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PROGRAMA 

 

Tema Geral: Trabalho na era digital: que desafios? 

 

Subtemas: 

1. Trabalho em plataformas digitais: «uberização» do trabalho?  

2. Trabalho na era digital e subordinação: novos e velhos indícios de subordinação? 

3. A Economia digital e os fenómenos de parasubordinação: em especial o trabalho 

no domicílio 

4. Teletrabalho  

5. Smart work e outras formas de trabalho à distância: que problemas? 

6. Digitalização e trabalho global: qual a lei aplicável? 

7. Digitalização e globalização do trabalho: discriminação em razão da 

nacionalidade? 

8. Recrutamento e novas tecnologias 

9. As discriminações na era digital: velhas e novas? 

10. Direitos de personalidade dos trabalhadores e novas tecnologias 

11. Liberdade de expressão nas redes sociais: que limites? 

12. Dados pessoais dos trabalhadores: que tutela? 

13. Novas fronteiras para o local de trabalho: que problemas?  

14. Tempo de trabalho e tempos de não trabalho: que controlo? 

15. Direito à desconexão? 

16. A conciliação entre o trabalho e a vida familiar na era digital 

17. Vigilância digital do trabalho ou do trabalhador? 

18. Poderes laborais e novas tecnologias: que desafios? 

19. Meios tecnológicos e avaliação do trabalhador: é o algoritmo discriminatório? 

20. Novas formas de trabalho e segurança e saúde do trabalhador  

21. Trabalho à distância e acidentes de trabalho: que problemas? 

22. Despedimento por razões tecnológicas 

23. Sindicalismo e trabalho digital: que dificuldades? 

24. A representação colectiva dos trabalhadores na empresa da era digital: uma 

miragem? 



25. Formas de comunicação dentro da empresa: necessidade de revisão da matéria? 

26. A contratação colectiva na era digital: que papel? 

27. A greve na era digital: que eficácia?  

28. Trabalho na era digital e segurança social 

29. Trabalho na era digital: questões fiscais 
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