
 
 

FÓRUM DE OUTONO 2017 
O Trabalho do Futuro 
O Futuro do Trabalho 

 
27 e 28 de Outubro 

Auditório da Pousada da Juventude, Parque das Nações, Lisboa 

  

O mundo do trabalho é hoje marcado por transformações muito profundas, que o atravessam em 

múltiplas dimensões. Do impacto das políticas de austeridade à crescente precarização das 

relações laborais, das questões do sindicalismo às novas formas de emprego e desemprego, dos 

impactos da inovação tecnológica e dos desafios imensos que transportam consigo. O trabalho 

tem futuro? O futuro tem trabalho? Em que moldes? Qual é o lugar do trabalho no mundo que se 

está a desenhar à nossa frente? Como pensar, politicamente, os desafios que se nos colocam? 

 

PROGRAMA PROVISÓRIO 

27 Outubro, Sexta-Feira 

18.15 - Abertura do Fórum – Ana Drago (Direcção da Associação Fórum Manifesto) 

18.30 – Conferência Inicial – Richard Hyman 

20.00 – Intervalo para jantar 

21.30 – Debate “Desafios e problemas actuais da organização dos trabalhadores” 

• Daniel Carapau (Precários Inflexíveis) 

• Rebecca Gumbrell-McCormick 

• Sérgio Monte (secretário-geral adjunto da UGT) 

• Vivalda Silva (CE da CGTP e Presidente do STAD) 

23.30 – Encerramento do primeiro dia do Fórum 

  

http://www.lse.ac.uk/management/people/emeriti-visiting-staff/rhyman
http://www.bbk.ac.uk/management/staff/academic/gumbrell-mccormick/biography


28 Outubro, Sábado 

10.30 – Sessão 1: “As propostas de reforma das relações de trabalho em Portugal” 

• Filipe Lamelas (advogado e da Comissão do Livro Verde 2017) 

• Paulo Areosa Feio (geógrafo) 

• Reinhard Naumann (investigador) 

13.00 – Intervalo para almoço 

 

14.30 – Sessão 2: “Sobre o trabalho: mitos, ideias feitas, conceitos e indicadores” 

• João Ramos de Almeida (economista) 

• José Luís Albuquerque (economista) 

16.00 – Sessão 3: “A revolução tecnológica e o trabalho” 

• Nuno Teles (economista) 

• Porfírio Silva (filósofo) 

17.30 - Intervalo 

17.45 – Debate “A governação na área do trabalho na actual legislatura” 

• José Soeiro (deputado BE) 

• Manuel Carvalho da Silva (sociólogo) 

• Tiago Barbosa Ribeiro (deputado do PS)  

19.30 – Intervenção de encerramento – Diogo Martins (economista) 

 

Nota – Participação no Fórum é livre, mas sujeita a inscrição. Existe serviço de refeições (jantar 
de sexta-feira e almoço de sábado) na cantina da Pousada mediante inscrição prévia. 

 

 

 

 

 

 


