
Dia das Meninas nas TICs 2020 – por que o Dia das Meninas nas TICs é mais 

importante do que nunca. 

 

Hoje é o Dia Internacional das Meninas nas TICs - e como o mundo continua a enfrentar 

a emergência de saúde global COVID-19, agora é mais importante do que nunca.  

 

Em um momento em que escolas, escritórios e locais de atividade social estão fechados 

ao redor do mundo, a tecnologia está nos ajudando a nos comunicar, trabalhar, 

aprender.  

 

A pandemia da COVID-19 destaca exatamente por que meninas e mulheres precisam 

ser capacitadas para usar a tecnologia.  

 

Há uma divisão substancial entre mulheres e homens e entre meninas e meninos no 

acesso e uso da Internet hoje em dia. Em 2019, a proporção de mulheres que usam a 

Internet globalmente é de 48%, em comparação com 58% dos homens.  

 

Quando mulheres e meninas têm acesso à Internet, elas têm a oportunidade de iniciar 

novos negócios, vender produtos para novos mercados, encontrar empregos mais bem 

pagos e ter acesso à educação, assim como à saúde e serviços financeiros. Diante da 

pandemia da COVID-19, isso ganha nova importância: Se as mulheres não têm acesso 

à Internet, elas não têm acesso a informações vitais de saúde, juntamente com a 

educação e o emprego. 

 

É por isso que acreditamos que todos os dias é um Dia das Meninas nas TICs. 

 

O Dia das Meninas nas TICs é uma iniciativa da UIT e um movimento global para 

promover as empolgantes oportunidades de carreira que esperam por meninas e jovens 

mulheres no setor de tecnologia. Desde 2011, mais de 362.000 meninas e mulheres 

jovens já participaram de mais de 11.000 celebrações em 171 países em todo o mundo. 

 

Este ano não é diferente. Como não podemos celebrar pessoalmente o Dia das Meninas 

em TIC 2020, celebrações virtuais estão ocorrendo em todo o mundo para encorajar e 

capacitar meninas e jovens mulheres no setor de tecnologia. 

 

EMBED: https://www.youtube.com/watch?v=jvHoyxnU_TU&feature=youtu.be 

 

Pessoas ao redor do mundo estão sendo criativas no TikTok, Instagram, Snapchat, 

Facebook, Twitter e outras plataformas, com mensagens envolventes, imagens, vídeos 

https://www.youtube.com/watch?v=jvHoyxnU_TU&feature=youtu.be


e muito mais. Eles estão se conectando por Zoom, Skype, Jabber, Facetime, 

Houseparty e outras plataformas de colaboração para se conectar remotamente e 

discutir estratégias efetivas para fazer a ponte entre a divisão digital de gênero e colocar 

mais garotas na tecnologia. 

 

A Turnê Mundial 24 horas das Celebrações do Dia das Meninas nas TIC vai destacar 

alguns desses eventos da Espanha ao Mali, Bielorrússia, Jamaica, México e muito mais! 

 

A EQUALS será a anfitriã de um chat no Twitter com foco em 'Super-Heróis Digitais' que 

servem como modelos e constroem programas para ajudar as meninas a seguirem seus 

sonhos tecnológicos. Assista ao vivo no Twitter  @EQUALS Twitter feed de 15:30 - 

16:30 CEST no dia 23 de abril de 2020, e participe usando os hashtags 

#GenderTechImpact e #GirlsinICT. 

 

Enquanto isso, vamos trabalhar para fazer de cada dia um Dia das Meninas nas TICs! 

 

(É importante notar que enquanto a tecnologia e especificamente a Internet podem 

proporcionar muitos benefícios e um suprimento infinito de conhecimento e informação, 

ela pode representar muitos riscos e danos, especialmente quando se trata de crianças. 

É por isso que a UIT e parceiros da COP criaram Diretrizes para a Proteção da Criança 

Online (COP), para um mundo cibernético mais seguro e protegido). 

 

 

https://twitter.com/equals

