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Anexo 2 

Transcrição da Entrevista realizada a uma Dirigente (DF) da UMAR 

1-Há quanto tempo é membro da UMAR? Quais os motivos que a levaram a querer 

participar na associação? 

Eu sou membro da associação desde 1976, altura em que a associação foi formada, sou 

sócia fundadora..., que motivos é me levaram a participar? Eu, a seguir ao 25 de Abril, era jovem e 

participei com muitas mulheres numa comissão de moradores no local onde eu vivia e formámos 

uma creche, uma casa, e as mulheres tiveram um papel muito grande na fundação dessa creche. 

Desse convívio com as mulheres e desse trabalho em conjunto... entendi que elas tinham 

problemas concretos e que precisavam de um espaço próprio onde os pudessem também discutir. 

E daí, que quando se iniciou a UMAR... (foi através de uma sessão no Instituto Superior Técnico, 

eu até levei algumas dessas mulheres do Pragal, o local onde vivo ainda), formou-se um núcleo da 

UMAR no Pragal, onde demos alfabetização e onde... enfim, acabámos por ter uma intervenção 

muito interessante em torno da creche e de outros trabalhos. 

2 - Pode sintetizar o tipo de actividades a que se dedica na associação? Consegue 

quantificar o tempo exigido para as concretizar? 

Eu, ao longo de todos estes anos, tenho feito trabalho de voluntariado na associação, sou 

professora, agora aposentada, tenho mais tempo livre e, por isso, passo mais tempo na associação. 

Que tipo de actividades é que eu faço? Muitas, não é? Neste momento, tenho a coordenação do 

centro de documentação e arquivo feminista Elina Guimarães que pertence à associação. Tenho 

estado envolvida na preparação e dinamização do Congresso Feminista 2008, do ano passado, 

também em seminários debatendo os feminismos. Ah... desde há muito tempo, desde os anos 90, 

todos os seminários que a UMAR tem organizado, que eu tenho tido um papel activo. Tenho 

participado nas actividades da Marcha Mundial de Mulheres, já estive em Nova Iorque, em Vigo, 

em Marselha, em Porto Alegre, no Fórum Social Mundial e participado ainda nas actividades da 

marcha..., tenho uma actividade muito diversificada dentro da associação. 

 O tempo? O tempo é realmente muito, neste momento, praticamente venho todos os dias 

para a associação, ah... sei que também tenho que ter tempo para mim, este é um grande problema. 

Acabei a tese de doutoramento ah... há pouco tempo, em Março deste ano, e nem tempo tenho tido 

para organizar o livro para publicação. Tenho de ter tempo para as minhas coisas mas, às vezes, 

torna-se difícil, porque a associação tem muitas solicitações, ah... e muitas delas acabam por cair 

em cima de mim porque, ou são jovens que pretendem fazer trabalhos sobre a história da UMAR 
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ou porque, às vezes, tenho de participar em seminários, debates, enfim, é uma actividade que eu 

gosto de fazer. Ora bem, as horas de trabalho voluntário na associação, não é? Ora, as horas de 

trabalho, eu posso dizer Joana, que passo cá quase todas as tardes, se todas as tardes forem cinco 

horas, cinco horas vezes seis dias da semana, são trinta horas semanais fora, às vezes, aquilo que 

faço em casa para a UMAR.  

3- Como enquadra a UMAR no panorama associativo português? 

A UMAR é, neste momento, uma associação ah... bastante ah... acreditada no panorama 

associativo português, não só porque tem feito a ponte com outros movimentos sociais... é muito 

respeitada..., mas porque tem tido um trabalho de intervenção junto das mulheres, em especial na 

área da violência, nas casas - abrigo, nos centros de atendimento... ah... é um trabalho muito 

qualificado feito por técnicas especializadas no sector profissionalizado dentro da UMAR. São 

técnicas que dão muito do seu tempo à associação e que dão uma boa imagem desse mesmo 

trabalho, porque é um trabalho consciente, é um trabalho feito ah... também na tal perspectiva 

feminista que nós pensamos que, como associação, devemos colocar em todos os nossos trabalhos. 

Por isso, a UMAR é realmente uma associação, hoje, muito solicitada, com um site muito 

dinâmico e, dentro do panorama das associações de mulheres em Portugal, eu atrevo-me a dizer 

que é a associação, neste momento, com um trabalho mais amplo, mais diversificado e mais 

interventivo. 

Pergunta-me aqui como é que a UMAR encara as organizações de mulheres ligadas a 

partidos políticos. Sobre as organizações de mulheres ligadas a partidos políticos, do que eu 

conheço melhor é o MDM que, de certo modo, está ligado a um partido político...Quero dizer que 

a UMAR, nas suas origens, também esteve ligada a um partido da esquerda radical mas que, hoje, 

não está, porque conseguiu uma amplitude tal que tem mulheres de vários quadrantes políticos e 

não estamos organizadas ou ligadas a nenhum partido político. 

 Eu considero que as associações que não têm independência ah... face também aos 

partidos políticos, muitas vezes, estão amarradas a determinado tipo de compromissos, isso não 

quer dizer que não sejamos uma organização política, somos uma organização política! só que 

temos dentro de nós mulheres feministas de vários quadrantes. Ainda ontem, numa reunião do 

centro de documentação, achámos piada, porque uma das associadas que lá estava era cabeça de 

lista numa freguesia de Lisboa e pertencia a um partido e outra ia ser cabeça de lista na Costa da 

Caparica e pertencia a outro partido, até nos rimos com o facto e achámos que elas deviam ter as 

duas muito bom sucesso (risos) nas próximas eleições. Portanto, é assim, a nossa prática tem sido 

essa, nós não somos contra os partidos políticos, eles são necessários na sociedade, têm o seu 



V 

 

próprio espaço de intervenção e as mulheres dentro dos partidos políticos também podem ter um 

grande papel (e não é fácil), para que as questões dos feminismos não fiquem sem... como hei-de 

dizer? sem consequência, sem serem tratadas, realmente nós somos uma associação muito ampla, 

não é? 

4-De acordo com a sua experiência, quais as etapas mais marcantes da história da 

associação? 

Nós tivemos várias fases, uma primeira fase em que participámos nas lutas gerais, a seguir 

ao 25 de Abril, por creches, pelo direito ao emprego, pelo direito a ter uma casa, muitas mulheres 

mobilizaram-se na UMAR em torno dessas questões gerais, nestes sectores populares.  

Depois tivemos uma segunda fase, onde nos ligámos a grupos feministas existentes em 

Portugal, ah... concretamente o IDM (Informação/Documentação Mulheres) que tinha um centro 

de documentação feminista como o nosso, o MLM e a mulheres a título individual, a UMAR 

juntou-se a esses grupos na campanha nacional pelo aborto e contracepção, chamava-se CNAC. 

Dessa nossa experiência em comum, nós ganhámos alguns dos nossos ah... lances feministas na 

prática, não é? A UMAR não nasceu...pode ver nos seus estatutos... como uma associação 

feminista, no entanto, foi esta ligação dos finais dos anos 70 e início dos anos 80 a estes grupos 

feministas que acabaram por despertar em nós uma consciência mais viva sobre as questões do 

feminismo e, hoje, temos um papel marcante, creio eu, nessa área.  

Entretanto, as etapas mais recentes da associação prendem-se muito com o trabalho de 

intervenção junto das mulheres vítimas de violência, com as nossas ligações internacionais através 

de redes feministas, como a Marcha Mundial de Mulheres e, neste momento, um trabalho que está 

a ser enraizado junto das mulheres imigrantes com...ah... em torno de um grupo de trabalho que 

existe na SOLINE, que é a Associação Solidariedade Emigrante.  

Ah... também temos tido um papel muito importante no debate sobre os feminismos em 

Portugal, organizando seminários, debates e congressos, como aconteceu em 2008. 

5- Na sua opinião quais os factores que decidiram a transformação da Associação em 

ONG? 

É assim, de início, em 1976, a UMAR formou-se como uma associação, mas os seus 

estatutos eram uns estatutos ainda muito rígidos, com uma estrutura muito pesada, com conceitos 

regionais, ah... com núcleos locais, não muito um funcionamento que temos hoje, que é um 

funcionamento em rede, em grupos de trabalho... Então, quando nós sentimos que era necessário 

alterar os estatutos da associação ah... (até o nome porque, inicialmente, nós éramos União das 

Mulheres Antifascistas e Revolucionárias depois, em 1989, mantivemos a sigla UMAR, mas 
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passámos para Movimento pela Emancipação Social das Mulheres Portuguesas) aí, já alterámos os 

estatutos e já colocámos o nosso funcionamento de uma forma mais leve, menos organizativa, 

menos organização vertical e mais uma organização horizontal. 

 Depois, mais tarde, passámos para União das Mulheres Alternativa e Resposta que 

corresponde à sigla, mantivemos sempre a sigla, não é? Mas esta evolução dos estatutos tem a ver 

com a vida da associação e a sua adaptação sempre aos nossos tempos e é por isso, com certeza, 

que existimos. Ora, a passagem a ONG foi uma passagem natural, à medida que íamos alterando 

os estatutos, nós entendíamos... nós fomos adoptando aquilo que existia na sociedade e o que 

existia na sociedade eram associações, eram as ONGs. Além de mais, nós participávamos no 

Conselho Consultivo da Comissão para a Igualdade e Direitos das Mulheres onde tinham assento 

outras ONGs e, portanto, na prática, foi um assumir muito natural de sermos uma ONG.  

Quando? Foi devido às alterações dos estatutos, eu não sei, observe melhor os estatutos 

para ver se foi em 89..., se foi já nos anos 90/95 ah..., mas eu acho que nos estatutos nós dizemos 

sempre que somos uma associação de mulheres sem fins lucrativos, nem dizemos bem que somos 

uma ONG, está a ver? Agora, claro que assumimos o estatuto de ONG, porque todas as 

associações que hoje trabalham ah... no terreno, junto de mulheres ou de outros públicos são 

consideradas ONGs, é por isso, não é por mais nada. 

6- Essa mudança veio acompanhada de uma necessidade de atingir novos objectivos? 

Sim, de certo modo, quando apresentamos projectos, nós procuramos sempre ampliar a 

actividade da associação e, hoje, através do projecto BIG, Bibliotecas para Igualdade de Género, 

estamos a intervir junto de escolas. Nós também sempre tivemos essa intervenção, mas agora de 

uma forma mais organizada, mais sistemática, junto das escolas, de alunos e alunas ah...e portanto, 

há sempre, quando nos candidatamos aos projectos, o objectivo de ampliar a nossa actividade e de 

atingir mais objectivos e novos objectivos também, como é a questão projecto do tráfico contra as 

mulheres, que é uma nova área também de intervenção da associação. 

Eu não sei se entendeu que a nossa associação tem tido uma evolução e, às vezes, é muito 

difícil distinguir entre os novos e os velhos objectivos, porque eles se entrelaçam. O facto de 

sermos uma ONG, de termos projectos de intervenção subsidiados pode permitir, como eu disse, 

alargar a novos objectivos a novas áreas de intervenção mas, por exemplo, nós fizemos o ano 

passado, o Congresso Feminista ah...e teríamos feito o congresso, quer tivéssemos ou não, 

subsídios, está a ver? Os nossos objectivos não dependem propriamente dos subsídios, mas 

daquilo que nós... na sociedade, achamos que é preciso fazer. Claro, que depois podemos 

aproveitar um projecto para prosseguir esses objectivos. Agora, dizer há novos, há velhos...eles 
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entrelaçam-se, não é? Eles estão-se a entrelaçar e posso dizer que a questão do tráfico de mulheres 

é um novo objectivo da nossa intervenção, não é?  

Ah... esta intervenção nas escolas não é um novo, é um velho, só que está a ser feito de 

uma forma mais organizada e mais sistemática, há uma conjugação entre os novos e os velhos 

objectivos.  

Está-me a perguntar sobre os novos e os velhos objectivos... Os velhos objectivos, os de 

1976, era a luta pelo direito ao emprego, pelo direito à educação, direito a infra-estruturas sociais 

de apoio, direito à protecção da maternidade ah..., eram os tais objectivos que, embora focados nas 

mulheres, eram um bocado mais gerais. Que objectivos actuais? Nós continuamos a dizer que é 

preciso o direito ao trabalho, mas um trabalho com direitos, continuamos a dizer que é preciso 

infra-estruturas sociais de apoio à maternidade, mas dizemos maternidade e paternidade, ou seja, 

os homens também têm de assumir a sua quota parte. 

 Hoje, exigimos partilha das tarefas em casa, ou seja, que a paridade não chegue só à vida 

política, mas também à vida privada e também reclamamos mais mulheres no poder político. 

Hoje, as nossas reivindicações caem muito na área da violência, questão que, em 1976, nós não 

levantámos, mas que agora levantamos com muito vigor, esta questão da grande discriminação 

que representa a violência sobre as mulheres. Hoje, nós reclamamo-nos de feministas e que é 

necessária uma agenda própria dos feminismos. Em 1976 nós não falávamos de feminismos nem 

de uma agenda própria dos feminismos, não sei se estes exemplos servem para perceber as 

diferenças.              

7- Pensa que essa inovação trouxe repercussões, nomeadamente, no modo de actuação, no 

financiamento...? 

Como lhe disse, permitiu uma actividade mais ampla da associação, sem dúvida, um 

trabalho com outras ONGs, um reconhecimento social maior ah..., mas do ponto de vista 

financeiro ah...as questões são muito más. Quando pergunta se essa inovação trouxe repercussões, 

nomeadamente, no modo de actuação e no financiamento, digo-lhe que isto tem sido um desastre, 

um desastre. Nós, neste momento, a associação..., toda a pequena almofada financeira que tinha já 

está toda empatada nos projectos, porque nós não recebemos dinheiro desde Dezembro do ano 

passado, já estamos nesta altura do ano, entende o que é que isto é? Isto é uma coisa muito, muito 

grave, portanto, nós não ganhámos nada no que diz respeito ao financiamento. 

Está-me aqui a perguntar se esta nossa passagem a ONG permitiu resolver problemas 

financeiros... eu quero dizer-lhe, com sinceridade, que agravou os nossos problemas financeiros, 

porque é uma questão assim... um bocado complexa, por que foi que isso aconteceu. Inicialmente, 
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nós tínhamos uma actividade mais pequena, ligada muito ao voluntariado, às quotas das 

associadas, às recolhas de fundos que fazíamos e, quando passámos a entregar projectos e a 

receber subsídios como associação, como ONG, esses projectos permitiram uma maior amplitude 

do nosso trabalho, por exemplo, desde formação profissional para mulheres, à tal intervenção na 

área da violência e noutras áreas. Agora no...sei lá... no projecto que temos contra o tráfico de 

mulheres ou, por exemplo, as bibliotecas para a igualdade de género que é outro projecto que 

temos no âmbito do POPH CRENE, ou seja, das verbas vindas da União Europeia e que passam 

pelo governo português..., só que os atrasos que existem relativamente aos financiamentos desses 

projectos ah... estão a colocar a associação, e não só a nossa, mas outras associações em grandes 

buracos financeiros. Os dinheiros não vêm, estão extremamente atrasados e temos que pagar às 

pessoas que estão a trabalhar nos projectos, temos que satisfazer os compromissos e objectivos 

porque, se não, tínhamos que parar com os projectos. Neste momento, isto está a tornar-se uma 

situação quase catastrófica.  

Houve outros momentos na vida da associação, talvez há uns 10/15 anos, quando nós 

fazíamos mais formação profissional, em que tivemos que pedir dinheiro emprestado ao Banco, 

com juros pagos pela associação, para pagar as bolsas de formação às formandas, porque o Estado 

atrasava-se nos financiamentos. Por isso, neste momento, as ONGs, em Portugal, ah... não estão 

protegidas, acabam por ser afectadas pela falta de respeito que os governos têm tido em relação 

aos seus próprios compromissos, e também não têm um estatuto ainda plenamente reconhecido na 

sociedade portuguesa. Por isso, a passagem a ONG ah... não nos trouxe nada de especial, o nosso 

trabalho foi um trabalho que se foi desenvolvendo ao longo destes 30 anos..., talvez tivesse 

possibilitado nós ampliarmos a actividade com projectos, mas em termos financeiros tem sido uma 

catástrofe.  

8- Em que aspectos sentiu que essa transformação foi bem sucedida? 

O reconhecimento da associação..., o reconhecimento público, mas isso deve-se ao nosso 

trabalho e não ao facto de sermos, ou não, ONG. É o nosso trabalho, é o nosso trabalho miudinho, 

concreto, de qualidade, de ligação às mulheres, ah... que faz o nosso reconhecimento, essa é que é 

a questão realmente fundamental. 

9- Quais as dificuldades mais sentidas neste processo? 

São realmente os problemas financeiros, como estou a dizer, porque os governos não 

cumprem com as suas obrigações perante as ONGs, é terrível. Depois ficamos com taxas de 

execução dos projectos inferiores, porque não conseguimos...por exemplo, nós temos uma 

exposição itinerante para as escolas que ainda não avançou, porque não temos dinheiro. Agora só 
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em Setembro deste ano, quando as escolas abrirem, é que nós vamos ter possibilidade de fazer 

circular essa exposição mas, até ao momento, ainda não temos dinheiro para essa exposição. 

Como vê, as dificuldades são muitas para conseguirmos levar os projectos por diante. 

10- De acordo com a sua experiência, pode caracterizar a UMAR quanto a objectivos, 

constituição, funcionamento, número/perfil de sócias...? 

Ora bem, nós... quanto a objectivos, e isso está claramente nos nossos estatutos actuais, que 

são muito diferentes dos primeiros estatutos... Os estatutos de 1976 eram estatutos onde se 

colocavam os nossos objectivos de defesa dos direitos das mulheres, mas ligados também às 

questões muito gerais da sociedade portuguesa. À medida que fomos alterando os estatutos... e se 

formos ver os novos, os actuais, percebemos que tudo está encaminhado mais em termos da luta 

específica dos direitos das mulheres.  

Somos uma associação feminista, por exemplo, quando os estatutos em 1976 ou 77 (a 

gente constitui-se em 76, mas os estatutos... só fomos legalizadas em 77), esses estatutos não 

falavam do feminismo nem falavam que nós éramos uma organização feminista. Os estatutos 

actuais já dizem que somos uma organização feminista, que defendemos os direitos das mulheres, 

lutamos contra as discriminações que pesam sobre elas, lutamos pela paridade, ou seja, o 

equilíbrio de poder entre homens e mulheres em todos os aspectos da vida, desde a política ao 

espaço do privado. Ah... debatemos os feminismos, criamos articulações com outros movimentos 

sociais etc. Portanto, houve uma grande evolução nos nossos estatutos e uma definição de 

objectivos muito mais claramente feministas.  

Em relação à constituição, em 76 e legalizada em 77, tínhamos mulheres de sectores 

sociais muito diversificados, porque o movimento social era um movimento que trazia essas 

mulheres para as lutas nos bairros, nas fábricas... mas, à medida que o movimento social foi 

diminuindo, nós também sentimos na UMAR essa mesma diminuição de intervenção por parte 

dessas mulheres.  

Mais tarde, retomámos a ligação com essas mulheres através das formações que fomos 

fazendo, formação para mulheres desempregadas, no Seixal, mulheres que tinham saído das 

fábricas da Rentela, das fábricas da Mondeti, da cortiça, etc. Trabalhámos, mais tarde, nos bairros 

sociais, no plano integrado de Almada, fazendo acompanhamento a um bairro de realojamento, 

onde também fizemos formação para as mulheres. Nós, na prática, retomámos a ligação com esse 

sector de mulheres de uma outra forma mais adequada aos nossos tempos, em que os movimentos 

já não estavam nas ruas, retomámos essa ligação, mas isso não se reflectiu diríamos... em número 

de associadas, porque as que estavam na formação, algumas voluntariamente..., as que queriam ser 
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associadas seriam, mas não obrigaríamos ninguém a ser associada da UMAR, não é? Mas tivemos 

ligação a essas mulheres e isso foi uma experiência gratificante que, pessoalmente, eu guardo 

comigo também como um processo muito enriquecedor do ponto de vista pessoal. 

 Em relação à constituição da associação, ela tem tido uma evolução no seu 

funcionamento, porque somos uma associação de funcionamento democrático, porque realizamos 

Assembleias Gerais anuais, fazemos eleição dos nossos órgãos sociais de dois em dois anos. Claro 

que as Assembleias da UMAR, nos primeiros tempos, tinham centenas de mulheres e agora não, 

agora têm duas dezenas, três dezenas, quatro dezenas, porque os tempos também são outros. É 

preciso dizer que, durante este processo, perdemos o contacto com muitas associadas, mas das 

antigas associadas nós guardamos as fichas.  

Perdemos contacto porque a UMAR também teve muitas dificuldades, foi um processo 

perturbado, porque ficámos sem sede ah... logo ali, por volta dos anos 80, estávamos nas 

Escadinhas de S.Cristóvão com uma sede ocupada e depois tivemos que entregar a sede. Depois 

tivemos que ir reunir ah..., por favor, para um sindicato, que era o sindicato das carnes, onde 

tínhamos uma associada nossa na direcção. Mais tarde, tivemos uma sede na Rua da Madalena 

mas, infelizmente, no Natal de 1995, o prédio ardeu e só há onze anos é que estamos aqui, nesta 

sede, que é pequenina para as nossas necessidades. Portanto, a UMAR teve também uma vida um 

bocadinho difícil no meio disto tudo. Nesse incêndio perdemos muita coisa do nosso património 

histórico e, portanto, isto quer dizer que muitas associadas ah... não conseguiram ser recuperadas, 

não é? Tivemos muito gosto, nesta última Assembleia Geral, porque estiveram lá algumas 

associadas das antigas. As pessoas também retomaram a sua vida, uma é médica anestesista, em 

Santa Maria e dedica-se totalmente à sua profissão, outra está na Faculdade de Ciências e dedica-

se totalmente à sua profissão. 

 Quer dizer, houve esta evolução... mas aquele carinho pela UMAR, não é uma ligação 

regular, de todos os dias, mas é aquela ligação afectiva, essa nunca deixou de existir entre muitas 

das nossas associadas, embora hoje não tenham tempo para estar muito junto de nós e ter uma 

actividade regular. Entretanto, fomos recebendo novas associadas, em especial jovens, não é? e 

isso, para nós, tem realmente muito valor, representa a renovação da associação; nós, hoje, temos 

50% dos nossos órgãos sociais com jovens antes dos trinta anos e isso é muito significativo na 

vida desta associação. 

 Sobre o financiamento, donde é que ele vem?! Vem das quotas das associadas que é uma 

quota pequena, é vinte e cinco euros por ano com transferência bancária ou trinta euros se não for 

por transferência. É muito pouco, mas também temos que entender que as associadas, muitas 
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vezes, são jovens ou estão desempregadas e não podemos exigir mais do que isto por ano e, 

muitas vezes, só pagam na Assembleia Geral ah... não temos irregularidades no recebimento das 

quotas, é algo que nós temos que lutar e fazer com que isso seja mais regular. Às vezes, sei lá... 

leilões de obras de arte, um jantar para recolha de fundos... ah... quer dizer, actividades que nós 

vamos fazendo no sentido de vir a recolher fundos, porque achamos que uma associação deve ter 

os seus fundos próprios e, como disse, os projectos não resolvem os problemas, porque até o 

dinheiro da associação tem estado, neste momento, a ser colocado nos projectos. 

Sobre o perfil geral das nossas sócias, nós sabemos que esse perfil se tem modificado ao 

longo dos tempos, não é? Tínhamos uma maior diversificação de sectores sociais nos inícios da 

UMAR...ah... e, hoje, temos um perfil de sócias com um maior nível de qualificações, desde 

jovens universitárias, desde professoras ah.... Portanto, o nível de qualificações alterou-se bastante 

em termos de perfil das nossas associadas, não quer dizer que não continuemos a ter mulheres de 

outros estratos sociais, mas este perfil alterou-se ao longo dos tempos. 

11- Na sua opinião, a UMAR faz parte de um novo movimento social? 

A UMAR tem tido a grande preocupação de se ligar a outros movimentos sociais, 

movimentos dos Fóruns Sociais Mundiais e, portanto, nós estamos nesse espírito dos Novos 

Movimentos Sociais que articulam entre si as suas agendas políticas, que procuram ah...lutar 

contra esta situação de globalização que acaba por nos tirar muitos direitos... Não é que a gente 

esteja contra a globalização em si própria, mas contra a forma como esta globalização tem sido 

feita, na base das discriminações e, fundamentalmente, também nas discriminações das mulheres 

na área do trabalho, nas questões da pobreza, da violência e, por isso, nós temos o espírito dos 

Novos Movimentos Sociais e integramo-nos nesses Novos Movimentos Sociais. 

12- Em que corrente do feminismo integra a UMAR? 

Ora bem, talvez fosse bom dizer que as organizações feministas radicais ah... diremos, no 

velho sentido do termo, não é bem velho, mas na onda dos feminismos de segunda vaga não 

existem propriamente, neste momento, em Portugal. Diremos que a UMAR acabou por tomar o 

espaço dessas próprias organizações e nós não podemos dizer que não somos uma organização 

radical, nós somos uma organização feminista radical e radical em quê? Radical nas 

reivindicações, radical na forma como encaramos muito a sério os problemas das mulheres ah... 

 Por isso, podemos dizer que, hoje, as correntes dos feminismos também acabaram por se 

reorganizar ou, melhor dizendo, aquelas correntes que nós conhecíamos dos anos 70, o feminismo 

radical, o feminismo marxista e o feminismo liberal, essas correntes... com o tempo, nestes 

últimos vinte e tal, trinta anos, acabaram por se reestruturar. Por isso, hoje, muitas vezes, o 
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feminismo radical combina-se com o feminismo socialista/marxista. O feminismo liberal está 

muito ligado ao feminismo institucional, ou seja, às políticas governamentais para a igualdade, às 

políticas europeias para a igualdade e, portanto, ah... hoje, este campo do radical está também 

ocupado pela nossa associação. 

 Nós conseguimos conjugar dois tipos de intervenção interessantes, que é uma intervenção 

em que recebemos apoio através de determinados mecanismos financeiramente, mas nunca 

deixamos de colocar as nossas posições em nome de qualquer tipo de subsídio que possamos ter. 

Diríamos que a nossa mais valia está em fazer um trabalho de qualidade e, ao fazer esse trabalho 

de qualidade, somos respeitadas e as nossas opiniões são tidas em conta. Depois, temos outro tipo 

de acções de carácter mais radical, como o último auto-de-fé, em Lisboa, com outras associações, 

isto é, combinamos muito bem estes dois aspectos de intervenção. 

Esta é uma pergunta interessante, nós estamos naquela corrente que eu defini como uma 

corrente de agência ou de intervenção social, que une quem? Une feministas radicais, une 

feministas socialistas e marxistas, une as feministas pós-modernas ou que estão numa outra 

perspectiva de desconstrução das próprias identidades do sujeito mulher ah...numa perspectiva de 

que o sujeito feminista é um sujeito plural, multifacetado onde tem que se reconhecer as 

diferenças entre as mulheres em função da etnia, da idade, da região onde vivem, da orientação 

sexual etc., da própria classe social e, por isso, nós estamos numa corrente que, a meu ver, está em 

formação, que une todos estes sectores, temos algumas ligações ao feminismo liberal, ou seja, o 

feminismo ah... institucional...  

Achamos que devemos ter uma agenda própria, que os movimentos feministas devem ter 

uma agenda própria e é isso que os distingue do feminismo institucional. Nós não temos que ter 

uma agenda marcada pela agenda governamental, antes pelo contrário, o movimento feminista, os 

feminismos é que têm que marcar a agenda política dos governos. Para nós, essa questão, é 

fundamental, nós lutámos por casas abrigo, nós lutámos por centros de atendimento para as 

mulheres... Hoje, o governo tem planos para a igualdade, tem planos contra a violência, dá alguns 

apoios, mas nós não nos podemos dar por satisfeitas com isso. Precisamos de analisar esses tipos 

de apoios, esse tipo de intervenções, ter sempre uma reflexão crítica sobre essas agendas políticas 

governamentais e ter a nossa própria perspectiva e temos tido, e temos tido, e até temos sido 

ouvidas nessa perspectiva. 

13- Poderia definir o perfil da mulher que, habitualmente, recorre à UMAR? 

Se nós falarmos do sector da violência, aí são mulheres de sectores desfavorecidos, mas 

não só porque, como nós sabemos, o fenómeno da violência é transversal, temos muitas mulheres 
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imigrantes, neste momento, ah... a apoiarem-se na UMAR na área da violência, a estarem nas 

nossas casas abrigo. Depois, se nós virmos os serviços na Sede da UMAR, temos muitas jovens, 

jovens universitárias, jovens que querem fazer trabalhos mesmo a nível do secundário, que vêm ao 

centro de documentação, portanto, nós temos realmente esta... esta mistura de mulheres que nos 

vêm contactar consoante também o nosso tipo de intervenção. 

14- Com que parceiros tem desenvolvido o seu trabalho para o sucesso da associação? Em 

que áreas? 

Com todas as associações de mulheres, com associações de defesa dos direitos LGBT, com 

associações de intervenção social, inclusive, misericórdias ah... associações que trabalham na área 

da pobreza, Amnistia Internacional, a AMI enfim, um leque muito diversificado de associações. 

O tipo de trabalho efectuado nessas parcerias depende muito dos projectos Se o projecto se 

desenvolve junto de alguns públicos é, portanto, por aí que nós vamos desenvolver o projecto com 

as parcerias, não é? No entanto, quando se fala da Marcha Mundial de Mulheres e da 

Coordenadora da Marcha Mundial de Mulheres em Portugal, nós aí temos outro tipo de parcerias 

não é? Com associações que estão connosco nessa Coordenadora e que desenvolvem o trabalho 

internacional da Marcha, em Portugal, na luta contra as discriminações sobre as mulheres e com 

iniciativas que vêm de outros países e que nós, aqui, tentamos concretizar como vão ser, em 2010, 

as iniciativas da Marcha Mundial de mulheres contra a pobreza, contra a violência. Portanto, o 

tipo de trabalho depende muito dos projectos, por exemplo, nas escolas e agora no projecto BIG 

temos como parceiros quem? A Rede de Bibliotecas Municipais de Lisboa, a Rede de Bibliotecas 

Escolares, as escolas que estão a fazer connosco o projecto são parceiras. Então quer dizer que, 

consoante os projectos, consoante o trabalho, a nossa intervenção depende muito dos projectos. 

15- A intervenção desta associação dá prioridade a que tipo de situações? 

Como já referi, a situações de violência sobre mulheres que têm de sair das suas casas 

porque estão a ser vítimas de violência, às vezes, até correm risco de vida; a jovens que pretendem 

fazer trabalhos, que pretendem fazer estudos; as jovens e as mulheres que estão interessadas em 

intervir, por exemplo, na área ah... dos direitos das mulheres imigrantes, dos direitos das mulheres 

que pertencem diremos... ah... como hei-de explicar? Pertencem a orientações sexuais diferentes. 

Diremos que nós atendemos toda a gente (risos), ainda agora telefonou uma jovem que quer fazer 

um trabalho em torno de um programa de formação e já vamos recebê-la hoje, às dezassete horas, 

porque ela tem grande urgência, portanto, quem contacta com a UMAR tem, normalmente, uma 

resposta. 
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16- Pensa que a associação tem atingido os objectivos a que se propôs? Quais os 

indicadores em que se baseia para tal informação? 

Os indicadores são construídos muito a partir da nossa área de intervenção na violência, 

porque aí é que nós temos dados sobre as mulheres que recorrem aos nossos serviços: o tipo de 

apoio que têm, quando saem das casas abrigo, quando entram nas casas abrigo.... Há indicadores 

construídos na área da violência, para nós entendermos se os objectivos a que nos propusemos 

foram alcançados. Depois, quando realizamos formação, seminários ou debates utilizamos, 

normalmente, não só as fichas de expectativa face a essas realizações como as fichas de avaliação 

e, por aí, nós entendemos se as pessoas ficaram satisfeitas, ou não, com a formação. Perguntamos, 

normalmente, que tipo de temas gostariam de abordar de novo, em futuras sessões, além de 

procurarmos também o feedback das pessoas quando fazemos realizações maiores, como o 

Congresso Feminista. Esses feedbacks nem sempre ficam escritos, outras vezes ficam em 

depoimentos escritos e nós procuramos ah... através desses meios que podem estar ao nosso 

dispor, ter alguns indicadores do sucesso, se assim se pode chamar, das nossas actividades ou do 

atingir dos nossos objectivos. No entanto, os indicadores mais fidedignos e construídos de uma 

forma mais científica estão na área da violência.  

Sim, sim, temos atingido os objectivos, mas nós estamos sempre a questionar os 

objectivos, ou seja, neste momento, nós questionamos se a melhor solução para as mulheres são as 

casas abrigo, porque elas têm de sair de casa com os seus filhos, deixam lá os seus haveres e os 

agressores é que ficam com as casas, quando o que deveria existir era o afastamento do agressor 

do lar, para que as mulheres pudessem ficar nas suas casas. Nós ah..., definimos objectivos, quer 

dizer, há cerca de... sei lá... de dez anos, dizíamos casas abrigo, casas abrigo, casas abrigo, agora 

que temos casas abrigo... não deixamos de pensar que as casas abrigo são importantes para 

situações em que a mulher tenha mesmo que fugir, quando corre risco de vida, quando não tem 

nenhuma possibilidade de ser de outra maneira, mas não como uma forma normal de responder às 

pressões da violência, portanto, nós vamos sempre reformulando os objectivos à medida que 

vamos concretizando as nossas acções. 

17- A actividade exercida na Associação realiza-a enquanto cidadã? 

É... enquanto cidadã, mas enquanto activista feminista, fundamentalmente. O meu trabalho 

de voluntariado é um trabalho reconhecido dentro e fora da associação, ah... é um trabalho, porque 

eu sou feminista, não é só porque sou cidadã, porque se fosse só como cidadã poderia exercer o 

voluntariado em muitas outras associações. 
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18- Que sugestões daria a alguém que quisesse envolver-se numa experiência associativa 

deste tipo? 

Uma experiência associativa deste tipo só se pode servir com uma grande paixão por estas 

coisas, porque exige muito de nós, muito sacrifício da nossa vida pessoal e até profissional e, por 

isso, só quando temos uma grande convicção das coisas que defendemos é que nós podemos 

dedicar-nos diremos, de corpo e alma, a um voluntariado deste tipo, como é o meu caso. No 

entanto, nós temos que perceber que os tempos são outros e que, hoje, as pessoas, o seu 

voluntariado ah... é feito mais numa base pontual e que o tipo de voluntariado que eu exerço 

digamos, entre aspas, já não se usa (risos). Não se pode exigir a uma jovem que vem como 

voluntária que tenha um activismo como o meu, ela ia-se logo embora no dia seguinte. Temos que 

entender o voluntariado de outra forma, em que as pessoas vêm porque gostam do trabalho, 

porque se sentem realizadas e porque sentem que estão a contribuir para uma causa, mas esse 

contributo pode ser pontual, pode ser muito menor do que aquele que eu dou, não é?. Por isso, o 

que eu digo sempre a alguém é: vem, envolve-te se gostares e se gostares fica e dá aquilo que tu 

puderes dar do teu tempo. 

 

Anexo 3 

 

Transcrição da Entrevista realizada a uma Sócia (1) da UMAR 

1-Há quanto tempo é membro da UMAR? Quais os motivos que a levaram a querer 

participar na associação? 

Sou membro da UMAR desde a fundação, sou uma das fundadoras da UMAR. Os 

motivos...?! era a consciência da desigualdade entre mulheres e homens na sociedade. Por uma 

questão de história, de formação, havia já uma sensibilidade para esse tipo de questões e achei que 

era uma organização onde gostaria de trabalhar nesse sentido e, por isso, desde o início que me 

associei à UMAR. 

2- Pode sintetizar o tipo de actividades a que se dedica na associação? Consegue 

quantificar o tempo exigido para as quantificar? 

Neste momento não estou a desenvolver actividade e, portanto, não posso falar em termos 

de actualidade. A alguns anos de distância, tenho dificuldade em lembrar-me quanto tempo é que 

me ocupava, mas era bastante tempo. Era um período diferente, as pessoas tinham uma 

predisposição e havia uma dinâmica na sociedade que favorecia a que se dedicassem a um 

conjunto de actividades, normalmente, de âmbito social, político ou cultural. Havia sempre muita 

coisa para fazer e, hoje, evidentemente, que também há, mas estava tudo muito efervescente, 
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animado, activo e o tempo disponibilizado era bastante. Não sou capaz de quantificar de uma 

maneira precisa, concreta, mas era bastante. 

3- Como enquadra a UMAR no panorama associativo português? 

Acho que a UMAR é uma organização que, desde o princípio, soube ir ao encontro das 

necessidades das mulheres, ou seja, as características específicas da luta pela igualdade social das 

mulheres não são iguais àquelas que eram quando a UMAR começou. Nessa altura, estávamos 

muito em termos da luta pelo direito ao trabalho e pela igualdade de salários, o que ainda é uma 

necessidade mas, hoje, há outros aspectos que se colocam na luta... Estávamos numa fase em que 

a luta pelos direitos dos trabalhadores, em geral, dominava o panorama e, portanto, é natural que 

quando se falava da UMAR e dos seus objectivos as coisas se relacionassem com a luta geral do 

povo português.  

Penso que, como em todas as actividades que implicam organização social que tentam 

corresponder às necessidades que a sociedade coloca numa ou noutra vertente, ou num ou noutro 

aspecto da vida que a sociedade vai colocando, elas vão variando ao longo tempo. Porém, isso não 

quer dizer que as outras desapareçam, não desaparecem, como a questão da igualdade no trabalho, 

a questão de trabalho igual, salário igual ah... eu acho que isso tudo ainda hoje se mantém. As 

questões mais agudas e que precisam de mais resposta é que não são exactamente sempre as 

mesmas, porque há outras que a sociedade acaba por sentir como mais necessárias e as 

organizações tentam responder a isso. Portanto, tudo isso vai mudando e é preciso estar atento.  

Eu acho que a UMAR tem sabido fazer isso e daí ela sobreviver ao longo tempo, coisa que 

muitas organizações não conseguiram nem sequer partidos políticos. Acho que a UMAR sempre 

esteve muito atenta, muito ligada ao tecido social, às mulheres. Conseguiu reflectir as 

necessidades a cada momento, as possibilidades, o estar onde as mulheres estão e conseguiu 

condições para poder trabalhar junto delas. 

Tem feito este trabalho, penso eu, conseguindo manter uma certa independência 

relativamente aos partidos políticos, o que eu acho saudável.  

4- De acordo com a sua experiência, quais as etapas mais marcantes da história da 

associação? 

Tenho alguma dificuldade em definir isso à distância, visto de longe e de fora, porque não 

estou muito em cima do pormenor. No entanto, penso que há uma primeira etapa, aquela que já 

defini, ligada ao movimento geral dos trabalhadores e à sua emancipação, às questões específicas 

da família, da divisão das tarefas, até em função da necessidade de trabalhar das mulheres e de se 

valorizarem profissional e culturalmente, de se sentirem realizadas como seres humanos.  
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Depois há outra parte que me parece importante e que eu ainda vivi, embora já mais 

ocupada com outras coisas, que é uma altura em que a UMAR desenvolveu muita formação. 

Achei que foi marcante e vi os resultados desse trabalho, vi mulheres que estavam desempregadas, 

que estavam em casa ou que nunca tinham trabalhado e que iam participar em acções de formação 

para adquirirem uma competência profissional. Nesse trabalho, o mais importante de tudo era a 

socialização que elas tinham fora de casa, descobrirem as suas capacidades, potencialidades e 

autonomia, descobrirem que eram capazes de fazerem coisas e, de alguma maneira, subir a sua 

auto-estima. Esta foi uma fase também muito importante na vida da UMAR.  

Agora, temos toda esta fase de um conjunto de projectos que se vão desenvolvendo e que 

talvez erradiquem dessa segunda fase de que eu falei. São estes os três grandes capítulos, se estou 

a ver bem, à distância e um bocado de fora.  

   5- Na sua opinião, quais os factores que decidiram a transformação da associação em 

ONG?   

Não sei especificamente, porque não participei nesses debates nem nessa decisão, mas 

penso que o facto de ser uma ONG dá outras possibilidades de financiamento e de intervenção, no 

sentido de intervir sempre em prol da mulher e da sua condição. “Trabalhar no terreno”, junto 

dessas mulheres, deve ter favorecido essa passagem a ONG. 

6- Essa mudança veio acompanhada de uma necessidade de atingir novos objectivos? 

Penso que sim. Neste momento a sociedade dispõe de uma série de instrumentos que 

coloca à disposição das organizações ONG e acho que a UMAR viu nisso uma possibilidade de 

fazer o seu trabalho nas questões que hoje são desafios para a sociedade, no que respeita à situação 

da mulher e, assim, desencadear instrumentos óptimos para atingir esses novos objectivos. 

Portanto, dá-me ideia que essa mudança está relacionada com a necessidade de atingir novos 

objectivos. Por um lado, há a possibilidade e, por outro, há ainda a necessidade, o financiamento, 

para se poder atingir esses novos objectivos isso é importante, isso é fundamental. 

7- Pensa que essa inovação trouxe repercussões, nomeadamente, no modo de actuação, no 

financiamento...? 

Penso que sim. No financiamento com toda a certeza e no modo de actuação penso que 

também, porque se tem que obedecer a determinadas normas com os projectos. Isso obriga a 

mudar o tipo de actuação e, por outro lado, dá uma certa credenciação à UMAR, fica mais 

habilitada, mais reconhecida oficialmente para exercer determinado tipo de actividade. Penso que, 

se isso não representar um esquecimento dos seus objectivos essenciais, das suas linhas de 
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intenção, dos princípios que sempre a nortearam, é uma mais-valia e as modificações que traz só 

podem ser positivas.  

8- Em que aspectos sentiu que essa transformação foi bem sucedida?            

Essa transformação foi bem sucedida ah...eu relaciono isso com a capacidade de adaptação 

da UMAR a novas condições e a novas formas de trabalho e a um maior reconhecimento da parte 

das entidades, assim como a uma maior capacidade de intervenção da UMAR e, de alguma 

maneira, a um reforço do seu estatuto como organização capaz de levar para a frente a resolução 

dos problemas. 

9- Quais as dificuldades mais sentidas neste processo? 

Como eu não acompanhei o processo por dentro não sou capaz de especificar.  

10- De acordo com a sua experiência, pode caracterizar a UMAR quanto a objectivos, 

constituição, funcionamento, número/perfil de sócias...? 

Dos antigos estatutos, já não me lembro e dos actuais não me posso pronunciar.  

Quanto ao perfil das sócias, também não tenho uma grande facilidade, mas penso que, de 

alguma maneira e, ao longo dos tempos, houve um alargamento do tipo de pessoas que se 

empenharam no trabalho da associação. Inicialmente, talvez fossem pessoas mais ligadas à luta 

política (mesmo que não fossem membros de partidos) e também trabalhadoras de sectores mais 

desfavorecidos da sociedade. 

  A sensação que tenho, neste momento, é que isto está alargado. Portanto, esses sectores 

continuam a estar representados na UMAR, mas depois há um conjunto de pessoas com um 

determinado tipo de habilitações profissionais e de formação que estão interessadas, que querem 

dar o seu contributo, porque acham que é uma organização fiável, na qual se pode realizar um 

trabalho sério, efectivo, portanto, alargou-se bastante a composição social. 

11- Na sua opinião, a UMAR faz parte de um novo movimento social? 

Eu penso que a UMAR tem características inovadoras, acho que ela sempre teve tendência 

para isso. Houve sempre uma tendência da UMAR para, em determinados aspectos, passar à 

frente, para ver as coisas de uma forma mais avançada. Mesmo numa fase de luta, nos anos que se 

seguiram ao 25 de Abril em que, às vezes, havia entre associações e grupos diferentes, algumas 

dificuldades de contacto, de trabalhar em conjunto, a UMAR e, em geral, as organizações 

femininas, tirando uma ou outra excepção, teve sempre tendência para trabalhar em conjunto, para 

se coordenar, para discutir coisas e para ter reuniões e iniciativas em conjunto. Acho que isso foi 

uma característica bastante positiva, diferente e que se destacou. Havia pouca paciência para 

determinado tipo de atitudes que não estivessem neste quadro e, neste aspecto, acho que houve 
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uma certa inovação, assim como a houve no “pegar” das questões das mulheres de determinada 

forma.  

Eu vejo a UMAR como uma organização que esteve sempre na linha da frente, sempre a 

“pegar” em coisas novas, a não desperdiçar as novas oportunidades de trabalho de intervenção, 

sempre à procura de novas condições de trabalho, ela sempre teve essa dinâmica, essa vontade, 

essa atitude, essa procura. 

12- Em que corrente do feminismo integra a UMAR? 

Aí está uma questão que eu não sei responder muito bem. 

Agora, a questão do novo movimento social, acho que sim, acho que a UMAR está entre as 

organizações que tentam inserir na sociedade uma forma nova, agora corrente feminista ah... não 

sei situar. 

13- Poderia definir o perfil da mulher que, habitualmente, recorre à UMAR? 

Isso implica um conhecimento actual, mas as mulheres que recorrem à UMAR são as que 

estão em determinado tipo de dificuldades, tendo em conta os projectos que a UMAR tem 

desenvolvido e o tipo de actividades e de intervenção que tem desenvolvido. Quando percebem 

que podem encontrar ali um acompanhamento ou uma ajuda para resolver os problemas recorrem 

à associação, mas dá-me a sensação que são mulheres de tipo muito variado. 

14- Com que parceiros tem desenvolvido o seu trabalho para o sucesso da associação? Em 

que áreas? 

Não sei como está a decorrer... não sei que parceiros a UMAR tem, com quem está a 

trabalhar... 

15- A intervenção desta associação dá prioridade a que tipo de situações? 

Com a noção que tenho à distância, dá-me a ideia que são situações em que as mulheres 

estão em aflição, seja devido à sua situação doméstica ou a qualquer outro tipo de situações desse 

género.  

16- Pensa que a associação tem atingido os objectivos a que se propôs? Quais os 

indicadores em que se baseia para tal informação? 

No geral, penso que a associação tem atingido os objectivos, pode não ser uma coisa em 

massa mas, quando se propõe atingir determinados objectivos, penso que os tem cumprido.  

Os indicadores ah... os indicadores é que ela sobrevive, o que não é fácil. Uma organização 

de mulheres, nos tempos que vivemos ah..., mantendo a sua autonomia..., porque uma coisa é uma 

organização que esteja enfeudada a um partido, que tenha esse sustentáculo por tràs ou outro tipo 
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de organização e outra coisa é uma organização que vive de si própria, da sua capacidade de 

realização, de intervenção, de concorrer a projectos e de os ver aprovados, de os levar até ao fim... 

Eu acho que esta capacidade de realizar as actividades a que se propõe, este tipo de coisas, 

isto é que é os indicadores da sua capacidade em termos de cumprir objectivos. 

17- A actividade exercida na Associação realiza-a enquanto cidadã? 

As pessoas têm que se reunir para se encontrarem, para encontrarem as suas características, 

a sua identidade e, mesmo que um dia não possam continuar por razões concretas da sua vida ou 

de outras militâncias que entretanto surgiram e que não podem deixar de desenvolver, como é o 

meu caso, acho que é uma consciência que fica agarrada às pessoas, que nunca mais se perde e, 

por isso, penso que é uma experiência muito interessante, gratificante, que aconselho vivamente. 

18- Que sugestões daria a alguém que quisesse envolver-se numa experiência associativa 

deste tipo? 

É trabalhar e tentar compreender bem os objectivos e o trabalho que a associação se propõe 

desenvolver. É uma coisa fundamental, porque é isso que norteia sempre e evita que as coisas se 

desvirtuem e deixem de ser aquilo que se tinham proposto ser. Isto é fundamental, isto e o facto 

ainda de se ser activo e participar nas coisas. Parece ser contraditório estar a dizer isto na medida 

em que, neste momento, não participo, mas não participo por circunstâncias várias, por 

disponibilidade de tempo, mas identifico-me completamente com os objectivos da associação e 

acho que eles continuam válidos. 

Os problemas que a UMAR pretende resolver subsistem e é preciso ter consciência disso, 

consciência clara de que a sociedade ainda diferencia mulheres e homens, tratando-os de maneira 

diferente, apesar de não ser como há vinte ou trinta anos. Portanto, quem quiser envolver-se é uma 

boa causa..., quando as mulheres se juntam para discutir os seus problemas, há uma consciência 

muito grande da sua identidade social, das suas características enquanto grupo, das questões pelas 

quais a sociedade as faz passar... 

 

Anexo 4 

 

Transcrição da Entrevista realizada a uma Sócia (2) da UMAR 

1- Há quanto tempo é membro da UMAR? Quais os motivos que a levaram a querer 

participar na associação? 

Há cinco anos que sou membro da UMAR, a mais antiga organização feminista existente 

em Portugal, que eu conheça. Sou feminista há muitos anos e queria estar numa organização onde 

pudesse trabalhar, ajudar e aprender. 
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2- Pode sintetizar o tipo de actividades a que se dedica na associação? Consegue 

quantificar o tempo exigido para as concretizar? 

Todo o tempo que tenho livre, eu sou professora do ensino secundário e todo o tempo 

disponível, dedico-o ao trabalho de voluntariado na associação. Às vezes, nas férias e aos fins-de-

semana trabalhamos em conjunto. Eu trabalho nas questões ligadas à educação, uma vez que sou 

professora, e trabalho também ligada à violência de género; enfim, trabalhamos também com os 

alunos e alunas em várias sessões e isso é muito interessante.  

Trabalhei também na luta pela despenalização do aborto, aliás, já tinha trabalhado na 

CNAC, em 1982, faço parte daquelas que foram à Assembleia da República, integrada no 

movimento: ” Nós Abortámos”. Achei que devia participar ah... na UMAR e... trabalhei na 

questão da despenalização do aborto, em 2007. Também trabalho em outras áreas..., questões 

ligadas à imigração, aos movimentos LGBT, todo o trabalho que apareça e ainda o trabalho ligado 

ao Centro de Documentação Feminista Elina Guimarães. 

3- Como enquadra a UMAR no panorama associativo português? 

É um movimento social feminista que tem estado a crescer e a tornar-se, ultimamente, 

muito visível, mas é uma organização que nasceu em 1976, vai fazer 33 anos em Setembro e 

estamos a preparar uma festa de aniversário (risos). É um movimento social que está a ter muito 

peso e que terá cada vez mais, no sentido da transformação da sociedade, no sentido de 

conseguirmos a eliminação de todas as formas de discriminação que existem sobre as mulheres e 

que sejam cidadãs de plenos direitos como os homens, acabar com todas as formas de opressão. 

Há muito caminho a fazer, mas a UMAR tem tido um papel importante e é um movimento com 

posição crítica de debate, um movimento cultural que abrange feministas de várias tendências, 

mais reformistas ou mais radicais e é isso que me apaixona na UMAR, porque é um movimento 

plural. 

A UMAR encara as organizações de mulheres ligadas a partidos políticos, como sendo 

bom o facto de as mulheres estarem organizadas, serem autónomas e defenderem os seus direitos, 

que são os direitos humanos das mulheres. Nós estamos a construir colectivamente o Manifesto 

Eleitoral Feminista, estamos a ouvir mulheres de movimentos associativos, a ouvir trabalhadoras 

do sexo, mulheres imigrantes e ainda outras ligadas a questões sindicais, questões de trabalho, de 

violência de género. Ah...nós encaramos muito bem todo o trabalho que se faça, porque todas 

somos poucas para lutar pela libertação das mulheres e pela igualdade total. 

4- De acordo com a sua experiência, quais as etapas mais marcantes da história da 

associação? 
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Eu penso que o seu nascimento foi muito importante. Inicialmente, a UMAR estava muito 

ligada a lutas por uma habitação digna, pela criação de creches..., no sentido de satisfazer 

necessidades que, de acordo com os estereótipos, estavam ligadas às mulheres, necessidades que 

cabe ao Estado social desenvolver. Compete-nos desconstruir a ligação da mulher à maternidade. 

Defendemos que são muito importantes todas essas funções também pela parte dos homens e, 

portanto, a partilha total em casa das tarefas domésticas, de cuidar dos filhos, das pessoas de 

terceira idade, tudo isso compete aos homens e às mulheres. 

Depois a UMAR começou a trabalhar muito na luta pela despenalização do aborto, uma 

luta muito sentida, muito sofrida, ainda com mulheres mortas por fazerem abortos na 

clandestinidade, tínhamos mulheres perseguidas... e trabalhámos arduamente nesta luta. 

Conseguimos, em 2007, com outros movimentos sociais, a despenalização e agora continuamos a 

luta pela total igualdade.  

Fizemos um Congresso Feminista, em 2008, que é um marco muito importante na história 

da nossa associação e agora temos o lançamento das actas do Manifesto Eleitoral Feminista. Há 

ainda a concretização do trabalho na área da violência e o alargamento ao trabalho com as 

imigrantes, com as organizações LGBT, que já existia, mas que se foi alargando, consolidando... e 

também há as questões ligadas às trabalhadoras do sexo. Não esqueçamos todos os campos 

ligados ao Centro de Documentação Feminista, como o lançamento do site deste Centro e todo um 

conjunto de documentos já digitalizados e que podem ser consultados via internet, o que é muito 

importante para visibilizar a história das mulheres, para construirmos uma igualdade.  

5- Na sua opinião quais os factores que decidiram a transformação da Associação em 

ONG? 

A sua área de acção estava a alargar-se e esse era um dos seus objectivos ora, a UMAR viu 

na sua passagem a ONG, a possibilidade de contribuir mais para melhorar a vida das pessoas que a 

ela recorrem, porque teve um maior acesso a financiamentos por parte do Estado ou de outras 

entidades. 

6-Essa mudança veio acompanhada de uma necessidade de atingir novos objectivos? 

Como movimento social, os objectivos que queremos atingir é a igualdade total, a 

desconstrução das agressões, a luta pela igualdade e o fim das opressões e do domínio masculino e 

patriarcal. Encontraremos todas as formas que nos facilitem a prossecução dos nossos objectivos e 

mudaremos o necessário para encontrarmos a forma organizativa que mais se adeque às nossas 

necessidades. 
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7- Pensa que essa inovação trouxe repercussões, nomeadamente, no modo de actuação, no 

financiamento...? 

Só cá estou há quatro/cinco anos, mas sei que vivemos das quotas das sócias e temos 

alguns projectos possíveis, devido a essa mudança. Neste momento, estou no projecto BIG que 

começou em Novembro de 2008 e vai terminar em Dezembro de 2010_Bibliotecas para a 

Igualdade de Género. O facto de termos concorrido a projectos trouxe muita visibilidade e todo 

um trabalho de desconstrução de estereótipos e de formas de actuação na luta contra estas 

opressões.  

Temos outro projecto, no Norte, sobre a prevenção de violência de género nas escolas e 

ainda outro que começou em Março deste ano e que está ligado às questões de...enfim..., do tráfico 

de mulheres, no sentido de tentarmos acabar com este flagelo. 

8- Em que aspectos sentiu que essa transformação foi bem sucedida? 

Não sei muito bem responder a esse ponto. 

9- Quais as dificuldades mais sentidas neste processo? 

As dificuldades que nós sentimos são logísticas, de financiamentos e da parte da 

comunicação social. Em relação às logísticas, a nossa Sede é altamente insuficiente; é uma sede de 

uma associação importantíssima na sociedade democrática, no sentido da transformação de 

situações terríveis de opressão. Além disso, temos feministas que nos querem dar os seus espólios 

e não temos espaço, porque a Sede é insuficiente para o crescimento que tivemos. Depois, temos 

dificuldades financeiras muito grandes, porque vivemos com dinheiro das associadas e, de facto, é 

terrível fazermos angariação de fundos na rua, com bancas etc., mas temos sempre 

constrangimentos financeiros e nem o facto de sermos ONG veio melhorar muito esse aspecto. 

Outra dificuldade relaciona-se com o facto de, quando enviamos comunicados para a 

imprensa, dizendo que vamos fazer uma conferência de imprensa ou outra coisa... ela dá pouca 

visibilidade ao trabalho de uma associação como a nossa.  

 

10- De acordo com a sua experiência, pode caracterizar a UMAR quanto a objectivos, 

constituição, funcionamento, número/perfil de sócias...? 

Os grandes objectivos da UMAR ah... que são a luta contra a discriminação das mulheres, 

contra todas as formas de agressão, contra o patriarcado... a todos os níveis..., os nossos grandes 

objectivos vão no sentido de construir uma sociedade humana, plural, igual, uma sociedade 

feminista. 
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A constituição da associação foi em 1976, época mais ligada às lutas que falei há pouco, 

mas hoje continuamos muito por caminhos ligados à implementação dos feminismos. 

Quanto ao funcionamento, ele é muito democrático e participado pelas associadas, é um 

funcionamento feminista, porque é em equipa e muito solidário. É neste aspecto que quero 

salientar que me dá um grande incentivo continuar a fazer parte da UMAR e que, com ela, tenho 

aprendido muito.  

Temos algum financiamento dentro de alguns projectos, obviamente, projectos que 

reforçam os nossos objectivos, o que está ligado à prossecução dos nossos objectivos e não 

esqueçamos as quotas das nossas associadas que são, socialmente, muito diversificadas. 

11- Na sua opinião, a UMAR faz parte de um novo movimento social? 

Faz parte de um novo movimento social, porque abrange pessoas de classes sociais 

distintas, de diferentes grupos etários, de diferentes etnias e cada vez teremos mais diversidade do 

ponto de vista étnico e cultural, o que é importante. Lutamos por objectivos no sentido de os 

mediatizar mais e, de acordo com estes aspectos, acho que nos enquadramos num novo 

movimento social, diferente de outros movimentos sociais, como os sindicalismos, que tinham 

outro tipo de estrutura. Temos uma estrutura muito democrática, muito em rede, muito colectiva. 

12- Em que corrente do feminismo integra a UMAR? 

Várias, porque a UMAR tem associadas, mesmo na Direcção, representantes de diferentes 

correntes do feminismo, é uma organização feminista plural.   

Penso que as organizações feministas radicais são organizações importantes que lutam 

como nós. Na nossa associação temos também feministas radicais, feministas de várias 

tendências..., o que é importante e encaramos isso muito bem.  

13- Poderia definir o perfil da mulher que, habitualmente, recorre à UMAR? 

Há diferentes tipos de mulheres. Há as mulheres que recorrem à UMAR que são vítimas de 

violência diária e as mulheres jovens que acorreram à associação ligadas ao Congresso 

Feminista... Temos nas escolas rapazes e raparigas que trabalham com a UMAR e que se sentem 

interessados em pertencer e que conhecem o trabalho. Temos o caso de mulheres intelectuais e 

estudantes universitárias que também conhecem a UMAR, jornalistas, vários ramos de 

actividade... e que depois começam a trabalhar connosco. 

14- Com que parceiros tem desenvolvido o seu trabalho para o sucesso da associação? Em 

que áreas? 

Em termos da área da violência, da assistência social, nós temos casas abrigo, temos 

centros de atendimento, ainda este ano abriu um centro de atendimento no Porto e, portanto, um 
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dos grandes parceiros é a Segurança Social. Depois, temos parcerias com a Comissão para a 

Igualdade de Género, com a Universidade Aberta, com a Universidade do Porto, com a Faculdade 

de Psicologia e Ciências da Educação... 

15- A intervenção desta associação dá prioridade a que tipo de situações? 

A todas, desde que sejam discriminações, porque nenhuma discriminação é mais 

importante que outra, todas são discriminações e temos que acabar com elas e lutar contra elas. É 

evidente que as vítimas de violência de género e de tráfico são casos prioritários nos Centros de 

Atendimento, mas todas as discriminações são importantes. 

16- Pensa que a associação tem atingido os objectivos a que se propôs? Quais os 

indicadores em que se baseia para tal informação? 

Em relação a atingir objectivos, atingimos um objectivo que foi a despenalização do aborto 

em 2007 e, com isso, a diminuição dos abortos clandestinos e o facto da mulher em liberdade, em 

legalidade, poder recorrer ao aborto. Isso também é um indicador. 

Em relação a outros indicadores, por exemplo, em relação aos projectos em que estamos a 

trabalhar agora, temos um conjunto de indicadores de monitorização de acções que fazemos nas 

mesmas escolas várias vezes e temos conseguido fazer uma avaliação mas, de facto, é difícil 

conseguir analisar se está a haver, ou não, mudanças de mentalidade, devido ao nosso trabalho. 

Temos trabalhos feitos em vários sectores, da imigração, com organizações LGBT, com 

grupos de teatro... e trabalhámos muito bem, foi muito interessante... e são também indicadores 

que nos mostram que temos aceitação junto de outros movimentos sociais nestas lutas de todos. 

17- A actividade exercida na Associação realiza-a enquanto cidadã? 

Realiza-me muito porque, ao lutar pela igualdade, pela democracia, pelos direitos de 

qualquer ser humano discriminado, isso realiza-me muito como cidadã. 

 

18- Que sugestões daria a alguém que quisesse envolver-se numa experiência associativa 

deste tipo? 

Que viesse trabalhar para a UMAR se fosse mulher e, se fosse homem, podia fazer parte 

dos nossos grupos de apoio, porque aqui vive-se um ambiente muito bom, com sentido de humor, 

com alegria, muita seriedade, muita compreensão e, ao mesmo tempo, acabamos por mudar 

atitudes, desconstruir estereótipos e trabalhar na rua, nas escolas, nas associações de imigrantes. 

Trabalhamos no sentido de mudar, de conseguirmos ser agentes de mudança social e isto é muito 

importante e completa-nos enquanto cidadã 
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Anexo 5 

 

Transcrição da entrevista realizada a uma Voluntária (1) da UMAR 

1-Há quanto tempo é membro da UMAR? Quais os motivos que a levaram a querer 

participar na Associação? 

Não sou membro da UMAR, em termos associativos, sou simpatizante e conheço a UMAR 

há muitos anos, porque ela existe há muitos anos e eu também fui militante de um grupo feminista 

concomitante com a existência da UMAR que vem, praticamente, desde o 25 de Abril. 

Actualmente, estou reformada e ofereci-me para um trabalho voluntário que, enfim, não foi muito 

assíduo nem muito profícuo, mas foi algum. 

2-Pode sintetizar o tipo de actividades a que se dedica na associação? Consegue quantificar 

o tempo exigido para as concretizar? 

Propus-me a algumas tarefas da necessidade da associação. Comecei por fazer uns artigos 

sobre livros que vinham de um acervo bibliográfico de uma amiga que faleceu e que o deixou à 

UMAR. Eu ajudei um pouquinho nessa ah...arquivo mas, entretanto, essa parte ficou feita e depois 

prestei-me mais para tarefas com o carro...ir buscar livros, ir levar livros... na medida em que a 

UMAR esteve, este ano, dedicada a fazer um projecto relacionado com várias bibliotecas 

escolares e autárquicas. Portanto, era preciso fazer a recolha de livros que nos deram e foi isso que 

eu fiz, o que não foi muito. Quando esse projecto se concretizou, à volta de Março, ou Abril..., daí 

para cá não tenho feito praticamente nada, fiquei à disposição. Depois, várias atribulações da parte 

das sócias activas da UMAR terão levado a que não fosse tão solicitada assim, portanto, tenho 

sido uma má voluntária. 

O tempo?... sei lá... umas horas...três horas ou coisa assim..., que levava nessa tarefa em 

conjunto com uma militante, sócia da UMAR. Fazíamos essa recolha e essa entrega e trazíamo-los 

para a UMAR…, era um bocadinho essa, a tarefa última, desde há uns meses.  

3-Como enquadra a UMAR no panorama associativo português? 

Enquadro a UMAR ah... com uma boa classificação, uma boa avaliação, no sentido em que 

é a mais antiga associação feminista, tanto quanto eu sei, resistente no panorama nacional. Salvo 

erro, começou a existir pouco tempo depois da Revolução de Abril e continua bastante activa. 

Enquanto associação feminista presumo ser a mais importante e, das poucas que existem, talvez a 

que tenha um trabalho mais consequente e que vem mais de longe. Penso não estar errada, embora 

não esteja muito bem informada, actualmente, do que existe.  

Relativamente a partidos políticos eu, como não sou membro activo da associação UMAR, 

não lhe posso dizer como ela encara as organizações de mulheres ligadas a partidos políticos. 
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4- De acordo com a sua experiência, quais as etapas mais marcantes da história da 

associação?   

Não posso ter uma ideia muito precisa porque, como disse, não fiz nem faço parte da 

associação. Penso que a associação fez uma evolução muito importante ao longo destas três 

décadas e tal, desde o 25 de Abril, no sentido do feminismo abrangente e do contacto com várias 

facções do feminismo, assim como da luta pelos direitos das mulheres sejam elas hetero ou 

homossexuais, enfim, das mulheres em geral, sejam elas trabalhadoras ou quadros diferenciados 

da nossa estrutura laboral. Portanto, acho que tem feito um trabalho de evolução, de progresso, 

quer na ideologia quer na acção. 

5- Na sua opinião quais os factores que decidiram a transformação da associação em 

ONG? 

Não sei que factores terão determinado essa alteração. Para mim, qualquer associação é 

uma organização não governamental, qualquer associação independente, ah... tanto mais sendo 

independente de partidos, qualquer associação poderá ter um carácter..., um cariz de organização 

não governamental. Não sei se há pré-requisitos que o determinem, não conheço, é possível que 

sim, mas desde que a substância do que defendem as associações seja de contributo, de mais-valia 

nacional, tem todo o sentido que as associações se transformem em organizações não 

governamentais, que dêem contributo para que os governos possam ver mais longe e actuar mais 

de acordo com as necessidades que, actualmente, a realidade da vida exige.  

Há um Conselho Consultivo, por exemplo, na Comissão para a Igualdade de Género 

(quando eu lá trabalhei ainda era a Comissão da Condição Feminina...), portanto, há um Conselho 

Consultivo que integra ONGs nessa Comissão Estatal... Presumo que a UMAR lá tenha assento e 

muito bem, que é para isso que existe o Conselho Consultivo, para que a entidade estatal, 

governamental, possa conhecer o que são os desígnios, as exigências, as reivindicações, isto é, o 

que as mulheres fazem ou vêm fazendo ao longo de décadas, neste país e em países ainda mais 

evoluídos, como o Reino Unido, a França e os Estados Unidos, desde as décadas de 50/60 do 

século passado, com um carácter mais organizado. 

 Porém, os grupos feministas vêm, como sabe, de longe, pelo menos do princípio do século 

passado, para não falar das lutas que vieram sendo desenvolvidas, pontualmente, por algumas 

mulheres ao longo dos séculos. 

6- Essa mudança veio acompanhada de uma necessidade de atingir novos objectivos? 

Como disse, não conheço os pressupostos da mudança...Se realmente a UMAR é uma 

ONG com assento em organismos estatais, oficiais, presumo que o seu lema seja levar mais longe 
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o seu trabalho, a sua luta..., mais longe no sentido de ficar mais perto dos poderes políticos e 

decisórios das políticas em geral e, neste caso, das políticas relativas à mulher, em particular. 

7- Pensa que essa inovação trouxe repercussões, nomeadamente no modo de actuação, no 

financiamento...? 

Na base da presunção, a partir do momento em que as associações e, neste caso, a UMAR, 

começam a trabalhar apresentando as suas reivindicações, as suas exigências, a sua luta no seio de 

organismos governamentais, estatais, presumo que, se houver reconhecimento do trabalho por 

parte dessas entidades, que haverá algumas contrapartidas. Tanto quanto eu sei, a sede actual da 

UMAR é numa casa camarária, ou seja, isto é exemplificativo daquilo que eu presumi antes. 

8- Em que aspectos sentiu que essa transformação foi bem sucedida? 

Falo sempre em termos de presunção, visto não ter um conhecimento muito rigoroso sobre 

essa evolução. Se as ONGs e agora falo em termos gerais, conseguirem defender os seus pontos de 

vista, fizerem a sua luta sem se submeterem àquilo que os governos, regra geral, defendem 

relativamente às políticas ah...que respeitem à mulher porque, geralmente, os governos estão 

muito aquém daquilo que as organizações feministas exigem e reivindicam... Enfim, se a UMAR, 

enquanto associação e ONG, conseguir bater o pé às ideias retrógradas ou, pelo menos 

tradicionais, conservadoras dos governantes... e fazer a afirmação dos seus ideais, da sua luta, 

pode ser uma transformação bem sucedida. 

9- Quais as dificuldades mais sentidas neste processo? 

Não sei bem, mas diria que as dificuldades maiores sentidas por estas organizações é 

esbarrar, frequentemente, com os preconceitos, com as ideias feitas, as dificuldades que as 

instituições estatais levantam a este tipo de lutas. 

10- De acordo com a sua experiência, pode caracterizar a UMAR quanto a objectivos, 

constituição, funcionamento, número/perfil de sócias... 

Creio que atrás já fui manifestando, revelando alguns aspectos, mas volto a dizer que não 

sendo membro activo da UMAR, ah... nem activo nem passivo, porque não sou associada com 

quota paga nem por pagar, não posso falar com conhecimento de causa. 

11- Na sua opinião, a UMAR faz parte de um novo movimento social? 

Depende do que entende por novos movimentos sociais e, se são os que em Portugal 

aconteceram a seguir à Revolução, eu direi que sim. A UMAR é pioneira e resistente e, salvo erro, 

a mais antiga resistente das organizações feministas que aconteceram neste país, portanto, se novo 

é isso, penso que sim. Se novo é recente, recente, deste novo milénio, ah... não posso dizer que 

sim, porque ela já tem quase quarenta anos de actividade. 
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12- Em que corrente do feminismo integra a UMAR? 

Essa das correntes é complicada, complexa, muitas vezes passível de a gente escorregar. 

Eu diria que a UMAR é uma organização de mulheres que tem feito um caminho evolutivo ao 

longo de décadas, um caminho de resistência, de acção e de intervenção política, um trabalho de 

levantamento histórico, inclusive, sobre o que em Portugal existiu desde o 25 de Abril, e não só. 

 Por exemplo, ao fazer o segundo Congresso Feminista, o ano passado, fez o levantamento 

histórico do feminismo desde a Iª República, em Portugal. É uma associação que tem trabalhado 

cada vez mais com outros grupos existentes, não importa a sua formação como é, por exemplo, o 

trabalho que realizou para esse Congresso. Penso que é independente, apartidária e é muito 

importante que o seja, que tenha ideais, que seja activa e realize acções. 

Como ela encara as organizações feministas radicais ah... posso dizer que tenho constatado 

que a UMAR tem tido uma preocupação de trabalho abrangente com as organizações existentes, 

na medida em que, por exemplo, o Congresso Feminista que realizou em 2008, integrou a 

participação de todos os grupos de mulheres activos existentes, que eu saiba, tanto existentes na 

Academia, como os partidos, como os independentes. Abarca grupos ah... se quiser chamar 

radicais aos grupos LGBT, ou seja, de mulheres lésbicas e movimentos transexuais, portanto, o 

que a LGBT integra... Parece-me muito saudável e muito profícuo este tipo de trabalho de 

abrangência e de contacto, naquilo que forem os pontos de contacto, os pontos de vista e de acção 

comuns. 

 13- Poderia definir o perfil da mulher que habitualmente recorre à UMAR? 

Não domino suficientemente esse aspecto para responder à sua questão.   

 14- Com que parceiros tem desenvolvido o seu trabalho para o sucesso da associação? Em 

que áreas? 

Não tenho desenvolvido trabalho a esse nível e, por isso, também não lhe posso responder.  

15- A intervenção desta associação dá prioridade a que tipo de situações? 

Não conheço as situações que a UMAR entende serem prioritárias. 

16- Pensa que a associação tem atingido os objectivos a que se propôs? Quais os 

indicadores em que se baseia para tal informação? 

Sou uma voluntária e não tenho um conhecimento dessas matérias que me permita 

responder. 

17- Sente que o seu trabalho de voluntária é reconhecido dentro e fora da associação? 

Dentro da associação, creio que é mais reconhecido do que devia ser porque, como já 

disse, eu tenho sido uma má voluntária. No entanto, sou acarinhada e considerada por um trabalho 
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que fiz há umas décadas, nos anos oitenta, no outro grupo feminista que já mencionei e que 

integrei e que já não existe. Faço o que faço, podia fazer mais e é natural que isso aconteça mas, 

de qualquer maneira, sou acarinhada e bem recebida, até mais do que mereço enquanto voluntária. 

18- Quando entrou para a Associação teve alguma formação especial? 

Quando me ofereci para voluntária, foi-me explicado quais eram as necessidades e quando 

decidi com o que poderia contribuir foi-me explicado o que dizia respeito a arquivo, como fazê-

lo... e foi isso, mas como também ainda não houve muito trabalho da minha parte, não houve lugar 

a grandes formações. 

19- A actividade exercida na associação realiza-a enquanto cidadã? 

A minha consciência de cidadã leva-me a que, no quotidiano, a propósito de tudo, 

intervenha sempre que seja oportuno e necessário, desde levantar os papéis, o lixo do chão e deitar 

no caixote, a intervir junto de outros cidadãos no sentido da melhor cidadania possível, cumprir 

com as regras do respeito mútuo etc. Foi uma coisa que aprendi em casa, com a educação que 

recebi e que fui praticando ao longo da minha existência, como professora. Foi uma coisa que, 

obviamente, senti que era uma necessidade fazer parte da minha prática diária, até para transmitir 

aos meus alunos, poder passar-lhes essa mensagem.  

Pensei em várias outras hipóteses junto das quais não obtive eco, como por exemplo, 

trabalhar com cegos, fiz tentativas junto da associação ACAP, mas não obtive eco e, portanto, 

junto desta associação tive toda a abertura para que pudesse exercer um pouco da cidadania 

enquanto reformada. 

 Não me sinto realizada, porque tenho consciência que não faço tudo o que poderia, mas 

tenho outras frentes, desde cuidar da mãe que tem quase cem anos, até às amigas da mãe, passeá-

las... portanto, isso também faz parte da boa cidadania. 

20- Que sugestões daria para alguém que quisesse envolver-se numa experiência 

associativa deste tipo? 

Bom, que procurasse as associações que existem, ver as que mais se coadunassem com os 

seus ideais e propósitos de colaborar num projecto e depois decidir e participar o mais 

afincadamente possível no sentido de um contributo prestável. Eu, neste momento, como não 

acredito muito nos partidos, acredito mais nos movimentos e no associativismo, diria às pessoas 

que, se calhar, estas são as vias mais de acordo com a evolução da sociedade e com a necessidade 

de integração das pessoas no movimento geral de cidadania.                
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Anexo 6 

 

Transcrição da Entrevista realizada a uma Voluntária (2) da UMAR 

1- Há quanto tempo é membro da UMAR? Quais os motivos que a levaram a querer 

participar na Associação? 

Não sei precisar bem, mas há já alguns anos que aqui estou. Agora, os motivos que me 

levaram a participar, quais foram? Ah... sobretudo foi uma vontade de ajudar, de ser útil aos 

outros. Gosto de trabalhos que se relacionem com as mulheres, porque acho que os direitos das 

mulheres ainda não estão verdadeiramente reconhecidos e, em conjunto, conseguimos mais. 

2-Pode sintetizar o tipo de actividades a que se dedica na associação? Consegue quantificar 

o tempo exigido para as concretizar? 

Dedico-me a fazer o que for necessário, o que houver para fazer e que eu possa. 

Sobre o tempo...uma tarde por semana, é aquilo que posso, cerca de cinco horas. 

3- Como enquadra a UMAR no panorama associativo português? 

Acho que é uma associação que faz um trabalho sério e que está em interacção com outros 

movimentos num claro espírito de associativismo, que é o direito à reunião para se conseguir, em 

conjunto, mais benefícios para todos. É claro que este trabalho tem uma faceta que o distingue de 

outras associações, é...é...o seu lado feminista, mas penso que se tem a preocupação de contribuir 

para enriquecer o movimento associativo das mulheres, em Portugal. 

A associação a encarar os partidos políticos ah...? Penso que, antigamente, teve ligações 

mais estreitas a partidos políticos e que, agora, há pessoas que também estão ligadas a partidos 

políticos, mas a organização em si, mantém independência relativamente a isso. Há organizações 

que estão voltadas para os partidos, mas a UMAR já passou essa fase há muito tempo, agora 

temos muitas mulheres de várias facções políticas.., não temos vínculos a partidos e acho que deve 

ser assim, um trabalho mais descomprometido. 

4-De acordo com a sua experiência, quais as etapas mais marcantes da história da 

associação? 

Não estou cá desde o início, mas sei que, antes, havia um trabalho mais ligado à luta pelos 

direitos básicos, como o direito à habitação, ao emprego...Conheço melhor as campanhas activas a 

favor da despenalização do aborto, numa fase posterior, embora a luta contra a violência sobre as 

mulheres estivesse e esteja sempre presente. É verdade, há também o seu trabalho integrado na 

Marcha Mundial de Mulheres, a sua participação em campanhas muito variadas, como a droga, o 

tráfico de mulheres, isto mais recentemente.  
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5- Na sua opinião, quais os factores que decidiram a transformação da Associação em 

ONG? 

Essa transformação foi-se dando com a alteração que foi sendo feita nos estatutos, talvez 

na década de 90 ah... eles evoluíram, a sociedade evoluiu...e, como nós trabalhamos ah...assim... 

com um trabalho junto de mulheres...bem, acho que isso foi natural, porque nós começámos a 

estar cada vez mais relacionadas com outros grupos internacionais e começámos a querer ir mais 

além e ser ONG dava-nos mais possibilidades de alargar os nossos horizontes. Isto fez com que se 

pudesse alargar o âmbito das actividades, fazerem-se mais projectos... 

6- Essa mudança veio acompanhada de uma necessidade de atingir novos objectivos? 

Acho que sim, porque gostávamos de chegar mais longe, de incrementar mais projectos e 

pensámos que isso seria uma grande ajuda para fazermos coisas novas. 

Agora, trabalhamos com as escolas, com as bibliotecas escolares...é na escola que deve 

começar a prevenção da violência e, aqui, estamos a falar da violência contra as mulheres, mas 

existem também objectivos antigos que continuam actuais e continuamos a trabalhar para os 

atingir de uma forma mais eficaz. Se não fosse a luta das mulheres ao longo de tanto tempo será 

que tínhamos chegado às leis que temos agora sobre a maternidade, a parentalidade...? 

7- Pensa que essa inovação trouxe repercussões, nomeadamente, no modo de actuação, no 

financiamento? 

Passou a haver, talvez, um trabalho mais de interacção com outras ONGs, passámos a 

trabalhar mais em conjunto...o nosso trabalho adquiriu uma maior amplitude, no que respeita ao 

número de actividades e o seu reconhecimento foi maior, até em termos internacionais. O dinheiro 

é que está muito mal, porque nunca chega a tempo e horas, o que faz com muitas actividades não 

se realizem ou sofram grandes atrasos relativamente ao previsto. 

8- Em que aspectos sentiu que essa transformação foi bem sucedida? 

Exactamente na possibilidade de alargar as nossas actividades. 

9- Quais as dificuldades mais sentidas neste processo? 

Sem dúvida nenhuma as que se relacionam com o aspecto financeiro. Penso que o Estado 

deveria ser mais responsável e respeitar mais estas organizações que trabalham em prol da 

sociedade. 

            10- De acordo com a sua experiência pode caracterizar a UMAR quanto a objectivos, 

constituição, funcionamento, perfil de sócias...? 

Alargámos os nossos objectivos à luta, por exemplo, contra o tráfico de mulheres e a favor 

da ajuda às mulheres imigrantes e fazemos intercâmbios com outros movimentos sociais que 
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também abordam questões ligadas à mulher e isso ajuda-nos a melhorar as nossas actividades. 

Com a alteração dos estatutos, os objectivos tornaram-se mais feministas e deixou-se mais “para 

trás” aqueles objectivos mais ligados a aspectos mais básicos. 

Quanto à constituição da associação, acho que ela funciona de forma democrática, porque 

há eleições dos órgãos sociais e Assembleias Gerais e outras reuniões quando é preciso decidir 

sobre algumas questões... 

Se falarmos em financiamento, podemos falar das quotas das sócias e de outro tipo de 

actividades que fazemos para obter mais algum dinheiro, como por exemplo, leilões. 

Do perfil das sócias, posso dizer que temos aqui mulheres de todos os estratos sociais; é 

um conjunto muito variado e isto contribui para enriquecer a associação, devido à experiência 

diferente de vida de cada uma. 

           11- Na sua opinião, a UMAR faz parte de um novo movimento Social? 

Sim, penso que sim, que ela se integra nos Novos Movimentos Sociais. 

12- Em que corrente do feminismo integra a UMAR? 

Talvez estejamos ligadas a várias correntes feministas como, por exemplo, o feminismo 

institucional, as feministas radicais e pós-modernas, acho que temos de tudo um pouco. Acho que 

temos ligações com grupos feministas variados. 

13- Poderia definir o perfil da mulher que, habitualmente, recorre à UMAR? 

Normalmente, são mulheres de classes mais desfavorecidas que procuram ajuda quando se 

sentem violentadas em casa, embora este problema esteja presente em todas as classes. Para isso é 

que temos as casas abrigo e centros de atendimento, com técnicas especializadas, vocacionadas 

para este tipo de situações. Vêm outras, como as imigrantes e há ainda mais que procuram ajuda 

quando vêem que as podemos ajudar. Temos também estudantes que vêm consultar o nosso 

Centro para efectuar trabalhos. 

           14- Com que parceiros tem desenvolvido o seu trabalho para o sucesso da Associação? Em 

que áreas? 

Com parceiros que também defendem os direitos da mulher e que também se interessam 

pelo bem estar da sociedade em geral ah..., estou a lembrar-me  da AMI, das Misericórdias ah... 

são diversos. 

            15- A intervenção desta Associação dá prioridade a que tipo de situações? 

Sem dúvida, a situações de violência sobre as mulheres, seja ela qual for. Quando não as 

podemos ajudar podemos, pelo menos, encaminhá-las para outras entidades. 

             16- Pensa que a Associação tem atingido os objectivos a que se propôs? Quais os 
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indicadores em que se baseia para tal informação? 

Eu acho que temos atingido os objectivos, embora lutemos sempre por mais ah... há 

sempre tanto que fazer! Porém, basta ver a nossa obra que está aí...todos podem ver e concluir 

sobre a importância do nosso trabalho.  

Quanto aos indicadores, temos o cuidado de distribuir fichas no final de cada actividade 

para ficarmos com a opinião. 

17- Sente que o seu trabalho de voluntária é reconhecido dentro e fora da associação? 

Fora, penso que não, tenho feito um trabalho mais de bastidores; agora, dentro da 

associação, penso que a contribuição de cada uma tem sempre o seu reconhecimento. As pessoas 

sabem que cada uma contribui com aquilo que pode. 

18- Quando entrou para a associação teve alguma formação especial? 

Não, não tive, porque também não é um trabalho tão específico assim. Quando tenho 

alguma dúvida vou perguntando e vou aprendendo. 

            19-  A actividade exercida na Associação realiza-a enquanto cidadâ? 

É uma das áreas em que sinto uma certa realização ah..., sinto-me realizada como cidadã 

num sentido mais pleno. Sinto-me mais útil, porque estou a ajudar os outros e é bom sentir isso 

nesta sociedade tão egoísta. 

            20- Que sugestões daria a alguém que quisesse envolver-se numa experiência associativa 

deste tipo? 

Que, se sentirem os problemas das mulheres, então contribuam para os eliminar, 

disponham do seu tempo, da sua juventude, do seu dinamismo e criatividade ou então da sua 

experiência e batam-se pela paridade entre homens e mulheres. 
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Anexo 7 

Protocolo de Entrevista 

Questão: Quais as transformações decorrentes do facto de a UMAR se ter tornado uma ONG? 

    Objectivos Gerais 
_ Obter informações sobre o panorama associativo e o respectivo enquadramento da UMAR em      
Portugal, no pós-25 de Abril. 
_ Integrar a UMAR no contexto nacional, internacional, nos NMS e nas correntes feministas. 
_ Esclarecer as etapas da história da associação. 
_ Compreender os motivos que levaram a associação a transformar-se numa ONG. 
_ Conhecer as transformações que decorreram da passagem da UMAR a ONG. 
_ Caracterizar a UMAR: objectivos, constituição, funcionamento, financiamento... 
_ Concluir se a instituição em estudo cumpre o papel a que se propõe na sociedade. 

Blocos Objectivos Específicos Formulação de Questões Observações 

A 

Legitimação da 
Entrevista 

-Legitimar a entrevista e motivar 
o entrevistado. 
-Revelar o objectivo da 
entrevista e o contexto em que 
ela surge. 
-Garantir a confidencialidade. 
-Registar a entrevista. 

-Informar quais os objectivos 
pretendidos com o trabalho. 
-Mostrar a importância do 
contributo das entrevistadas 
para o sucesso do trabalho. 
-Assegurar que os sujeitos 
entrevistados serão 
informados dos resultados da 
investigação efectuada. 

_ Explicar que o trabalho 
se realiza  no Mestrado 
Cultura e Sociedade na 
Europa, da FLUL 
_ Informar sobre a con-
fidencialidade dos dados. 
-Agradecer antecipada-  
mente a colaboração do 
entrevistado. 

B 

Vivência/ Tipologia 
de Trabalho 

-Conhecer a experiência dos 
inquiridos face à UMAR. 

1-Há quanto tempo é 
membro da UMAR? Quais 
os motivos que a levaram a 

querer participar na 
associação? 

2-Pode sintetizar o tipo de 
actividades a que se dedica 
na associação? Consegue 

quanti- ficar o tempo exigido 
para as concretizar 

 

C 

Relevância do 
movimento 
associativo 

_ Recolher dados relevantes 
sobre o associativismo português 

_ Integrar a UMAR no 
panorama associativo português 

3-Como enquadra a UMAR 
no panorama associativo 

português? 

_Convidar as entrevistadas 
que se posicionem face à 
integração da UMAR no 
movimento associativo 

português 

D 

Atitudes dos 
sujeitos 

entrevistados face à 
história da UMAR 

 
_ Perceber como as entrevistadas 

percepcionam as etapas 
fundamentais da história da 

associação. 

 
 

4-De acordo com a sua 
experiência, quais as etapas 

mais marcantes da história da 
associação? 

 
_ Solicitar aos sujeitos 

entrevistados que 
pormenorizem marcos 

fundamentais na história 
da associação. 

E 

A Transformação da 
UMAR em ONG 

_ Sinalizar aspectos funda-
mentais que interferiram na 

transformação da UMAR em 
ONG. 

_ Contribuir para uma melhor 
compreensão das razões 

subjacentes à passagem da 
UMAR a ONG. 

5-Na sua opinião quais os 
factores que decidiram a 

transformação da associação 
em ONG? 

6-Essa mudança veio 
acompanhada de uma 

necessidade de atingir novos 
objectivos? 

Solicitar aos entrevistados  
_ Explicitem as razões que 

levaram a associação a 
transformar-se em ONG. 

_ Esclareçam se essa 
transformação teve a ver 

com a necessidade de 
alcançar novos objectivos 
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F 

Alterações 
decorrentes da 

Transformação da 
UMAR em ONG 

_ Perceber as implicações 
decorrentes da transformação da 

UMAR em ONG. 
_ Conhecer as 

potencialidades/limitações que 
advieram dessa transformação 

7- Pensa que essa inovação 
trouxe repercussões, 
nomeada- mente, no modo de 
actuação, o financiamento..? 
8-Em que aspectos sentiu que 
essa transformação foi bem 
sucedida? 
9-Quais as dificuldades mais 
sentidas neste processo? 

Conduzir os entrevistados 
no sentido de perceber: 
_ Alterações resultantes 

deste processo. 
_ Benefícios obtidos, a 

vários níveis, pela 
associação. 

_ Dificuldades sentidas. 

G 

   Caracterização  
     da UMAR 

_ Caracterizar aspectos 
essenciais da associação. 

10-De acordo com a sua 
experiência, pode 

caracterizar, actualmente, a 
UMAR quanto: constituição, 

funcionamento, 
número/perfil de sócias, 

financiamento... 

Solicitar aos entrevistados 
que enunciem caracte- 
rísticas fundamentais da 
associação: constituição, 
funcionamento 

H 
Integração da 

UMAR: Correntes 
Feministas e Novos 
Movimentos Sociais 

 
_ Integrar a UMAR nas 

correntes feministas e nos novos 
movimentos sociais. 

 
11-Na sua opinião, a UMAR 

faz parte de um novo 
movimento social? 

12-Em que corrente do 
feminismo integra a UMAR? 

_ Aquisição de dados que 
nos permitam integrar a 
associação numa corrente 
feminista e nos novos 
movimentos sociais. 

I 

Atitudes dos 
sujeitos 

entrevistados face 
ao papel social da 

UMAR 

 

Tipificar o perfil da mulher que 
recorre à associação; 

_ Obter informação acerca do 
trabalho colaborativo 

desenvolvido. 
_ Identificar áreas de 

intervenção relativas ao papel 
social da UMAR 

_ Aferir do resultado do trabalho 
realizado 

13- Poderia definir o perfil 
da mulher que recorre à 
UMAR? 
14-Com que parceiros tem 
de-senvolvido o seu trabalho 
para o sucesso da 
associação?  
15- A intervenção desta asso-
ciação dá prioridade a que 
tipo de situações? 

16- Pensa que a associação 
tem atingido os objectivos a 

que se propôs? Quais os 
indicadores em que se baseia 

para tal ? 

Conduzir os sujeitos 
entrevistados no sentido 

de elucidarem sobre: 
_ Parcerias com quem 

desenvolvem o seu 
trabalho. 

_ Áreas prioritárias de 
intervenção. 

_ Resultados obtidos e 
avaliação dos mesmos 

J 

A Relevância do 
Voluntariado 

_ Sinalizar potencialidades e 
limitações do trabalho 

voluntário. 
_ Perceber como os sujeitos 

entrevistados percepcionam o 
voluntariado. 

17- Sente que o seu trabalho 
de voluntária é reconhecido 
dentro e fora da Associação? 

18- Quando entrou para a 
Associação teve alguma 

formação especial? (volt) 
19- A actividade exercida na 

Associação realiza-a 
enquanto cidadã? (volt. e 

outras) 

_ Solicitar aos 
entrevistados que se 
posicionem face ao 

voluntariado. 
 
 
 
 
 

L 
Sugestões para 

eventuais 
participações 

_ Recolher dados para eventuais 
participações em ONG’s do tipo 

da UMAR.. 

20- Que sugestões daria para 
alguém que quisesse 

envolver-se numa 
experiência associativa deste 

tipo? 
 

_ Incentivar a entrevistada 
a sugerir algumas linhas 

de orientação para  
interessados em participar 

em organizações 

M 

Validação da 
Entrevista 

 
_ Validar a entrevista 

11-Na sua opinião, a UMAR 
faz parte de um novo 
movimento social? 
12-Em que corrente do 
feminismo integra a UMAR? 

 
_ Agradecer e valorizar a 

colaboração prestada 
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Anexo 8 

 
Cronologia de Associações de Mulheres 

 
 

Associações de Mulheres Datas 

Liga Republicana das Mulheres Portuguesas 1909-1918 
Associação de Propaganda Feminista 1911 

Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas 1914-1948 
Cruzada das Mulheres Portuguesas 1917 

Obra das Mães pela Educação Nacional 
(OMEN) 

1937 

Mocidade Portuguesa Feminina (MPF) 1938 
Associação Feminina Portuguesa para a Paz 

(AFPP) 
1936-1952 

Movimento Nacional Democrático Feminino -1958 
GRAAL 1957 

Movimento Democrático de Mulheres 
(MDM) 

1968 

Movimento de Libertação das Mulheres 
(MLM) 

1974 

União das Mulheres Anti-Fascistas e 
Revolucionárias/ Movimento pela 
Emancipação Social das Mulheres 

Portuguesas/ União de Mulheres Alternativa e 
Resposta (UMAR) 

1976-... 

Associação Editorial de Mulheres 1977 
Grupos de Mulheres do Porto 1978 

Associação das Estudantes de Coimbra 1979 
Rede de Mulheres 1980 

Grupo de Mulheres da Lourosa 1981 
Grupo de Mulheres do Porto 1982 

Mulheres a Preparar o Amanhã (MAPA) 1983 
Liga pelos Direitos das Mulheres 1986 

Intervenção Feminina (1986) 1986 
Associação das Mulheres Socialistas 1987 

Grupo Ser Mulher 1988 
Associação Portuguesa de Mulheres Juristas 1988 



XXXIX 

 

 

Anexo 9 

 

 

 

 

 

 



XL 

 

 

 

 

 

 

 

 



XLI 

 

Anexo 10 

 

 

 

 

 



XLII 

 

 

 

 

 

 

 



XLIII 

 

Anexo 11 

 

  



XLIV 

 

Anexo 12 
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