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Sobre a UNI União Global 

 

A UNI União Global está sediada em Nyon, na Suíça e representa 
mais de 20 milhões de trabalhadores provenientes de mais de 
150 países dos mais variados setores em crescimento no mundo 
– aptidões e serviços. O futuro do mundo do trabalho tem sido 
uma das principais prioridades da UNI nos últimos anos. 
Assumindo uma voz de liderança na política global e na 
indústria, a UNI pretende desenvolver políticas e parcerias 
inovadoras para potenciar um futuro digital para todos. A UNI 
entende que, todos os parceiros e governos devem unir-se, com 
urgência, ao movimento sindical no sentido da criação de uma 
transição justa para um futuro digno no trabalho. Desde 
projetos de novas tecnologias, IA e algoritmos, ao impacto nos 
utilizadores, as considerações ético-sociais devem ser feitas por 
forma a colocar as pessoas e o planeta primeiro. 
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1 Introdução 

__ 
medida que a Inteligência Artificial (IA), a robótica, os dados e a aprendizagem das máquinas 
invadem os nossos locais de trabalho em todo o mundo, deslocando e perturbando os 
trabalhadores, os sindicatos tem que se envolver. Este documento fornece aos sindicatos, 
aos trabalhadores e aos seus representantes um conjunto de exigências para a 

transparência na aplicação da IA. Informa os criadores de IA e as administrações da importância 
da inclusão dos trabalhadores. A urgência de atuação imediata é enorme. É necessário adotar 
ações para salvaguardar os interesses dos trabalhadores e para manter um equilíbrio saudável 
do poder nos locais de trabalho. Os 10 princípios fornecidos neste documento foram 
desenvolvidos pela UNI União Global com esse propósito. 

 
A IA está presente em muitos eletrodomésticos e locais de trabalho: em chatbots, robôs, 
sistemas analíticos e bases de dados, a  produzir informações e reações, tais como movimentos 
e fala. Foi, de forma utilitarista, definida por Arvind Narayanan da Universidade de Princeton, 
como a situação em que “o conhecimento não vem unicamente do programador mas de outros 
meios, por exemplo, de bases de conhecimento”. 

Os dados são o alicerce da IA; por vezes algoritmos simples de dados, mas também, e de forma 
crescente, múltiplos conjuntos de dados mais complexos combinados com códigos cada vez 
mais longos. 

A Inteligência Artificial não é um fenómeno novo. Já existe há cerca de 40 a 50 anos. No entanto, 
o crescimento da tecnologia digital e a vasta quantidade de dados por nós produzidos todos os 
dias deu à IA um novo significado e uma nova dimensão: a aprendizagem da máquina. A 
aprendizagem da máquina é uma aplicação da inteligência artificial (IA) que fornece aos sistemas 
a habilidade de, automaticamente, aprenderem e melhorarem através da experiência sem 
serem especificamente programados. A aprendizagem da máquina coloca enfoque no 
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desenvolvimento dos programas de computador que possam aceder a dados e utilizá-los para 
aprender por si próprios. 

Temos agora, por conseguinte, uma forma de inteligência adicionada que pode auto-aprender. 
Num processo de aprendizagem interminável, o que começou com os dados provenientes de 
todos nós, em que os humanos dizem ao computador que uma imagem é um sinal rodoviário, 
uma célula cancerígena, uma pessoa ou um carro, as máquinas – baseadas em informações 
prévias – podem agora descobri-lo sozinhas. Podem, também, encontrar correlações complexas 
entre conjuntos de dados. Um exemplo é o de investigadores que, usando a IA como ferramenta, 
encontraram as sete condições presentes na vida de uma pessoa para que permitem aferir que 
essa pessoa pode, mais tarde, vir a sofrer de depressão. 

2 IA e o Mundo do Trabalho 

__ 
A IA e as suas aplicações já estão a deslocar trabalhadores, e com o rápido desenvolvimento das 
suas capacidades, é expectável que muitas outras tarefas desenvolvidas hoje por seres 
humanos, sejam desempenhadas pela IA e por robôs no futuro. Nas empresas tarefas 
tipicamente desenvolvidas por seres humanos estão a ser complementadas, ou mesmo 
substituídas, pela IA. Isto pode ser visto no uso da IA nos processos de recrutamento e 
promoção, na monitorização dos locais de trabalho e nos testes de eficiência e produtividade. 
Precisamente por causa desta situação, os sindicatos devem envolver-se na compreensão da IA, 
das suas potencialidades e desafios para o mundo do trabalho, e pressionar para ter influência 
sobre as suas aplicações. 

 
Alguns trabalhadores já estão a perder os seus trabalhos para a IA; de fato, investigações 
indicam que 50% do trabalho atualmente desempenhado por seres humanos pode ser feito mais 
rápida e eficientemente por sistemas automatizados. 

 A IA, a aprendizagem da máquina, robótica e sistemas automatizados, podem também 
beneficiar os trabalhadores. No setor da saúde os robôs serão capazes de ajudar os 
trabalhadores a levantar os pacientes ou a monitorizar o seu bem-estar. Em muitos serviços, os 
sistemas de IA, podem melhorar o serviço oferecido aos clientes, uma vez que, os bancos de 
dados com um crescente aumento de informação podem apoiar os trabalhadores na oferta de 
um melhor serviço e no fornecimento de informações corretas.  

Para que a IA e as suas aplicações possam ser implementadas de uma forma sustentável e ética, 
os sindicatos devem exercer a sua influência e direitos relativamente às decisões das 
administrações baseadas única ou parcialmente na IA. Por todo o mundo, atualmente, existem 
apenas alguns acordos de empresa que incluam estes direitos dos trabalhadores. 

Peritos concordam que é tempo de discutir e determinar o uso apropriado da IA. A UNI União 
Global convocou uma convenção, a nível global sobre a ética na IA que ajudará a endereçar, e a 

A inteligência artificial deve pôr as pessoas e o planeta em primeiro 
lugar. É este o motivo por que as discussões sobre uma IA mais 
ética devem ter lugar a um nível global. Uma convenção global 

sobre a ética na IA que englobe tudo é a garantia mais viável para a 
sobrevivência humana. 

 “ 

“ 
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prevenir as consequências negativas e não intencionais da IA, enquanto acentuará os seus 
benefícios para os trabalhadores e para a sociedade. Sublinhamos que os seres humanos e as 
corporações são os agentes responsáveis. 

Este documento operacionaliza a questão chave da UNI União Global: a inteligência artificial 
devem colocar as pessoas e o planeta em primeiro lugar. Este é o motivo pelo qual discussões a 
nível global sobre a ética na IA são essenciais. Uma convenção global sobre a ética na IA que 
englobe tudo é a garantia mais viável para a sobrevivência humana. 

Este documento apresenta 10 princípios e pontos específicos de ação que os sindicatos, os 
representantes dos trabalhadores e as alianças globais devem implementar nos acordos 
coletivos, acordos-quadro globais e alianças multinacionais. Estas ações permitem garantir os 
direitos dos trabalhadores e a sua influência na era digital. 

 

1. Exigir a transparência nos sistemas de IA 

__ 
Um sistema de inteligência artificial transparente é aquele em que é possível descobrir como e 
porquê o sistema tomou uma decisão ou, no caso de um robô, agiu de determinada forma. 

Em particular:  

A- Ressaltamos que o código-fonte aberto não é necessário ou suficiente para a 
transparência – a clareza não pode ser ofuscada pela complexidade. 

B- Para os utilizadores a transparência é importante porque lhe dá confiança e 
compreensão do sistema, fornecendo ao utilizador uma forma simples de 
compreender o que o sistema está a fazer e porquê. 

C- Para a validação e certificação de um sistema de IA, a transparência é importante 
porque expõe o processo de análise do sistema. 

D- Se ocorrerem acidentes, a IA precisará de ser transparente e responsável perante o 
investigador para que o processo interno que levou ao acidente possa ser 
compreendido. 

E- Os trabalhadores devem ter o direito de exigir transparência nas decisões e resultados 
do sistema IA, assim como nos algoritmos subjacentes (ver abaixo principio 4). Isto 
inclui o direito de recorrer das decisões tomadas pela IA/algoritmos e de estas serem 
revistas por um ser humano. 

F- Os trabalhadores devem ser consultados relativamente á implementação, 
desenvolvimento e desdobramento dos sistemas IA. 

G- Na sequência de um acidente, os juízes, jurados, advogados e peritos envolvidos no 
julgamento, devem agir com  transparência e com a responsabilidade de informar 
sobre provas e decisões tomadas. 

O princípio da transparência é um pré-requisito para garantir que os princípios restantes são 
respeitados. 

Ver abaixo o Principio 2 para soluções operacionais.  
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2. Equipar os sistemas de IA com uma “Caixa Negra Ética” 

__ 
A transparência total nos sistemas de IA deve ser garantida pela existência de um aparelho que 
grave informação sobre o sistema, sob a forma de uma “caixa negra ética”, que contenha não 
só dados relevantes para garantir a transparência e a responsabilidade de um sistema, mas 
também dados e informação claros sobre as considerações éticas inseridas nesse sistema. 

Aplicada aos robôs, a caixa negra ética deverá gravar todas as decisões, as bases para a tomada 
dessas decisões, os movimentos e os dados sensórias para os robôs hospedeiros. A informação 
fornecida pela caixa negra poderia ainda ajudar os robôs a explicar as suas ações numa 
linguagem que o utilizador humano possa compreender, fomentando melhores relações e 
melhorando a experiência do utilizador. A leitura da caixa negra ética deve ser rápida e simples. 

3. Fazer com que a IA sirva as pessoas e o planeta 

__ 
Este princípio inclui, códigos de ética para o desenvolvimento, aplicação e utilização da IA, por 
forma a que durante todo o processo operacional os sistemas de IA permaneçam compatíveis e 
aumentem os princípios da dignidade humana, liberdade, privacidade e diversidade cultural e 
de género, assim como os restantes direitos humanos fundamentais. 

Além disso, os sistemas IA devem proteger e até melhorar o ecossistema e a biodiversidade do 
nosso planeta. 

 

4. Adotar uma abordagem de humano-no-comando 

__ 
Um requisito absoluto é o de que o desenvolvimento da IA deve ser responsável, seguro e útil, 
em que as máquinas mantenham o estatuto legal de ferramentas, e em que as pessoas 
mantenham o controlo e sejam sempre responsáveis pelas mesmas. 

Isto implica que os sistemas de IA devam ser projetados e operados de acordo com a legislação 
existente, incluindo as normas sobre privacidade. Os trabalhadores devem ter o direito de 
aceder, gerir e controlar os dados que os sistemas de IA produzam, dando a esses sistemas o 
poder de analisar e utilizar os dados (Ver o principio 1 em “Os 10 princípios para a proteção e 
privacidade dos trabalhadores”). Os trabalhadores devem também ter um “direito a explicação” 
quando os sistemas de IA forem usados em recursos humanos, tais como recrutamento, 
promoção ou despedimento. 

5. Garantir uma IA imparcial e sem preconceitos 

__ 
Na conceção e manutenção da IA é vital que o sistema seja controlado quanto à existência de 
discriminação para com os humanos, negativas ou prejudicial, e que qualquer discriminação-
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seja de género, raça, orientação sexual, idade, ect.-seja identificada e não seja difundida pelo 
sistema. 

6. Partilhar os benefícios do sistema IA 

__ 
As tecnologias de IA devem beneficiar e fortalecer a maior quantidade de pessoas possível. A 
prosperidade económica gerada pela IA deverá ser distribuída, ampla e igualmente, para 
benefício de toda a humanidade.  

Por conseguinte, são necessárias políticas globais e nacionais destinadas a superar as divisões 
económicas, digitais, tecnológicas e  sociais. 

7. Assegurar uma transição justa e garantir o suporte dos direitos e liberdades 
fundamentais 

__ 
Com o desenvolvimento dos sistemas de IA e a formação de realidades aumentadas, o trabalho 
e os trabalhadores vão sendo deslocados. Para garantir uma transição justa e   futuros 
desenvolvimentos sustentáveis, é fundamental que as políticas empresariais existam para 
garantir a responsabilidade corporativa relativa a estas deslocações, tais como programas de 
formação e a possibilidade de mudança de emprego. São também necessárias medidas 
governamentais que ajudem os trabalhadores deslocados com a formação e a conseguir novos 
empregos. 

A implementação de sistemas de IA em conjunto com uma transição mais ampla para a  
economia digital requererá que os trabalhadores, de todos os níveis e em todas as ocupações, 
tenham acesso a segurança social e a formação contínua para que permaneçam em condições 
de empregabilidade. É responsabilidade dos estados e das empresas encontrar soluções e 
fornecer a todos os trabalhadores, em qualquer trabalho, o direito de aceder a ambas. 

Num mundo onde a precarização e individualização no trabalho está a aumentar, todos os 
trabalhadores devem ter os mesmos direitos fundamentais e sociais. Todos os sistemas IA 
devem incluir verificação e equilíbrio para garantir que a sua implementação e crescimento 
respeitam os direitos dos trabalhadores conforme disposto nas leis sobre os direitos humanos, 
nas convenções ILO e nos acordos coletivos. Um algoritmo “8798” que reflete as convenções 
básicas 87 e 98 da ILO e que seja incorporado no sistema, poderá servir esse propósito. Em caso 
de falha o sistema deve ser desligado. 

8. Estabelecer um mecanismo de governação global 

__ 
A UNI recomenda a criação de órgãos de governo de Trabalho Decente e de IA ética a nível 
regional e global. Estes organismos devem incluir os criadores de IA, fabricantes, proprietários, 
desenvolvedores, empregados, advogados, OSC e sindicatos. Devem ser criados mecanismos de 
monitorização e denúncia de procedimentos para garantir que a transição e a implementação 
de ética na IA é estabelecida. Estes organismos devem ter competência para recomendar 
processos e procedimentos de conformidade. 
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9. Proibir a atribuição de responsabilidades a robôs 

__ 
Os robôs devem ser projetados e operados, dentro do possível, para cumprir com as leis 
existentes, com os direitos e liberdades fundamentais incluindo os de privacidade. Esta questão 
está ligada á responsabilidade legal. De acordo com Bryson et al 2011, a UNI União Global afirma 
que a responsabilidade legal de um robô deve ser atribuída a uma pessoa. Os robôs não são, 
perante a lei, partes responsáveis. 

3 10. Proibir a corrida armamentista da IA 

__ 
As armas automáticas legais, incluindo a guerra cibernética, devem ser banidas. 
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