
CONCLUSIONS	SEMINARI	LOC	PORTUGAL	-	DEL	7	AL	10	DE	JUNY	2018	
	
Impulsat	per	la	LOC	/	MTC	i	amb	el	suport	d'EZA	-	Centre	Europeu	d'Afers	Obrers	i	de	la	Unió	

Europea,	es	va	celebrar	a	Braga,	del	7	al	9	de	juny,	a	la	Biblioteca	Lúcio	Craveiro	da	Silva	el	
Seminari	 Internacional	 sobre	 “Comprensió	 del	 món	 del	 treball	 i	 l’ocupació,	 amb	 una	
mirada	sobre		la	qualitat	de	vida	i	la	dignitat	dels	treballadors”.	

Van	 participar	 representants	 del	 KAB	 d'Alemanya;	 l'ACO	 i	 l'HOAC	 d'Espanya;	 del	 KAP	 de	 la	
República	 Txeca;	 de	BASE	 -	 Fut;	 de	CIFOTIE;	 la	 LOC	 /	MTC,	 el	MAAC,	 la	 JOC,	 la	 Pastoral	
Obrera	de	Portugal,	el	MTCE	i	l'EZA,	d'Europa.	

A	la	sessió	d'obertura,	presidida	per	D.	Jorge	Ortiga,	arquebisbe	de	Braga,	es	van	destacar	els	
objectius	d'aquest	esdeveniment.	José	Paixão,	coordinador	nacional	de	la	LOC	/	MTC,	va	
destacar	la	urgència	de	respostes	que	contrarestin	la	devaluació	del	treball	humà	i	que	el	
diàleg	 social	 és	 important	 i	 hauria	 de	 contribuir	 a	 prioritzar	 el	 treball	 i	 la	 dignitat	 dels	
treballadors.	El	senyor	Jorge	Ortiga,	en	el	seu	missatge	als	presents,	va	dir	que	el	treball	
humà	 és	 un	 dret	 per	 a	 tots	 i	 que	 també	 ha	 d'anar	 acompanyat	 de	 la	 qualitat.	 Aquesta	
qualitat	 prové	 del	 treball	 i	 ha	 d'estar	 relacionada	 amb	 la	 dignitat.	 En	 la	 vida	 dels	
treballadors	 i	 les	 seves	 famílies,	el	 treball	ha	de	permetre	una	vida	amb	dignitat,	essent	
imprescindible	el	temps	de	formació,	cultura	i	descans.	I	va	desafiar	la	LOC	/	MTC	a	seguir	
actuant	en	el	món	del	treball,	interpretant	i	vivint	l'Evangeli.	

La	 primera	 conferència	 d'aquest	 seminari	 la	 va	 fer	 José	 Castro	 Caldas,	 economista	 i	
investigador	del	CES	de	la	Universitat	de	Coimbra,	que	va	debatre	sobre	el	futur	del	treball	
i	 l'ocupació	 a	 la	 llum	 de	 la	 controvèrsia	 del	 passat.	 Començant	 amb	 una	 retrospectiva	
sobre	les	diferents	revolucions	industrials,	va	dir	que	les	crisis	laborals	han	coincidit	amb	
les	 crisis	 financeres.	 En	 aquestes	 crisis,	 la	 destrucció	 de	 l'ocupació	 gairebé	 sempre	 es	
presenta	 de	 forma	 apocalíptica.	 I	 és	 aquesta	 la	 versió,	 sobre	 les	 conseqüències	 que	
provocaran	 els	 canvis	 tecnològics	 en	 l’ocupació	 i	 en	 el	 treball	 humà,	 que	 en	 aquest	
moment	 ens	 volen	 fer	 creure.	 També	 va	 dir	 que	 al	 llarg	 del	 segle	 XX	 les	 tecnologies	 ja	
havien	conduït	a	la	desaparició	de	nombroses	professions,	que	mentrestant	havien	estat	
substituïdes	per	altres	noves	professions	creades.	I	va	dir	que	aquesta	vegada	també	pot	
servir	per	pensar	millor	el	 treball,	no	només	veure-ho	com	a	dolor	 i	obtenir	 ingressos,	 i	
que	reduir	el	temps	de	treball	pot	conduir	a	una	vida	més	digna	i	alliberadora.	

En	 la	 segona	 conferència,	 Wilfried	Wienen,	 cap	 de	 la	 secretaria	 europea	 del	 KAB	 nacional	
d'Alemanya,	va	parlar	sobre	 la	 indústria	4.0	 i	 l'amenaça	de	no	tenir	 treball.	Destacant	el	
treball	 humà	 i	 el	 que	 representa	 en	 la	 vida	 de	 les	 persones	 i	 les	 societats,	 també	 l'ha	
analitzat	des	d'una	perspectiva	de	diàleg	 social	 i	 de	 cohesió	 i	 desenvolupament	 social	 a	
Europa.	Va	parlar	de	la	 indústria	4.0	com	un	model	creixent	a	tot	el	món.	La	nostra	vida	
ara	 està	molt	 controlada	 a	 través	 d'Internet.	 Va	 advertir	 que	 hem	d'estar	molt	 atents	 i	
actius	 sobre	 què	 s'ha	 de	 fer	 amb	 aquestes	 dades	 personals,	 que	 són	 processades	
diàriament	pels	 servidors	d'Internet.	Hem	d'estar	 informats	sobre	 les	normes	existents	 i	
exigir	que	siguin	clares	i	segures	i	que	salvaguardin	la	privadesa	i	la	dignitat	humana	de	les	
persones,	adonant-se	que	la	indústria	4.0	també	és	la	revolució	del	sistema	capitalista	cap	
al	capitalisme	digital.	

A	la	tercera	conferència,	Brandão	Guedes,	tècnic	d'ACT	(recentment	jubilat)	i	animador	social	i	
cooperatiu,	va	desenvolupar	una	reflexió	sobre	l'economia	digital,	la	valoració	del	treball	i	
els	treballadors.	Va	afirmar	que	el	treball	no	pot	ser	un	parèntesi	en	 la	nostra	vida.	Que	
hem	de	tenir	molta	vigilància	en	el	control	i	l'avaluació	de	les	actuacions	dels	treballadors	
i	 la	 forma	 en	 què	 els	 substitueixen	 les	 màquines	 o	 els	 robots.	 Ens	 va	 parlar	 sobre	 la	
capacitat	de	concentració	 i	 lobbying	de	 les	grans	plataformes	digitals	que	s'han	creat	en	
els	darrers	temps	i	que	només	discuteixen	les	normes	i	normatives	quan	les	plataformes	



ja	estan	actives.	Amb	aquesta	tàctica,	aconsegueixen	regular-se	el	menys	possible,	podent	
créixer	amb	treball	precari	i	sous	baixos,	oferint	productes	barats	als	clients.	Va	concloure	
presentant	 dos	 camins	 possibles:	 el	 de	 la	 inclusió	 i	 la	 cohesió,	 on	 l'economia	 digital	 i	
l'evolució	tecnològica	donen	lloc	a	una	major	igualtat	social,	regional	i	de	gènere,	amb	el	
degut	 control	 democràtic	 de	 la	 tecnologia.	 Els	 desenvolupaments	 tecnològics	 i	 es	 seus	
guanys	 han	 d’estar	 al	 servei	 de	 les	 persones	 i	 hem	 de	 tenir	 cura	 que	 ningú	 no	 quedi	
enrere.	Si	no	d'aquesta	manera	 la	segona	via,	 la	marginació	 i	 la	desigualtat	conduiran	al	
creixement	 de	 la	 desigualtat	 i	 la	 concentració	 de	 la	 riquesa	 i	 s’exclouran	 milions	 de	
persones	i	el	model	social	de	la	protecció	desapareixerà.	En	aquest	procés	d'opcions,	 les	
organitzacions	de	treballadors	continuen	sent	un	instrument	fonamental	per	a	la	defensa	
del	 treball	 amb	 drets	 i	 per	 a	 la	 dignificació	 dels	 treballadors.	 Promoure	 la	 dignitat	 dels	
treballadors	 ha	 de	 seguir	 sent	 el	 "cor"	 de	 la	 nostra	 missió,	 i	 els	 més	 vulnerables	 i	
marginats	en	aquesta	evolució	han	de	ser	la	nostra	prioritat.	

En	 la	 quarta	 conferència,	 Charo	 Castello,	 psicòloga	 i	 educadora	 socio-laboral,	 membre	 de	
l'HOAC	d'Espanya,	 va	 tractar	de	 respondre	 a	 la	 pregunta	de	 com	 fomentar	 a	 Europa,	 el	
treball	decent	per	a	 tothom.	 I	va	garantir	que	el	 treball	decent	és	un	dret	que	dignifica,	
realitza	i	promou	a	tot	ésser	humà,	transformant-lo	en	un	agent	més	feliç	i	esperançador.	
És	molt	important	que	visquis	amb	esperança	i	amb	capacitat	de	somiar.	Per	això	mai	no	
podem	renunciar	a	 l'esperança	del	 treball	decent.	Perquè	amb	aquesta	 lluita	pel	 treball	
decent	 treballem	per	 la	dignitat	humana.	 La	 solidaritat	 és	part	de	 la	 fraternitat	 i	 vol	 dir	
donar	a	altres	el	que	és	meu.	Hem	d'esforçar-nos	per	la	justícia	i	ser	solidaris	fins	i	tot	en	
els	nivells	més	bàsics	de	la	societat.	Hem	de	donar	testimoniatge.	Hem	de	centrar-nos	en	
la	qüestió	de	 la	 reforma	 laboral.	Donar	visibilitat	a	 totes	 les	experiències	de	beques,	de	
manera	que	 totes	 les	persones	vegin	 la	 importància	del	que	 fem.	 La	pobresa	no	és	una	
qüestió	de	caritat,	és	una	qüestió	de	manca	d'ocupació.	El	treball	decent	és	una	prioritat	
clau.	 L'Església	 (bisbes,	 sacerdots	 i	 laics)	 ha	 de	 prendre	 aquesta	 prioritat	 com	 a	missió,	
com	 a	 tasca	 urgent	 de	 l'evangelització.	 També	 cal	 situar-lo	 en	 les	 agendes	 polítiques,	
econòmiques,	 socials	 i	 empresarials	 com	 a	 principal	 mitjà	 per	 combatre	 la	 pobresa	 i	
l'exclusió.	

En	 la	 taula	 rodona,	es	va	debatre	 sobre	 les	maneres	en	què	els	 treballadors	 s'enfronten	als	
canvis	en	el	treball	i	les	noves	maneres	en	què	es	presenten	aquest	canvis.	Aquesta	sessió	
tenia	 les	 intervencions	 de	 Maria	 Martínez	 de	 l'ACO	 d'Espanya,	 Ralf	 Linnartz	 de	 KAB-
Alemanya,	 Lidmila	 Nemcova	 de	 KAP	 República	 Txeca,	 José	María	 Costa	 Carneiro	 LOC	 /	
MTC	a	Portugal	i	va	tenir	Peter	Stephen	com	a	moderador	que	és	actualment	coordinador	
d’alguns	dels	projectes	d'EZA,	com	és	el	cas	d'aquest	Seminari	LOC	/	MTC.	Cadascun	d'ells,	
d'una	manera	 sintètica,	 van	 compartir	 les	 realitats	 dels	 seus	 països,	 on	 l'individualisme	
s'estén	 i	 el	 futur	 no	 s'encara	 amb	 confiança.	 A	 partir	 de	 les	 seves	 intervencions,	
encoratgem	a	la	pràctica	activa	de	la	ciutadania;	no	hi	ha	temps	per	a	la	distracció,	perquè	
quan	 això	 passa,	 altres	 ocupen	 l'espai	 polític	 i	 econòmic,	 i	 distorsiona	 l'aplicació	 de	 les	
tecnologies,	 posant-les	 al	 servei	 del	 benefici	 d'uns	 pocs,	 mentre	 que	 la	 persona	 és	
oblidada,	trepitjada	i		rebutjada;	cal	exigir	que	la	política	no	permeti	l'encadenament	de	la	
"economia	 de	matar"	 i	 ser	 capaç	 de	 regular,	 amb	 sentit	 comú	 i	 l'honestedat,	 les	 noves	
formes	de	treball	digital	i	tecnològic.	D'aquesta	manera,	es	demana	que	cada	treballador	
se	 senti	 cada	vegada	més	 responsable	de	cuidar	als	més	 fràgils;	mentre	ens	preocupem	
per	l'altre,	nosaltres	ens	encarreguem	i	ens	sentim	feliços.	

Els	participants	d'aquest	seminari,	en	tres	grups,	van	visitar	 la	Unió	de	Sindicats	de	Braga,	el	
Diário	 do	 Minho	 i	 l’empresa	 de	 construcció	 CASAIS,	 on	 van	 poder	 parlar	 de	 com	
cadascuna	d'aquestes	 institucions	estan	atentes	als	canvis	digitals	en	el	món	 laboral.	Els	
resultats	de	cada	visita	es	van	presentar	al	final	a	tots	els	participants.	

	



Ens	correspon	defensar	 i	experimentar	 la	cultura	dels	valors	de	 la	solidaritat,	atenció,	vincle	
social,	 responsabilitat	ciutadana	 i	 treball	decent.	La	memòria	històrica	de	 les	 lluites	 i	 els	
èxits	 dels	 que	 ens	 van	 precedir	 ens	 demostra	 que	 els	 somnis	 i	 utopies	 sempre	 són	 els	
factors	clau	que	motiven	el	canvi	i	enforteixen	la	nostra	esperança.	

Per	la	nostra	banda,	volem	combatre	la	sensació	d'impotència,	patir	amb	aquells	que	pateixen	
i	dinamitzar	nous	grups	que	siguin	portadors	de	confiança	ara	i	en	el	futur.	

	

	

	

L'equip	executiu	nacional	de	LOC	/	MTC	
	

Seminari	promogut	i	organitzat	per:	

Liga	Operária	Católica	–	Movimento	de	Trabalhadores	Cristaos		(LOC	/	MTC)	
	

Amb	el	suport	financer	de:	

EZA	-	Centre	Europeu	d'Afers	dels	Treballadors	i	la	Unió	Europea	


