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Pergunta com pedido de resposta oral O-000004/2018 

à Comissão 
Artigo 128.º do Regimento 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

Assunto: Capacitação das mulheres e raparigas através do setor digital 

O rápido avanço da digitalização em diferentes setores está a mudar a natureza do emprego, bem 
como os requisitos ao nível do mercado de trabalho e das habilitações. Desde que as mulheres 
tenham acesso a recursos adequados para aumentar as suas cibercompetências, a digitalização 
pode funcionar como uma oportunidade para aumentar a participação das mulheres no mercado de 
trabalho e a sua remuneração, e ao mesmo tempo melhorar o equilíbrio entre vida profissional e 
familiar e fomentar o empreendedorismo feminino. Um relatório da Comissão de 2013 veio 
demonstrar que, no setor das TIC, uma participação das mulheres igual à dos homens representaria 
um contributo de cerca de 9 mil milhões de euros por ano para a economia da UE. Existe, no entanto, 
um persistente fosso digital entre homens e mulheres no que se refere às cibercompetências de base 
e avançadas, ao acesso a tecnologias e serviços digitais e à proporção de mulheres nos empregos 
digitais. Segundo previsões da Comissão, a maioria dos postos de trabalho na UE exigirá, num futuro 
próximo, algumas competências digitais, sendo que o setor das TIC apresenta o crescimento mais 
rápido em ofertas de emprego. Existe, por conseguinte, uma necessidade urgente de apoiar a 
literacia digital das mulheres e raparigas.  

1. Prevê a Comissão levar a cabo um estudo para identificar as causas sistémicas do crescente 
fosso entre homens e mulheres em matéria de competências digitais e acesso às ferramentas e 
serviços digitais, tanto nas tecnologias avançadas como nas tecnologias de base? 

2. Que ações está a Comissão a realizar para promover e divulgar as cibercompetências e a 
literacia digital entre as raparigas? Que ações educativas – como por exemplo a promoção da 
«capacidade para codificar programas» – estão em curso para as mulheres de todas as faixas 
etárias e categorias profissionais? 

3. Prevê a Comissão levar a cabo ações no âmbito da campanha E-skills for jobs 
(Cibercompetências para o emprego) que visem em especial as raparigas?  

4. Está a Comissão a ponderar a adoção de novas medidas, em conjunto com os Estados-
Membros, para aumentar a atratividade e a importância das competências nos domínios CTEM 
(ciência, tecnologia, engenharia e matemática) e incentivar as mulheres e as raparigas a 
iniciarem ou prosseguirem o estudo destes temas? 
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