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Os desenvolvimentos científicos e tecnológicos estão entre as principais conquistas da 

Humanidade. Não sendo uma particularidade exclusiva do nosso tempo, atingem agora 

níveis e incrementos exponenciais, abrem as portas à resolução de velhos problemas, 

trilham novas linhas de conhecimento e levantam novas questões, novas necessidades, 

mais investigação em domínios que até há pouco tempo pertenciam ao campo do 

desconhecido ou, quanto muito, do sonhado. 

 

Fruto do trabalho social, da combinação e desbravar de diferentes linhas de investigação 

e da sua aplicação em concreto, a ciência é um produto e dá um contributo ao 

desenvolvimento das forças produtivas, introduz inovações ao nível dos meios de 

produção, exige mais da força de trabalho. 

 

A forma como hoje são colocados os impactos da evolução científica e tecnológica não 

pode ser dissociada da organização das relações de produção, ou tão pouco da crise 

geral que atravessa o sistema capitalista. 

 

As potencialidades de redução do tempo de trabalho ou a libertação dos trabalhadores 

das tarefas mais penosas, são condicionadas pelo uso de quem detém os meios e se 

apropria da maior parte dos resultados da produção. 

 

A introdução de inovações no dia-a-dia é apresentada como uma ameaça – “serão 

milhões de postos de trabalho que vão desaparecer”; “o crescimento das desigualdades 

será uma inevitabilidade”… aos olhos da sociedade e, em especial, dos assalariados, 

aquilo que é dado como certo é a incerteza, a precariedade dos vínculos e a fragilização 

das relações. Para a outra parte que intervém no processo produtivo, são as 

oportunidades, a certeza de novas formas de negócio e a esperança de ver renovadas as 

fontes que proporcionam os lucros.  

 

A Inteligência Artificial (IA) insere-se numa fase mais desenvolvida desta dinâmica, 

mas ainda assim envolta nos mesmos condicionalismos e na mesma retórica.  

 

Para a CGTP-IN, uma das questões fundamentais que se coloca na discussão em torno 

da IA é das potencialidades que esta oferece, dos resultados para o desenvolvimento do 

país que encerra e dos esforços que temos de empreender para tomar o máximo partido 

dos seus avanços. Uma discussão que torna premente abordar a questão do papel do 

Estado e do carácter determinante que este assume não só no financiamento que garanta 

a autonomia das instituições de ensino superior e investigação, mas também na 

promoção e efectivação da estabilidade e justa valorização dos trabalhadores científicos.  

 

Numa época marcada pela coexistência de avanços extraordinários com a fome e a 

miséria, em que se introduzem novas técnicas e persistem muitas indefinições e 

limitações na área da IA, a CGTP-IN considera que, existindo perigos reais, são as 

potencialidades que marcam o que este campo do conhecimento tem para oferecer. A 



definição do papel presente e futuro da IA está umbilicalmente ligado com a capacidade 

de mobilização e luta dos trabalhadores e dos povos no sentido da transformação da 

sociedade, num mundo paz, liberto da guerra. 


