
Setembro
éomês
para pensar
o trabalho
para além
do trabalho

B.° encontro da FFMS
realiza-se no Jardim
Botânico Tropical
A Fundação Francisco Manuel
dos Santos (FFMS) apresentou
ontem o programa do seu oita-
vo encontro anual, que se reali-
za nos dias 14,15 e 16 de setem-
bro no Jardim Botânico Tropi-
cal, em Lisboa.

O tema para este ano é "o tra-
balho dá que pensar" e junta
especialistas para discutir a for-
ma como a tecnologia, a demo-

grafia e as alterações sociais,
económicas e culturais estão a
mudar o mundo do trabalho.

De acordo com o coordenador
científico do evento, este encon-
tro tem por base uma "perspe-
tiva de economia e humanismo,
a que se junta a ética" e ainda a

arte. Entre os oradores convi-
dados, Pedro Portugal destaca
David Autor, que falará sobre as

"novas profissões ligadas à ino-
vação" e de como esta será uma
"tragédia para algumas" outras,
ou Juan Dolado, que abordará

a "desmaterialização das rela-
ções de trabalho" numa altura
em que o "conceito de local de
trabalho é cada vez mais difu-
so". Jared Diamond, que fará
uma "abordagem milenar e com
uma perspetiva de muito longo
prazo das relações entre as pes-
soas e as máquinas", e Martha
Bailey, para quem "pensar sobre
o futuro do trabalho implica pen-
sar sobre o passado", são tam-
bém oradores de renome.

Além destes oradores há espa-
ço para a discussão da ética da
inteligência artificial e dos robôs

e também para mesas-redondas
nas quais figuras reconhecidas
falam com o público sobre os

seus percursos.
O encontro deste ano procura

fugir ao conceito de conferên-
cia, ocupando o jardim tropical
de Belém com três diferentes
palcos e apostando também na
arte - há um debate sobre "Arte:
O Último Reduto do Humanis-
mo" -, concertos no final de cada

dia, documentários e uma peça
de teatro.


