores sempre que um sistema utilize IA, em especial no que respeita a 
produtos ou serviços personalizados, e facultar-lhes informações relevantes, numa 
linguagem clara e simples, sobre todos os aspetos éticos das aplicações de IA que lhes 
digam respeito, para que possam tomar decisões informadas; salienta a importância de 
compreender a forma como os algoritmos processam e avaliam os dados e como este 
processo pode ser limitado ou interrompido; realça a necessidade de desenvolver 
competências através da formação e da educação dos trabalhadores e dos seus 
representantes no que diz respeito à IA no local de trabalho, a fim de melhor 
compreenderem as implicações das soluções de IA;

8. Sublinha que os candidatos e os trabalhadores têm de ser devidamente informados por 
escrito quando a IA é utilizada no decurso dos processos de recrutamento e na tomada 
de decisões no domínio dos recursos humanos, bem como sobre os meios disponíveis, 
nestes casos, para requerer uma revisão humana a fim de reverter uma decisão 
automatizada;

9. Salienta a necessidade de assegurar que os ganhos de produtividade decorrentes do 
desenvolvimento e da utilização da IA e da robótica não beneficiem apenas os 
proprietários das empresas e os acionistas, mas também as próprias empresas e os 
trabalhadores, através de melhores condições de trabalho e de emprego, incluindo 
melhores salários, o crescimento económico e o desenvolvimento, beneficiando 
igualmente a sociedade em geral, especialmente nos casos em que esses ganhos sejam 
obtidos em detrimento de postos de trabalho; insta os Estados-Membros a analisar 
atentamente o potencial impacto da IA no mercado de trabalho e nos sistemas de 
segurança social e a desenvolver estratégias para assegurar uma estabilidade a longo 
prazo, reformando os impostos e as contribuições sociais e adotando outras medidas 
para compensar o decréscimo das receitas públicas;

10. Sublinha a importância do investimento das empresas na formação formal e informal e 
na aprendizagem ao longo da vida, a fim de apoiar a transição justa para a economia 
digital; salienta, neste contexto, a responsabilidade das empresas que utilizam a IA de 
proporcionar a todos os trabalhadores em causa oportunidades em matéria de 
requalificação e melhoria das competências, a fim de aprenderem a utilizar as 
ferramentas digitais e a trabalhar com «cobôs» (robótica de colaboração inteligente) e 
outras tecnologias novas, adaptando-se assim à evolução das necessidades do mercado 
de trabalho e mantendo os seus postos de trabalho;

11. Apela à aplicação do princípio da precaução no que diz respeito às novas tecnologias 
baseadas na IA; sublinha o princípio fundamental de que os seres humanos devem 
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manter sempre o controlo das máquinas e da IA e as decisões tomadas pela IA devem 
ser responsáveis, contestáveis e, se necessário, reversíveis; salienta que as normas de 
segurança e proteção da IA devem ser sempre respeitadas e sublinha a importância de 
efetuar controlos e verificações regularmente a este respeito para prevenir resultados 
erróneos da IA; realça, a este respeito, que a responsabilidade no que diz respeito à 
utilização de IA tem de ser claramente definida, tanto em caso de acidentes de trabalho 
como em caso de danos provocados a terceiros;

12. Sublinha que a IA deve ser centrada no ser humano, transparente, segura e protegida e 
deve respeitar os direitos fundamentais e cumprir a legislação e regulamentação 
aplicável, nomeadamente o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), em 
todo o ciclo de vida do sistema, em especial quando é aplicada no local de trabalho; 
apela ao desenvolvimento de um sistema de certificação sólido, baseado em 
procedimentos de ensaio e orientado pelo princípio da precaução, que permita às 
empresas demonstrar que os seus produtos de IA respeitam os direitos fundamentais e 
as normas da União;

13. Recorda que o acervo social e laboral da União se aplica plenamente à IA e insta a 
Comissão e os Estados-Membros a assegurar uma aplicação adequada e a colmatar 
quaisquer potenciais lacunas legislativas; assinala que a UE tem potencial para se tornar 
líder mundial na promoção de uma utilização socialmente responsável da IA;

14. Insiste na importância de uma abordagem europeia comum relativamente aos aspetos 
éticos da IA; sublinha que qualquer quadro regulamentar nesta matéria deve ser 
adequado e basear-se numa avaliação de impacto exaustiva por forma a não prejudicar a 
criação de emprego nem a inovação no futuro; solicita, neste contexto, um quadro 
regulamentar europeu sobre os aspetos éticos da IA, que seja proporcionado e tenha um 
enfoque especial no mundo do trabalho, incluindo os direitos dos trabalhadores e as 
condições de trabalho; considera que deve ser dada especial atenção às novas formas de 
trabalho, como os serviços pontuais e o trabalho nas plataformas digitais, resultantes da 
aplicação das novas tecnologias neste contexto; considera que um quadro legislativo 
que tenha por objetivo regulamentar as condições de teletrabalho em toda a União e 
assegurar condições dignas de trabalho e de emprego na economia digital deve também 
ter em conta o impacto da IA; insta a Comissão a consultar a este respeito os parceiros 
sociais, os criadores de IA, os investigadores e outras partes interessadas;

15. Sublinha que a IA e qualquer legislação conexa não devem de modo algum afetar o 
exercício dos direitos fundamentais reconhecidos pelos Estados-Membros e a nível da 
União, nomeadamente o direito à greve ou a tomar outras medidas abrangidas pelos 
sistemas específicos que regulam as relações industriais nos Estados-Membros, em 
conformidade com o direito e/ou as práticas nacionais, nem devem afetar o direito à 
negociação, celebração ou aplicação coerciva de convenções coletivas ou a iniciar ações 
coletivas, em conformidade com o direito e/ou as práticas nacionais;

16. Sublinha a necessidade de se prestar uma maior atenção aos dados recolhidos no local 
de trabalho com a ajuda da IA, em particular se forem utilizados para tomar decisões no 
domínio dos recursos humanos; insta os parceiros sociais ao nível das empresas a 
analisar e a acompanhar em conjunto a aplicação da IA; exorta a Comissão e os 
parceiros sociais a analisarem a necessidade de adotar disposições específicas em 
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matéria de proteção de dados no local de trabalho no contexto da IA; salienta que os 
trabalhadores são os proprietários dos seus dados, mesmo após o termo da relação 
laboral;

17. Considera que a Agenda de Competências para a Europa deve abordar os desafios de 
adaptação e aquisição de qualificações e conhecimentos, com vista à transição ecológica 
e digital, nomeadamente os aspetos éticos da IA; sublinha a necessidade de tornar os 
aspetos éticos da IA e o desenvolvimento de competências éticas uma parte integrante 
de todo o ensino e formação profissional dos criadores da IA e das pessoas que com ela 
trabalham; relembra que os criadores, os programadores, os decisores e as empresas que 
trabalham com a IA têm de ser sensibilizadas para a sua responsabilidade ética; 
considera igualmente importante assegurar que os utilizadores finais e os consumidores 
recebam informações completas e que haja intercâmbios regulares entre todas as partes 
interessadas a este respeito;

18. Reitera a importância da educação e da aprendizagem contínua para desenvolver as 
qualificações necessárias na era digital e para combater a exclusão digital; insta os 
Estados-Membros a investir em sistemas de ensino, formação profissional e 
aprendizagem ao longo da vida de elevada qualidade, reativos e inclusivos, bem como 
em políticas de requalificação e de melhoria das competências para os trabalhadores dos 
setores em que a IA pode ter repercussões mais graves; salienta a necessidade de dotar a 
mão de obra atual e futura das necessárias competências em literacia, numeracia e 
literacia digital, bem como de competências nos domínios da ciência, tecnologia, 
engenharia e matemática (CTEM) e de competências sociais transversais, como o 
pensamento crítico, a criatividade e o empreendedorismo; sublinha que deve ser dada 
especial atenção à inclusão de grupos desfavorecidos a este respeito;

19. Sublinha que a IA não deve reforçar os estereótipos e a desigualdade de género, 
transformando as parcialidades e os preconceitos analógicos em parcialidades e os 
preconceitos digitais por meio de algoritmos;

20. Destaca a necessidade de assegurar que o desenvolvimento e a implantação e utilização 
da IA abranjam pessoas de contextos diversos, nomeadamente as mulheres, os jovens, 
as pessoas de cor e as pessoas com deficiência; recorda que as tecnologias baseadas em 
IA no local de trabalho devem ser acessíveis a todos, com base no princípio da 
conceção para todos os utilizadores;

21. Realça que o acesso a soluções de IA está estreitamente ligado ao acesso à Internet de 
alta velocidade e que, por conseguinte, a cobertura da banda larga deve ser uma 
prioridade, a fim de evitar a discriminação e a desigualdade de acesso a estas 
tecnologias;

22. Observa que as oportunidades relativas às soluções de IA dependem dos megadados, 
sendo necessário desenvolver uma massa crítica de dados para treinar os algoritmos e 
afinar os resultados; saúda, a este respeito, a proposta da Comissão relativa à criação de 
um espaço comum de dados na União para reforçar o intercâmbio de dados e apoiar a 
investigação, respeitando plenamente as regras europeias em matéria de proteção de 
dados.
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