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Síntese do Painel IV – A Revolução Tecnológica 
está a Redesenhar o Mercado de Trabalho e as 
Relações Laborais – Riscos e Desa�os

A revolução tecnológica já começou e nada será igual

A curto ou longo prazo, com mais ou menos riscos, de forma mais otimista 
ou mais pessimista, com mais ou menos efeitos. Seja de que forma for, já nin-
guém duvida: a quarta revolução industrial que estamos a viver é mais rápida do 
que qualquer outra que lhe precedeu e vai mudar de forma irreversível a forma 
como hoje nos organizamos enquanto sociedade.

O sonho do “pleno emprego”, como lembrou Arlindo Oliveira, Profes-
sor Catedrático e Presidente do Instituto Superior Técnico, não passará disso 
mesmo: “Um sonho que não voltaremos a alcançar”.

E essa quarta revolução industrial – ou a revolução 4.0 – de que tanto se fala 
não é um cenário de futuro: “Está a acontecer” e a “entrar silenciosamente nas 
nossas empresas”, a�rmou José Manuel Fernandes, Presidente do Conselho de 
Administração da Frezite. “Temos so�wares mais abrangentes. Temos empre-
sas com sucursais [onde] já podem estar todos em linha. A partir de um sítio 
temos líderes globais e não precisamos de tantos líderes locais”, exempli�cou o 
empresário.

Num painel em que se analisaram os riscos e os desa�os da revolução tec-
nológica, �cou bem claro que a velocidade estonteante a que o mundo está a 
mudar graças às novas tecnologias deixa espaço para poucas certezas sobre os 
desa�os que o futuro no mercado laboral terá de enfrentar.

José Manuel Fernandes, Presidente do Conselho de Administração da Frezite:

“Vai haver grandes mudanças de ajustamento das competências, das quali�ca-
ções, tendo em conta uma nova forma de transmitir a comunicação em suportes 
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novos e esses suportes é que vão permitir ganhos substanciais de produtividade e 
de competitividade.”

“O país não vai ser transformado num país de startups digitais.”

A legislação está desadequada aos novos tipos de trabalho que começam a pro-
liferar, mas não é um obstáculo e deve sobretudo evitar-se a desregulação. Os 
“direitos inalienáveis” pelos quais as centrais sindicais se batem hoje foram cri-
ticados pelos vários oradores deste painel, depois de lançada uma provocação 
pelo moderador, o diretor do jornal Público, David Dinis, que perguntou se 
“ainda podemos falar de direitos inalienáveis, numa altura tão complicada de 
transformação do mercado de trabalho”. Os oradores deixaram uma resposta 
clara, com os sindicatos como destinatários: “Não remem contra a maré”. E �cou 
claro que, mais uma vez, é nas quali�cações dos trabalhadores que se pode jogar 
muito do que reserva o futuro.

Para o Presidente do Instituto Superior Técnico, Arlindo Oliveira, as quali-
�cações são o “drive” central: “Há entre 5 mil e 10 mil empregos  por preencher 
em Portugal na área das tecnologias. Prevê-se que sejam 20 mil em 2020 e um 
milhão em falta na Europa na mesma data”.

Miguel Santo Amaro, co-fundador da startup tecnológica Uniplaces, lem-
brou o conceito da globalização para explicar que a forma como hoje as empre-
sas competem “internacionalmente” está a mudar o mercado de trabalho e os 
seus desa�os. E neste campo, as empresas de tecnologia prometem ser o ponto 
central de todas as discussões. Até porque é preciso não esquecer que “se em 
2012 o ranking das 10 maiores empresas do mundo tinha apenas uma empresa 
tecnológica, hoje este ranking já é composto por oito empresas da área da tec-
nologia”, referiu o empresário.

Miguel Santo Amaro, Co-fundador da Uniplaces:

“Não há nenhuma empresa portuguesa a competir internacionalmente nas top 
100 mundiais. Acho que nos próximos cinco anos isso vai mudar. Mas temos que 
olhar para o que hoje temos e hoje não existem todos os fatores necessários para 
permitir que um dos grandes colossos tecnológicos seja português.”

“O tipo de trabalho que hoje um médico faz num centro de saúde pode ser facil-
mente substituído por uma máquina. E, portanto, um trabalho que há 10 anos 
era altamente quali�cado é das áreas onde a tecnologia mais facilmente vai criar 
disrupção.” 

Por agora, esse é um patamar que as empresas portuguesas, mesmo as tecno-
lógicas, ainda não conseguem ambicionar, mas os vários oradores foram unâ-
nimes em considerar que os bons exemplos de startups nacionais são um bom 
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indício de que Portugal pode aproveitar este capital para relançar o crescimento 
económico e tornar-se um “player” competitivo no mundo digital. “A capa-
cidade do país na área das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
torna Portugal competitivo a nível internacional, porque as TIC são o principal 
motor de crescimento. Portugal está no pelotão da frente”, considerou Arlindo 
Oliveira.

José Manuel Fernandes mostrou-se igualmente con�ante de que as trans-
formações e mudanças a que estamos a assistir ao nível tecnológico podem sig-
ni�car grandes oportunidades. «Portugal com o nível que está de desenvolvi-
mento e o “upgrade” que pode fazer de crescimento económico, se conseguir 
despoletar esse crescimento transforma-se em grande oportunidade», sustentou 
o empresário da Frezite.

“Muita da tecnologia está nas universidades e o mercado de trabalho ainda 
não sabe o que aí vem. Os gestores, os médicos, tudo se vai alterar, mas vamos 
criar oportunidades fantásticas. Para um Portugal que se tenta reposicionar 
pode ser uma forma fantástica. Temos mão-de-obra muito quali�cada nestas 
áreas. Pegar num mercado de trabalho e requali�car muito desse talento que 
temos hoje” é um dos grandes desa�os, considerou também o fundador da Uni-
places, Miguel Santo Amaro.

Legislação: Que mudanças?

Mas o moderador David Dinis, que disse não saber se deve �car “assustado e 
preocupado ou entusiasmado” com as mudanças que se estão a operar no mer-
cado de trabalho, quis saber como é que legislação se pode adaptar a este novo 
mundo.

Maria do Rosário Palma Ramalho, Professora Catedrática da Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa e Presidente da APODIT – Associação Por-
tuguesa de Direito do Trabalho, acredita que o quadro jurídico atual “já enqua-
dra muitos dos novos modelos de contratação laboral”. Contudo, alertou para os 
perigos de “formas de emprego que se podem desenvolver, mas não são exclu-
sivamente laborais” e aí sim, “sem qualquer controlo jurídico”. “A hipótese de se 
mascarar falso trabalho autónomo”, de que o exemplo das plataformas Uber é 
o mais conhecido, é um dos maiores riscos identi�cados por Maria do Rosário 
Palma Ramalho e deve ser mais protegido.

“É necessário adaptarmos os regimes legais para responder a necessidades 
de deslocalização, de adaptação da função, modi�cação de competência”, defen-
deu. Mas não se trata de deitar fora o sistema jurídico que temos ou sequer de 
criar um novo: “É preciso adaptar aquilo que Portugal já tem hoje e que já com-
porta muita �exibilidade a vários níveis”, considerou a Presidente da APODIT.
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Maria do Rosário Palma Ramalho, Professora Catedrática na Faculdade de 
Direito de Lisboa:

“As plataformas como a UBER são formalmente trabalho autónomo, mas já há 
sentenças em tribunais americanos de que os deveres dos trabalhadores UBER 
correspondem a deveres parecidos com os dos trabalhadores subordinados, mas 
não são protegidos da mesma forma.”

“É necessário adaptarmos os regimes legais para responder a necessidades de des-
localização, de adaptação do tempo de trabalho, de adaptação da função.”

E quando se fala em �exibilidade e das novas oportunidades de organização do 
trabalho que as tecnologias permitem, Maria do Rosário Palma Ramalho deixou 
uma preocupação: “Nem tudo aqui são vantagens. A revolução tecnológica tem 
repercussões radicais, desde os sistemas de recrutamento à gestão do trabalha-
dor, até aos instrumentos de trabalho”. Seja a consulta dos per�s pessoais no 
Facebook, o GPS do carro da empresa, o computador e o telemóvel pro�ssional 
com e-mail ativo 24 horas por dia, apesar de todas as vantagens, “temos que fazer 
intervir os meios de defesa da privacidade e direitos de personalidade”, conside-
rou Maria do Rosário Palma Ramalho. O risco, apontou, é “transformar o tra-
balho numa escravatura contemporânea” e aí o tema das remunerações é incon-
tornável. A realidade que mostra que “temos jovens muito quali�cados a ganhar 
muito mal” é apontada pela jurista como uma nova “forma de escravatura”.

É, aliás, ao nível das remunerações e da contratação coletiva que Maria do 
Rosário Palma Ramalho considera que é preciso fazer alterações ao regime 
jurídico atual.  “O sistema ainda é muito rígido na contratação coletiva e nas 
remunerações”, disse, considerando mesmo assim que já se avançou bastante 
ao nível dos despedimentos. “São precisos patamares mais baixos de proteção 
para atingirem mais pessoas. Se forem patamares muito altos há cada vez menos 
trabalhadores com aquelas características e socialmente isso é um perigo para o 
futuro”, acrescentou.

A mudança, diz o professor Arlindo Oliveira, tem de começar logo no 
campo do emprego público. Arlindo Oliveira explicou que hoje “é completa-
mente impossível contratar um engenheiro informático para o Estado com 
as restrições que existem. O Estado paga mal e deixou de ser atrativo”, o que 
está a levar “à desvalorização do capital humano do Estado” com o risco de “a 
máquina do Estado perder capacidade de resposta”. Os limites salariais são um 
dos principais travões, com o professor do Técnico a lembrar que um enge-
nheiro recém-licenciado “que entra no Estado ganha 1500 euros, se for para a 
Alemanha ganha 4 mil e se for para Silicon Valley ganha 12 mil euros”.
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Arlindo Oliveira, Professor Catedrático e Presidente do Instituto Superior 
Técnico:

“A globalização tende a concentrar em menos empresas e nas mais tecnológicas 
a maioria do rendimento. Basta ver a Apple ou o Facebook. Valem mais do que a 
General Motors ou a Boeing e empregam muito menos pessoas.”

“Portugal está no pelotão da frente em termos de capacidade na área das TIC. Se 
�zermos uma intervenção no ensino básico e secundário para criar maior empre-
gabilidade teremos tudo a ganhar. Está nas nossas mãos. Não dependemos da 
economia global.”

O �m do pleno emprego

Que efeitos terão todas as mudanças no curto-prazo num país que tanto pre-
cisa de empregos? Ao contrário do que aconteceu nas anteriores revoluções 
industriais, “em que as máquinas não substituíram os homens mas deram-lhes 
ferramentas para tarefas mais so�sticadas”, como lembrou Arlindo Oliveira, o 
Professor tem agora dúvidas de que isso volte a acontecer: “São sistemas que são 
impossíveis de distinguir de humanos em muitas formas de atuação. Se ligarmos 
para um call center podemos não saber se estamos a falar com um humano”.

David Dinis quis saber como é que Portugal pode lidar com este modelo de 
transição.

O Professor do Instituto Superior Técnico pegou nesta ideia para citar um 
estudo da revista Economist que apontava as pro�ssões com maior risco de 
desaparecer nas próximas décadas: venda a retalho, condutores e contabilistas 
estão no top das que tendem a desaparecer. No inverso da tabela, estão �sio-
terapeutas, treinadores pessoais, sacerdotes, editores, ou dentistas. Ou seja, o 
Professor acredita que serão precisas mudanças na forma como as sociedades 
se organizam, porque o desemprego será uma realidade cada vez mais provável 
para muitas pessoas. E é aqui que Arlindo Oliveira acaba com o sonho do pleno 
emprego: “Um desemprego estrutural com valores da ordem dos 50 % pode 
vir a acontecer. E uma sociedade que tenha estes valores de desemprego é uma 
sociedade que tem que mudar profundamente”. Como é que isto se resolve? 
O Professor garante que não tem soluções, mas fala em mecanismos de distri-
buição mais e�cazes como o rendimento base dado a todos os cidadãos. Tem de 
deixar de existir estigma associado ao facto de a pessoa não ter emprego.

Seja como for, há áreas que parecem estar imunes a este perigo do desemprego, 
desde logo as engenharias informáticas e trabalhos altamente especializados em que 
existem pelo mundo fora, e em Portugal também, vagas de emprego por preencher 
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por falta de candidatos. O que leva Arlindo Oliveira a defender que o “maior obje-
tivo do país deve ser dar a formação mais competitiva a todos os jovens”.

Naqueles que são os desa�os ao emprego, Miguel Santo Amaro mostrou-se 
mais otimista, defendendo novas formas de organização do trabalho. A gera-
ção ativa, os chamados “Millenials”, “já não querem ou ambicionam empregos 
para os próximos quinze anos e podem vir a viver num mundo em que o �m-
de-semana terá mais do que dois dias porque já não há necessidade de muito 
daquele trabalho que hoje temos”, acredita o fundador da Uniplaces.

A geração mais quali�cada de sempre

Também neste painel se falou do facto de Portugal ter hoje a geração mais quali-
�cada de sempre e não estar a saber aproveitá-la. Miguel Santo Amaro apontou 
o facto de essa geração “que tem mais apetência para inovar e facilidade para 
interagir com as tecnologias” ser também a que “está desempregada e não con-
segue ajudar as organizações a mudar e inovar”. Defendeu, por isso, “incentivos 
para esta população que não tem experiência mas tem facilidade com o inglês e 
ciências da computação muito superior à de outras gerações anteriores”. Desde 
logo, garantindo a sua entrada nas empresas.

Miguel Santo Amaro disse que é preciso também querer manter os jovens 
quali�cados em Portugal. O fundador da Uniplaces acredita que o país não se 
pode fechar e deve permitir que estes jovens queiram �car para “ajudar a melho-
rar”. Está con�ante de que a entrada em Portugal de empresas estrangeiras e 
de “know how” altamente quali�cado – que pode escolher o país por ter mão- 
-de-obra mais barata do que países como Alemanha ou zonas do mundo muito 
conhecidas na área tecnológica como Silicon Valley – deve ser aproveitada para 
que ensinem aquilo que de alguma forma ainda falta aos jovens portugueses, 
sobretudo ao nível do marketing.

O papel das universidades é, por isso, preponderante. Os vários oradores 
apontaram a excelência dos recém-licenciados portugueses e das inovações que 
saem hoje em dia das universidades lusas. E identi�caram o custo da mão-de-
obra e o “saber fazer” português como capitais importantes para vencer no mer-
cado competitivo que advém com a revolução tecnológica. E porque nem só de 
startups digitais se vai construir esse futuro, José Manuel Fernandes deixou um 
desa�o para a grande fatia do tecido empresarial português, que deve não só 
apostar na quali�cação, mas sobretudo no triângulo “preço, qualidade e preço 
de resposta”. E se nas duas primeiras vertentes, a competição dos países nór-
dicos, da Alemanha, dos Estados Unidos da América ou da China é difícil de 
combater, então que se aposte em “chegar mais depressa do que os alemães”, 
ironizou o presidente da Frezite.
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Mas nem só de gerações quali�cadas se faz a massa trabalhadora em Portu-
gal. E é por isso que o presidente da Frezite defendeu que é preciso dar formação 
nas empresas, muito direcionada “para esta �exibilidade e transversalidade das 
tecnologias em que a componente da linguagem digital é tão básica como o a, 
e, i, o, u”. Miguel Santo Amaro também acredita que é preciso “requali�car o 
talento que existe”.

Com os representantes dos sindicatos a assistir na plateia, José Manuel 
Fernandes não se coibiu de decretar a morte de determinadas pro�ssões – deu 
como exemplo a pro�ssão de torneiro. “A transição é violenta e não têm outra 
hipótese”, sentenciou.

O mesmo fez Maria do Rosário Palma Ramalho, que deixou uma pergunta: 
“Direitos inalienáveis para quem e para quantos?” Até porque acredita que 
“o trabalhador já não é aquilo que era, muito menos quando falamos dos jovens”. 
“Não podemos manter os padrões tradicionais”. “Aquela ideia de que nunca se 
saía do local de trabalho, se mantinha o mesmo posto durante toda a vida, as 
regalias eram direitos adquiridos que não podiam ser mexidos e que o emprega-
dor não podia despedir é a visão do sindicalista tradicional”. E para a professora 
de Direito da Universidade de Lisboa, nos novos tempos da revolução industrial 
e das novas formas de emprego, deixou de fazer sentido manter estes padrões e 
manter estas proteções. O sistema tem de evoluir através da regulação, disse a 
Professora.

E defendeu que é preciso que os parceiros sociais queiram estar incluídos 
nestas novas discussões, em vez de “remarem contra a maré”. Uma nota que vale 
para “o lado sindical e o lado patronal”, apontou.

 Conclusões do moderador, David Dinis, jornalista e diretor do jornal 
Público:

O debate que �zemos, e que aqui está sintetizado, torna evidente a dimensão do 
desa�o que nos abriu esta quarta revolução industrial. Pela sua natureza, esta 
chegou às nossas vidas de forma mais rápida, sem bater à porta e sem escolher o 
momento. E no dia-a-dia, foi acolhida de imediato por cada um de nós, se não 
enquanto trabalhadores, pelo menos enquanto cidadãos e consumidores.

Nós, do outro lado do espelho (enquanto organizações, empresas ou como 
trabalhadores), só podemos abraçar o desa�o e aproveitar as oportunidades. 
Mas o que nos disseram os membros deste painel é que não podemos olhar 
para o que se segue com a mesma bússola que nos tem orientado, apenas pelo 
princípio geral de que o futuro se constrói por tentativa e erro. É que, por dife-
rentes que sejam os nossos pontos de partida ou forma como olhamos a reali-
dade, estamos a entrar num novo paradigma. Talvez seja por isso que os teóricos 
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lhe chamam “revolução”. É que, sendo pací�ca, ela veio mesmo mudar o nosso 
modo de vida e de organização.

É por isso que debates como este são, hoje, fundamentais. Porque sendo 
dirigidos para quem está habituado a olhar para as relações laborais, são uma 
oportunidade imperdível para quebrar barreiras e perceções.

Em pouco mais de uma hora, percebemos como as sociedades se partiram, 
subitamente, ao meio: as empresas, leis e gerações com um histórico, um pas-
sado; e as starups, leis e gerações sem nada para trás – apenas um futuro dife-
rente em perspetiva. Percebemos que há muita gente entre estes dois mundos, 
em transição. E também que os desa�os têm dimensões diferentes, enorme grau 
de complexidade, �nal imprevisível. No �m, todos chegaram à conclusão sim-
ples – mas necessária – de que não vale a pena resistir, apenas concertar. No 
sentido de juntar esforços e procurar soluções, aproveitando o melhor que o 
presente (não só o futuro) nos entregou.

Ao Governo �ca entregue um obrigado e um registo obrigatório: só quem 
percebe a dimensão deste desa�o tem a coragem de lançar o debate. Sobretudo 
nas atuais circunstâncias. O futuro agradecerá a coragem.


