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Na web conference organizada pela Huawei, inti-
tulada “As Mulheres na Era Digital: Libertar o Po-
tencial do Talento Feminino para uma Europa
Mais Forte”, foi deixado um alerta: há que elimi-
nar os obstáculos à participação das mulheres na
Economia Digital.

Para Maria da Graça Carvalho, a ex-Ministra da
Ciência, Inovação e Ensino Superior, atual Eurode-
putada e Coordenadora do relatório do Parla-
mento Europeu, “Colmatar o fosso digital entre
homens e mulheres: participação das mulheres
na economia digital ”, defende que, para atingir-
mos uma verdadeira igualdade do género, “temos
de nos certificar de que eliminamos os obstáculos
à participação das mulheres na Economia Digital.
Não podemos permitir que o Digital se torne uma
nova forma de discriminação”. “Precisamos de
agir”, rematou a keynote speaker no debate.

A Huawei celebrou o Dia Internacional da Mulher
com a realização de uma web conference, dividin-
do-se por dois painéis de discussão que se foca-
ram na igualdade de género, na diversidade e na
inclusão no setor das Tecnologias de Informação
e Comunicação (TIC) e na sociedade como um
todo – “Participação das Mulheres na Recupera-
ção da Europa” e “Mulheres na Cibersegurança”. E
contou com a presença de representantes de or-
ganismos europeus e de associações da indústria
e também de vários eurodeputados.

Privacidade  - Termos de
Utilização

NOTÍCIAS ARTIGOS ENTREVISTAS ACADEMIC LEADING LIFE LÍDER CORNER EVENTOS LIVROS E REVISTAS

LÍDER MAGAZINE LEADERSHIP SUMMIT  LEADING PEOPLE  LÍDER TV  CONTACTOS   

Publicamos cookies neste site para analisar o tráfego, memorizar as suas preferências e otimizar a sua experiência.

Preferências de privacidade❯ ConcordoConcordoConcordoConcordoConcordo

×

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0232_PT.pdf
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstEnCPNiyI4aVtsXRIarPea0EJV22HYFk_v02SbHn1GPBhaTuCgQtQTsSoWT71FKRkiq8QYwO3KZy5OV5UFiKc5-EPnc-v0TVIMFfoRbFTznTYllJIVuhB3s4B828Z7zX2FRu0O1Y8g_ZdGXfVy8PDD2-OV4N9qs6D14gFdRvLT1OsWfLjYp6nEzoRNUSfIPbwuNDH4VnL5HiY-WFX513hQ6mVnzc4WGFowpGlPivH2TRa4Vzaahf-qvl5SLkPIDHZAPZvcxaRn95xM__zl1mjZkTEpHXHltIV5yuK1QokQencSjg&sig=Cg0ArKJSzEk0RqCwdHKa&adurl=https://www.holmesplace.com/pt/pt/co/ebook-guia-para-dormir-melhor%3Futm_campaign%3Dpt-2021-ebook-guia-para-dormir-melhor%26utm_source%3Dlider-newsletter%26utm_medium%3Dbanner%26utm_content%3Dnewsletter
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvdXA88ypTUkXN9_hbnm0DYA1wOoUjfpkRcR7KVcJwwsxE5YzT-0MMjVFvqT3DGuzcXq6QTE61uooqdALY3UJm9NXsmb0_qfDzV_r0PxCfoulqzSiSp1Bv92o_yc_-0LTB13rUhuMte9obaTMqS-GBQP4Zj1Zac8cRX05k4W0GS1qmWEXMtYnCzlwIXDC1SBRgsliTH7mcqtcf4B962xJ-dn0WnVyQH71hae1u-QT39dYJVzsTF_PwM5KJAijxSOwfZ5nc3EZeFy8HA9nEJN31-C4LhwwImG4eFAZW-e8WdzJUnlw&sig=Cg0ArKJSzN34EM7nxw3o&adurl=https://www.mulheresquechegamaotopo.com.br/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssrrpfOgmGqhJtE_JexWhUbHHYEJsU2-x17UfAfBGD3ihVwMXG4kOgM_4YjFwC9iWlS1vOtK2EMZfjWClJ8TnIeSsrCsO5DpcdyhBpuq7nncjxAzimaxtQtrk2iJFPJl3Non4rUGmOddOR74-nhz8rn8aE2GiC82AYiYjnjhNfp8TXXOPg0X4M4StEe10Fqy1PW213AnJhGVcALqlQ1nIWoogcTH6vDejxPClmtqYqCtvDqbcacqZ4u3-LTF52DnkHhKx0A7HAKUGv-yV1WYW5GBSe2HIjeP9VjjHeYYsTrkeNpTg&sig=Cg0ArKJSzHG4ilA6N5Tx&adurl=https://www.givingback.pt/
https://www.google.com/intl/pt-PT/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/pt-PT/policies/terms/
https://lidermagazine.sapo.pt/category/noticias/
https://lidermagazine.sapo.pt/category/artigos/
https://lidermagazine.sapo.pt/category/entrevistas/
https://lidermagazine.sapo.pt/category/academic/
https://lidermagazine.sapo.pt/category/leading-life/
https://lidermagazine.sapo.pt/category/lider-corner/
https://lidermagazine.sapo.pt/eventos/
https://lidermagazine.sapo.pt/category/livros-e-revistas/
https://lp.lidermagazine.pt/leadership-summit/
https://lp.lidermagazine.pt/leading-people/
https://lp.lidermagazine.pt/lider-tv/
https://www.facebook.com/lidermagazine.pt
https://www.instagram.com/lider_mag/
https://www.linkedin.com/company/lider-ideiasquefazemfuturo/


10/03/2021 Maria da Graça Carvalho: O Digital não se pode tornar uma nova forma de discriminação – Revista Líder

https://lidermagazine.sapo.pt/maria-da-graca-carvalho-o-digital-nao-se-pode-tornar-uma-nova-forma-de-discriminacao/ 3/8

Algumas ideias do debate

Maria da Graça Carvalho, Eurodeputada: “Na
Europa, apenas 18% dos profissionais que traba-
lham nas TIC são mulheres. 17% dos alunos em
disciplinas relacionadas com as TIC são do sexo
feminino. Menos de 3% das crianças entre os seis
e os 10 anos querem trabalhar nas TIC quando
crescerem. A importância dos modelos de com-
portamento é crucial para que as mulheres se
identifiquem com outras mulheres bem-sucedi-
das neste sector.”

Agnieszka Stasiakowska, Senior Business Accelera-
tion Manager da EASME, Agência Executiva da Co-
missão Europeia para as PMEs: “Precisamos de
mais mulheres nos conselhos de administração
das empresas, precisamos de mais mulheres na
Ciência, na academia. Precisamos de investir na
capacitação e na liderança feminina, e em mos-
trar esses role models às mulheres, partilhando
histórias pessoais”.

Branwen Miles, Policy Advisor da COPA/COGECA
(Associação Europeia de Agricultores e Cooperati-
vas Agrícolas): “As ferramentas digitais têm a ca-
pacidade de revolucionar o setor Agrícola para
ajudar os agricultores a tornarem-se mais susten-
táveis   e eficientes, o que também pode assumir-
se como uma via de empoderamento económico
para as mulheres. Porque ainda há esse potencial
inexplorado que as mulheres agricultoras têm e
que precisamos de apoiar, defender e dar-lhes a
oportunidade de o atingir.”
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Nina Hasratyan, Policy Manager da European
Cyber Security Organisation (ECSO) e Operational
Coordinator da Women4Cyber Foundation:
“Esperamos que os modelos do papel das mulhe-
res na cibersegurança inspirem as gerações mais
jovens e lhes mostrem o conjunto de possibilida-
des que têm pela frente. Apenas 11% da força de
trabalho a nível mundial na área da cibersegu-
rança é composta por mulheres, enquanto na Eu-
ropa é apenas 7%, resultados, aliás, muito
dececionantes. Por isso mesmo precisamos de in-
tensificar a nossa presença neste campo. Essa é
exatamente a razão pela qual criámos a
Women4Cyber, de forma a levarmos a cabo ativi-
dades e ações concretas e assim mostrarmos re-
sultados mais efetivos.”

Iva Tasheva, Co-Founder and Cybersecurity Mana-
gement Lead da CyEn: “Se queremos que a socie-
dade seja inclusiva, também devemos ter diversi-
dade na conceção de soluções tecnológicas, le-
vando em consideração os interesses, as falhas e
as verdadeiras questões existentes entre os dife-
rentes grupos. Funcionaria para mim enquanto
mulher, funcionaria eventualmente para todos,
seja a linguagem, os interesses ou o histórico que
nos diferencia. ”

Ibán García del Blanco, Eurodeputado: “É uma
questão de atitude. Acho que os homens também
têm de se tornar feministas, porque o feminismo
não é apenas uma questão de sensibilidade ou
justiça, mas também uma questão de eficiência
do ponto de vista económico”.
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