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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) na vida quotidiana e no local 
de trabalho está a aumentar;

B. Considerando que a IA oferece benefícios económicos e sociais, suscitando ao mesmo 
tempo uma série de desafios;

C. Considerando que as soluções de IA e a robótica deverão ter um forte impacto no mercado 
de trabalho1 e aumentar a necessidade de mão de obra especializada2;

1. Salienta a necessidade de avaliar exaustivamente os efeitos e as implicações das aplicações 
de IA nas empresas e na administração pública no que respeita aos trabalhadores, ao 
emprego e aos fluxos de trabalho; considera indispensável, no âmbito desta avaliação, que 
os trabalhadores e os seus representantes sejam consultados e recebam informações 
suficientes antes de as aplicações de IA serem utilizadas;

2. Salienta que as soluções de IA têm potencial para melhorar as condições de trabalho e a 
qualidade de vida, embora possam também conduzir a uma vigilância desproporcionada e 
ilegal dos trabalhadores, a um tratamento discriminatório devido a algoritmos 
tendenciosos, nomeadamente em razão do género3, podendo comprometer a dignidade e a 
autonomia das pessoas;

3. Considera que deve ser obrigatório fornecer aos utilizadores e aos consumidores todas as 
informações pertinentes sobre os aspetos éticos das aplicações de IA, a fim de poderem 
tomar decisões fundamentadas;

4. 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 a sociedade em geral, 
especialmente nos casos em que esses ganhos sejam obtidos em detrimento de postos de 
trabalho;

5. Apela à aplicação do princípio da precaução no que diz respeito às novas tecnologias 
baseadas na IA; sublinha que os seres humanos devem manter sempre o controlo da IA e 
que as decisões da IA devem ser reversíveis; 

6. Solicita um quadro legislativo sobre os aspetos éticos das aplicações de IA no local de 
trabalho, especialmente no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores e às condições de 
trabalho;

1 STOA, «The ethics of artificial intelligence: issues and initiatives» [A ética na inteligência artificial: questões e 
iniciativas], março de 2020.
2 Parlamento Europeu «Encouraging STEM Studies for the labour market» [Incentivar estudos nas áreas CTEM 
com vista ao mercado de trabalho], março de 2015.
3 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


