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Salónica, 11 de Setembro de 2019 

 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

Inteligência artificial ou humana? 
Nova investigação e nota informativa do Cedefop descrevem os desafios 

 
As vastas mudanças tecnológicas criaram incerteza entre os trabalhadores de 
toda a Europa. Algumas previsões indicam que praticamente metade dos 
empregos nas economias avançadas poderão vir a ser automatizados e que 
72 % dos cidadãos da UE receiam que os robôs possam «roubar os empregos 
das pessoas» (inquérito Eurobarómetro de 2017). O Inquérito europeu sobre 
competências e empregos, realizado pelo Cedefop, aprofundou as teorias: dos 
trabalhadores adultos da UE, 43 % indicaram que as tecnologias que utilizam no 
local de trabalho mudaram nos últimos cinco anos, enquanto 47 % assistiram a 
alterações nos respetivos métodos ou práticas de trabalho. 
 
O Cedefop quer entender as oportunidades e os riscos da digitalização para o 
futuro dos empregos e das competências, designadamente o impacto dos robôs. 
Enquanto as inovações tecnológicas do passado tendiam a substituir o trabalho 
rotineiro e pouco qualificado, atualmente muitas das tarefas altamente 
qualificadas, nomeadamente nos setores da saúde, do direito, das finanças e da 
educação, podem ser executadas mais rapidamente e melhor por máquinas do 
que por seres humanos. 
 
A investigação do Cedefop mostra que a automatização e a inteligência artificial 
não destroem necessariamente empregos e podem, em vez disso, transformá-
los. As pessoas, as empresas e os mercados de trabalho terão de se adaptar e 
de adquirir novas competências que lhes permitam cooperar com as máquinas. 
A oferta de ensino e de formação terá de incluir competências e aptidões 
«compatíveis com robôs», conjugando aptidões profissionais específicas com 
competências essenciais, como o empreendedorismo e a capacidade de 
aprender a aprender. Os decisores políticos têm de determinar o modo de 
enquadrar esta transformação contínua, garantindo que ninguém fica para trás à 
medida que vão sendo introduzidos novos métodos de trabalho. 
 
Pode encontrar a nota informativa do Cedefop sobre este assunto aqui. 
 

Leia os comunicados de imprensa do Cedefop aqui. 

Subscreva outros produtos mediáticos do Cedefop (boletim informativo, revista, notas 
informativas, etc.) criando uma conta de utilizador no nosso sítio Web. 
 

https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/attitudes-towards-impact-digitisation-and-automation-daily-life
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-skills-and-jobs-esj-survey
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-skills-and-jobs-esj-survey
https://wol.iza.org/articles/how-is-new-technology-changing-job-design/long
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9140
http://www.cedefop.europa.eu/news-and-press/press-and-media/press-releases
http://www.cedefop.europa.eu/user/register
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Contacto 
Serviço de Imprensa: Rosy Voudouri 
Tel.: +30 2310 490012, Endereço eletrónico: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Chefe do Departamento de Comunicação: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310 490288, Endereço eletrónico: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
Sobre o Cedefop 
O Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop), uma 
agência da União Europeia sedeada em Salónica, Grécia, presta apoio na definição de 
políticas europeias no domínio do ensino e formação profissionais. 

Ligue-se a nós    
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