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O Dia Internacional da Mulher celebra este ano o contributo das mulheres para a 

sociedade – em especial no espaço digital - e propõe uma reflexão sobre a forma de 

garantir às mulheres o pleno usufruto dos seus direitos. 

As tecnologias digitais têm influência sobre a forma como trabalhamos, aprendemos, 

ensinamos e vivemos juntos. Infelizmente, as mulheres nem sempre beneficiam 

plenamente desta revolução tecnológica. Na realidade, segundo um relatório recente da 

Comissão de Banda Larga para o Desenvolvimento Sustentável, desenvolvido em 

colaboração com a UNESCO, concluiu-se que o fosso digital entre homens e mulheres 

está a aumentar: em 2016, o número de homens on-line ultrapassava em 250 milhões 

o número de mulheres. As mulheres não só são menos conectadas como beneficiam 

menos da literacia e da formação digital, têm menos probabilidades de ser contratadas 

por empresas tecnológicas e, geralmente, a sua remuneração é menor do que a dos 

seus colegas do sexo masculino. 

As mulheres estão em desvantagem, incluindo em algumas das áreas mais avançadas 

da ciência – tecnologias digitais e inteligência artificial. Assim, a título de exemplo, 

apenas 22% dos profissionais da inteligência artificial são mulheres. Este ano, a 

UNESCO ambiciona restabelecer o equilíbrio ao recordar as mulheres pioneiras que 

afastaram os limites do nosso conhecimento em áreas como a computação quântica, a 

inovação digital e a inteligência artificial. Ao destacarmos os sucessos destas mulheres, 

esperamos incentivar uma nova geração de jovens mulheres nos domínios da ciência, 

da tecnologia, da engenharia e da matemática (CTEM), onde ainda estão 

subrepresentadas. Trabalhamos para incentivar jovens raparigas e mulheres a optarem 

por estas áreas e, em particular, a desenvolverem as suas competências digitais 

através, por exemplo, do projeto "Girls Can Code", recentemente lançado.  



No âmbito cultural, também apoiamos o acesso das mulheres à criação digital e 

promovemos a igualdade de género digital nas indústrias criativas, através da iniciativa 

"You are next". Em colaboração com Sabrina Ho, a UNESCO ajuda centenas de jovens 

mulheres do México, Palestina, Senegal, Afeganistão e Tajiquistão a adquirirem 

competências artísticas, digitais e empresariais indispensáveis ao seu sucesso no 

mundo digital. 

Apesar destas iniciativas e da existência de muitos modelos femininos na esfera do 

digital, as mulheres estão, cada vez mais, a abandonar as plataformas on-line para se 

protegerem dos ciberataques e do assédio. Uma em cada dez mulheres da União 

Europeia afirma ter sido vítima de cyberbullying desde os 15 anos, um fenómeno 

particularmente frequente nas jovens mulheres com idades compreendidas entre os 18 

e os 29 anos. A UNESCO, na qualidade de agência das Nações Unidas dedicada à 

informação e à comunicação, está na vanguarda da luta contra a discriminação de 

género e do assédio on-line e da luta para a eliminação de estereótipos que se difundem 

nos media. 

Para fazer parte desta luta contra os estereótipos, convido-vos a juntarem-se ao 

movimento mundial #Wiki4Women. Na Wikipedia, apenas uma em cada seis biografias 

é dedicada a uma mulher. Ao criar ou completar biografias de mulheres extraordinárias 

nas esferas da cultura, da educação e da ciência, na Wikipedia, a UNESCO pretende 

conferir-lhes a existência digital que merecem. Baseando-se no sucesso da iniciativa 

“Edit-a-thon”, levada a cabo no ano passado, na sede da UNESCO, a Organização 

colabora novamente com a Fundação Wikimedia na promoção de oficinas “Edit-a-thon” 

no Cairo, em Deli, em Banguecoque, em Lima e em Almaty, assim como em Paris.  

A UNESCO está empenhada em contribuir, de forma positiva e duradoura, para o 

empoderamento das mulheres e para a igualdade de género. Cada um de nós pode 

fazer a diferença, rejeitando o preconceito e a discriminação, garantindo que os espaços 

online sejam seguros para todos, celebrando as realizações das mulheres e 

incentivando a contribuição das mulheres na esfera digital e em todas as esferas da 

vida. 
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