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Introdução 

 

Com este trabalho pretende-se obter um conhecimento detalhado da associação 

UMAR (União de Mulheres Alternativa e Resposta) (Anexo1) fundada no período 

revolucionário pós-25 de Abril de 1974, assim como compreender a relação que estabelece 

com os seus pares e inseri-la num espectro mais amplo da sociedade. O nosso interesse 

deve-se ao facto desta associação ser, actualmente, uma ONG (Organização não 

Governamental), o que nos leva a querer, por um lado, obter um acréscimo 

qualitativo/quantitativo ao nível de conhecimentos no que concerne a esta temática e, por 

outro lado, contribuir para divulgar o seu trabalho, o que deu origem à questão a partir da 

qual se construiu esta dissertação: as transformações decorrentes do facto de a UMAR se 

ter tornado numa ONG.   

As ONGs desempenham um papel decisivo na vida da sociedade tentando, através 

de um diálogo com todos os interlocutores e com um esforço conjunto, construir um mundo 

mais equilibrado. Neste sentido, a UMAR enquanto ONG e associação de mulheres 

combate todas as formas de discriminação, lutando por uma igualdade de tratamento entre 

homens e mulheres. Neste contexto, é nosso objectivo fundamental concluir se cumpre o 

papel a que se propõe na sociedade e compreender as inovações que advieram do facto de 

se ter tornado uma ONG.  

Elegemos ainda outros objectivos considerados prioritários, como conhecer e 

caracterizar as práticas da associação nos diferentes momentos e estabelecer padrões de 

actuação; delimitar as fases fundamentais; caracterizar as sócias nas diferentes épocas; 

referenciar projectos; obter informações sobre o panorama associativo e o respectivo 

enquadramento social em Portugal, no pós-25 de Abril; integrar a UMAR no contexto 

nacional e internacional; contactar com os estatutos/programa, tendo em vista a 

caracterização da UMAR (objectivos, constituição, funcionamento, financiamento...). 

O tema enquadra-se na luta pelos direitos das mulheres em diferentes contextos 

políticos. Por um lado, debruçamo-nos sobre a chamada “questão da mulher” e suas 

relações com o feminismo e acção política; por outro, sobre a prática associativa como 
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agente de transformação e de luta social e as modificações que essa prática tem vindo a 

conhecer desde, pelo menos, finais do século XX. 

No campo das Ciências Sociais (história, antrologia, sociologia) o associativismo 

tem vindo a consolidar-se como objecto de estudo autónomo. Entre as diferentes 

abordagens, salientam-se as de autores que defendem que ele gera novas formas de 

sociabilidade nas sociedades modernas (Bourdieu, 1989), outros que sustentam que nestas 

não existe solidariedade social (Durkheim, 1995), que a associação designa uma forma de 

relação social fundada num compromisso de interesses (Weber, 1982) ou ainda que o 

associativismo funciona como alicerce do desenvolvimento sociocultural, gerador de 

sentimentos de pertença, sede de estruturação de redes sociais ou ainda núcleo de encontro 

identitário, favorecendo o desenvolvimento de contactos sociais expressos das mais 

diversas maneiras, das quais se destaca a função de sociabilização. 

No entanto, constata-se que o associativismo, nas suas diversas formas, cívico, 

recreativo, cultural ou desportivo vive momentos de maior fragilidade, após ter tido um 

papel proeminente na dinamização da sociedade portuguesa, nomeadamente na busca da 

democracia. Estudos realizados confirmam a falta de participação dos vários segmentos 

populacionais (homens, mulheres, jovens) em actividades proporcionadas por associações, 

clubes, partidos políticos (Pais, M. & Cabral V., 1998). A participação dos portugueses nas 

associações é reduzida (26%) se tivermos em conta os 46% da União Europeia. Apesar 

disso, muitas associações têm cumprido os fins a que se propõem, entre eles a mudança das 

mentalidades e da sociedade, em geral. Estas alterações têm sido levadas a cabo por 

grandes e pequenas associações que, recebam ou não, apoios de outras entidades, sofram ou 

não problemas financeiros e tenham maior ou menor participação dos associados, não 

desistem face a obstáculos. 

  Mostrar a relação entre associativismo e mudança social é o pressuposto teórico que 

Meister (1974) pretende exprimir na obra La Participation dans les Associations. A 

mudança é o resultado da participação e, como as transformações técnicas e económicas 

decorrentes do processo de inovação requerem uma resposta, esta pode emergir no quadro 

do associativismo. A participação é perspectivada por uma plêiade de estudiosos como um 

comportamento de adaptação à mudança, facto amplamente comprovado quando se 

conhecem os seus benefícios para o progresso das comunidades e para a compreensão dos 
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processos de resistência de participação das sociedades tradicionais. São os 

comportamentos participantes activos, privilégio de grupos informados com alguns 

recursos, que vivem em meios diversificados e que mantêm determinada distanciação das 

fontes tradicionais de prestígio que sentem a necessidade de novas valorizações sociais e 

que têm as “conditions de succès de l’animation des groupes et des associations se proposant le 

développement au niveau de base, communautés locales ou autres groupes de recrutement 

populaire. Les négliger ou en ignorer le poids peut finalement conduire à l’échec des institutions 

créees et dont, à tous les niveaux, on attend beaucoup” (Meister, 1974:102). 

É importante compreender estes fenómenos, visto estarem intimamente relacionados 

com as transformações sociais, daí o objecto do nosso estudo: o estudo de caso da 

associação feminista, a UMAR. Criada em 1976, com sede em Lisboa, na Rua de S Lázaro, 

nº 111, 1º, 1150-330, tem sido, ao longo dos anos, uma referência não só pela sua dinâmica, 

mas porque se assume como palco preferencial para práticas em defesa da mulher. 

O nosso estudo tem em consideração o papel da associação no quadro do 

associativismo, já que necessitamos de conhecer os seus aspectos estruturais e funcionais, 

daí que partamos do pressuposto que nega a associação como uma realidade isolada, 

encarando-a antes como estando envolvida numa teia de relações e influências juntamente 

com entidades semelhantes e terceiros. 

Neste estudo, e no que respeita ao feminismo, faz-se uma abordagem em termos 

conceptuais, assim como se tenta o seu enquadramento enquanto novo movimento social. 

A reformulação/renovação de objectivos respeitantes à condição da mulher, assim 

como a legislação portuguesa referente à sua situação e às associações de mulheres, foram 

alcançadas através de uma luta persistente e duradoura. 

Em consequência de várias actividades e movimentos nacionais e internacionais que 

comprometeram um número elevado de países, dos quais faz parte Portugal, no tocante a 

novas abordagens à situação da mulher, começou-se a olhar para esta problemática de 

forma diferente. Abandona-se o “olhar” condescendente que estava por detrás da 

justificação de práticas pouco abonatórias para a integração total da mulher na sociedade e 

passa-se para outro “olhar” baseado na construção de um modelo cultural que defende a sua 

inserção enquanto cidadã de pleno direito, fomentando uma política promotora da remoção 

das barreiras que obstam a essa aceitação. A modificação das mentalidades, a elaboração e 

a aplicação de leis que promovam a integração da mulher na sociedade tem sido, ao longo 
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dos tempos, um processo sinuoso. Este trabalho pretende que as mulheres sejam 

consideradas sujeitos da história e reconhecer o processo de invisibilidade sofrido, tendo 

sempre em mente que a análise histórica deve incluir as relações de género. 

  Para estudar os feminismos importa centrarmo-nos na mulher enquanto sujeito 

individual, nas suas reivindicações e actividades colectivas e, para tal, será essencial 

conhecer as correntes políticas e ideológicas que neles exerceram a sua influência, assunto 

que aprofundaremos adiante. 

Ao atentarmos na globalização da sociedade, acompanhada de importantes rupturas, 

vemos os desafios enormes que a humanidade enfrenta. Assim, é fácil perceber que as 

mulheres deverão também participar neste contexto de mudança com uma reflexão crítica 

que demonstre o seu ponto de vista porque, actualmente, continuam a existir questões 

centrais respeitantes aos seus direitos. É natural que, ao acompanhar estas mudanças, elas 

alterem a visão do mundo e de si próprias e que o discurso feminista se renove de modo a 

poder interpretar e expressar novas subjectividades. Vejamos, a título de exemplo, a 

competitividade no mercado de trabalho, as horas excessivas em regime de precariedade, 

além do direito à cidadania, à participação, ao reconhecimento.  

As estruturas de classe, idade, etnia, orientações sexuais têm contribuído, desde os 

anos 90, para que o sujeito feminista seja perspectivado como uma entidade múltipla, 

aberta e multifacetada. Sendo então o feminismo um conceito em evolução, torna-se difícil 

eleger um conceito como sendo o ideal.   

O conceito de feminismo de Karen Offen, identificado como “ um projecto político 

que desafia a dominação masculina e a subordinação feminina e que insiste em restabelecer 

um equilíbrio de poder entre os sexos” (Offen, 2008: 36), corresponde a uma preocupação 

em encontrar um conceito de feminismo lato, em que participem homens e mulheres e que 

seja passível de ser utilizado pela análise histórica comparada, ao longo dos séculos.   

Homens e mulheres participam, actualmente, numa parte da acção feminista, 

situação que constitui uma mais-valia para os feminismos (Christine Delphy, 2004), uma 

vez que este cariz misto permite alcançar cada vez mais público. Contudo, não podemos 

ignorar as diferenças de papéis a desempenhar por homens e mulheres no movimento 

feminista, pois só elas podem delinear o seu caminho a fim de acabar com as opressões.
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Os problemas das mulheres, quer em Portugal, quer noutras partes do mundo, 

residem na mesma base discriminatória (o peso da dominação masculina), embora se 

apresentem diferentes nas formas e níveis de intensidade. Vivemos uma situação sui 

generis, uma vez que ao progresso dos últimos anos corresponde “um sexismo nas 

mentalidades, nas atitudes e nas relações de poder entre mulheres e homens”. Daí que os 

níveis de qualificação das jovens cada vez mais elevados, não se traduzam numa igualdade 

salarial. As assimetrias de género, principalmente no poder político, continuam a existir, 

pese embora as campanhas realizadas a favor da paridade e a aprovação de leis nesse 

sentido. Nas novas gerações a divisão sexual do trabalho perpetua-se, não havendo 

evolução positiva no que respeita à partilha das tarefas domésticas.  

O feminismo nasceu no século XIX, como um movimento social, com contornos 

internacionais. Alguns autores consideram-no como um movimento cultural (Alain 

Touraine), enquanto outros o inserem nos novos movimentos sociais. Adiante definiremos 

movimento social, novo movimento social e contactaremos com modelos explicativos 

subjacentes a estas realidades.    

A articulação de lutas e resistências contra a globalização neo-liberal que 

hegemoniza o poder no mundo é um dos maiores desafios dos movimentos sociais que 

tentam formas de organização diferentes, juntando-se em redes mundiais como, por 

exemplo, a Marcha Mundial de Mulheres.   

No nosso país, esta articulação entre parceiros ainda não atingiu os resultados 

esperados, todavia, já tivemos alguns sinais, como a acção dos movimentos ambientalista e 

sindical e, principalmente, a interacção entre os feminismos e o movimento LGBT 

enquadrados no Fórum Social Português, por intermédio da Rede Lilás, da participação na 

Marcha de Orgulho Gay e da Coordenadora da Marcha Mundial de Mulheres.  

Os movimentos alterglobalização caracterizados pela diversidade (vários actores e 

causas), têm vindo a emergir no quadro dos Fóruns Sociais Mundiais. Da “permeabilidade” 

entre feminismos e movimentos sociais gerou-se um trabalho em rede, que anulou uma 

hierarquia dando lugar a uma interacção entre causas. Segundo Nadia De Mond (citada em 

Tavares, Bento e Magalhães, 2004), podemos concluir que os temas mais importantes que 

os movimentos de mulheres têm colocado nos fóruns sociais assentam numa perspectiva de 

emancipação. Um outro contributo destes movimentos tem a ver com a abordagem holística 
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que abrace os diversos campos da vida num quadro de mudança. As mulheres que se têm 

empenhado nos fóruns sociais direccionam a importância da participação feminista no 

sentido de: 

_”Estreitar a relação entre o movimento feminista e o movimento por uma outra 

globalização, inscrevendo aí as nossas prioridades e fortalecendo as possibilidades de uma 

verdadeira transformação social. Até porque, um outro mundo sem o feminismo é 

impossível. No FSM ainda há resistências em interpretar o patriarcado como um sistema 

político e social que sustenta a globalização neo-liberal; 

_Afirmar a agenda feminista no contexto das lutas anti-globalização. Fazer com que o 

discurso feminista como um projecto global para a humanidade interaja com o conjunto do 

Fórum (…). Questionar padrões centralizadores e patriarcais de desenvolvimento e 

apresentar estratégias alternativas. 

_Criar uma relação dialéctica entre o movimento de justiça global e o movimento feminista, 

sendo que esta articulação não é fácil, como refere Sonia Correa, porque implica uma dupla 

estratégia: comprometer-se com as lutas colectivas dos movimentos sociais e ao mesmo 

tempo tentar transformar a sua perspectiva em relação ao feminismo” (Tavares, 2008:371). 

 

Metodologias e Organização do Trabalho 

Como já referenciámos, a nossa investigação partiu de uma questão que nos irá 

guiar ao longo do nosso estudo e, simultaneamente, delimitar o problema a investigar: as 

transformações decorrentes do facto da UMAR se ter tornado uma ONG. 

Dada a natureza da questão, a nossa opção direccionou-se para o estudo de caso, 

método de estudo “indicado para investigadores isolados, dado que proporciona uma oportunidade 

para estudar, de uma forma mais ou menos aprofundada, um determinado aspecto de um problema 

em pouco tempo” (Bell, 1997: 22). 

No desenvolvimento deste trabalho optou-se, fundamentalmente, por uma estratégia 

metodológica de tipo qualitativo. Todavia, numa das partes do trabalho (capítulo 6), 

utilizámos o método quantitativo evidenciando, deste modo, que a complementaridade de 

métodos, a pluralidade metodológica, pode trazer mais-valias às análises, conforme 

defendem alguns investigadores.  
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O Paradigma Quantitativo aponta para uma concepção positivista, objectiva, 

hipotético-dedutiva, orientada para o resultado, sendo a forma mais rápida de, num curto 

espaço de tempo, recolher o maior número de informações relativamente aos fenómenos 

que pretendemos estudar, possibilitando uma generalização dos resultados obtidos. A 

abordagem de tipo qualitativo será a metodologia preponderante por considerarmos ser a 

mais adequada aos nossos propósitos, pois proporciona uma boa forma de compreender o 

significado e a intencionalidade dos discursos, vivências, valores, percepções e 

necessidades das pessoas envolvidas, permitindo ainda obter um conhecimento mais 

aprofundado do objecto de estudo.  

Como instrumento de trabalho, decidimo-nos pela entrevista semi-estruturada por 

nos parecer a forma mais adequada às nossas pretensões e às várias dimensões do 

problema, tentando que várias vozes se façam ouvir no sentido de se obterem pormenores 

descritivos relativamente a pessoas, locais, problemáticas e métodos de acção. Todavia, é 

significativa a pesquisa documental e bibliogáfica que ocorreu, durante meses, em várias 

bibliotecas e no arquivo histórico da UMAR.  

Nas entrevistas realizadas (Anexos 2 a 6) utilizámos um guião de forma semi-

directiva (Anexo 7), sem uma rigidez na ordem das questões, procurando interagir no 

despoletar de novas questões que o próprio desenvolvimento da entrevista despertava: 

           “ (…) os métodos de entrevista caracterizam-se por um contacto directo entre o 

investigador e os seus interlocutores e por uma fraca directividade por parte daquele.” 

(Quivy, 2005: 192).  

 
O trabalho de investigação está organizado em três partes: 
 
Primeira parte: O desafio está colocado ao nível do enquadramento teórico ao 

tentarmos uma abordagem de conceitos que cremos ser fundamentais para um maior 

aprofundamento do nosso estudo: associativismo, feminismo, novos movimentos sociais, 

ONGs... Procurámos enquadrar a UMAR no panorama social português, tendo em conta 

todos estes assuntos, sendo que o estudo desta associação será feito apenas na parte 

seguinte do trabalho. 

Segunda parte: A nossa atenção vai para o estudo, sob várias perspectivas, da 

UMAR. Para tal, selecionámos vários campos de análise que permitem a aquisição de uma 



8 
 

panóplia de informação acerca da associação, tais como: programas, objectivos, áreas de 

intervenção, caracterização das sócias, fases mais relevantes... 

Terceira parte: Apresenta-se o Processo de Tratamento de Dados/Análise de 

Conteúdo das entrevistas aplicadas. 

De acordo com as respostas obtidas nas entrevistas, estabelecemos categorias 

temáticas que nos pareceram apropriadas aos indicadores encontrados. Feita a 

categorização das entrevistas, analisámos o conteúdo, articulando-o com o discurso das 

entrevistadas e com a teoria revista, o que nos levou a reflexões e a conclusões sobre o 

assunto em estudo. 

 

Caracterização dos Sujeitos Entrevistados 

Seleccionámos uma amostra composta por cinco sujeitos entrevistados, duas sócias 

e duas voluntárias com “tempos” diferentes de experiência na UMAR. Gostaríamos de ter 

níveis etários mais diferenciados, nomeadamente, camadas mais jovens e tentámos que isso 

se concretizasse. Porém, debatemo-nos com um problema algo inesperado relacionado com 

uma certa falta de conhecimentos da parte de membros mais novos quanto a aspectos 

teóricos e quanto à vida da associação. Pensámos também ser frutuoso que estas pessoas se 

situassem em áreas de formação distintas para um maior enriquecimento do nosso trabalho, 

mas confrontámo-nos com a indisponibilidade de alguns membros. 

Apresentemos a nossa amostra: 

A Dirigente, na faixa etária situada entre os 50/59 anos, é uma das sócias 

fundadoras da associação (1976), falou-nos da sua larga experiência de trabalho na UMAR 

e das tarefas bastante diversificadas que tem tido a seu cargo. Foi docente, doutorada numa 

área referente a estudos sobre as mulheres e, neste momento, encontra-se aposentada 

 Uma das sócias (sóc.1) integrada na faixa etária dos 40/49 anos é doutorada e 

docente na Faculdade de Ciências de Lisboa. O seu contacto com a UMAR vem também 

desde a sua fundação embora, nos últimos anos, tenha estado mais afastada devido a 

exigências profissionais. 

Outra sócia (sóc.2) que acompanha a vida da associação desde há quatro/cinco anos, 

também está na área do ensino e tem sido solicitada para trabalhos de cariz diverso. Integra 

o escalão etário dos 50/ 59 anos. 



9 
 

Quanto a uma das Voluntárias (vol.1), foi professora de Educação Física estando, 

actualmente, aposentada. Não tem tido uma vivência muito intensa na associação, mas tem 

desempenhado várias tarefas respeitantes a arquivo e transporte de livros que são oferecidos 

à organização. É simpatizante desta instituição há muitos anos e tem entre 50/59 anos. 

Finalmente, a voluntária (vol.2) tem entre 40/49 anos e, não estando desde o início 

na associação, contabiliza, no entanto, alguns anos de experiência na UMAR. Tem feito um 

trabalho de voluntariado que tem passado, essencialmente, pela diversidade de tarefas.  

As entrevistas foram realizadas nas instalações da associação ou no local de 

trabalho das entrevistadas, em momentos (dia/hora) escolhidos pelas próprias.  

Em anexo apresentamos fotografias da UMAR (anexo 1); transcrição das entrevistas 

(anexos 2 a 6); guião de entrevista (anexo 7); Cronologia das Associações de Mulheres 

(Anexo 8); folhetos reveladores das ligações da UMAR à UDP (anexo 9); fichas de 

associadas (Anexo 10); revistas (Anexos 11 a 20). 
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Parte I_ Associações 
1.1- Perspectivas sobre Associação 

 
O direito de associação encontra-se, hoje, consagrado tanto a nível nacional 

como internacional.  

Em 1948 e, no âmbito da Declaração Universal dos Direitos do Homem, emana 

do primeiro e segundo artigos o seguinte:  

           1º “Toda a pessoa tem o direito à liberdade de reunião ou de associação pacífica; 

           2º Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação” (Mendes; Ferreira, 

1994: 1). 

Ao nível europeu temos também legislação em conformidade, como o artigo 1º 

da Convenção Europeia dos Direitos do Homem (1994): 

 “Toda a pessoa tem o direito à liberdade de reunião pacífica e à liberdade de 

associação, incluindo o direito de, com outrem fundar e filiar-se em sindicatos para a defesa dos 

seus interesses”; neste documento refira-se o artigo segundo que defende que “O exercício 

destes direitos não pode ser objecto de outras restrições, senão das que, previstas pela lei, 

constituírem disposições necessárias, numa sociedade democrática, à segurança nacional, à 

segurança pública, à defesa da ordem e à prevenção do crime, à protecção de saúde ou da moral 

ou protecção dos direitos e liberdades de outrem. O presente artigo não proíbe que sejam 

impostas restrições legítimas ao exercício destes direitos pelos membros das forças armadas, da 

polícia ou da administração do Estado” (Mendes; Ferreira, 1994: 9). 

Em Portugal, o direito à livre associação está consignado no Dec-Lei nº 594/74, 

de 07 de Novembro. Mais tarde, com o Dec. - Lei nº 71/77, de 25 de Fevereiro, o artigo 

4º passa a ter uma redacção diferente com a finalidade de pormenorizar pontos relativos 

à aquisição da personalidade jurídica das associações. 

O Dec.-Lei 594/74 vem alterar legislação que já vinha do tempo do Estado 

Novo, nomeadamente, os Decretos-Lei nº 39660, de 20 de Maio de 1954 (controlo 

administrativo das associações) e o nº 520/71, de 24 de Novembro (sujeição das 

cooperativas ao regime das associações). Este decreto consagra o direito à livre 

associação como garantia da realização pessoal do cidadão em sociedade. 

Ao abordarmos a literatura referente a esta temática deparamo-nos com várias 

definições do conceito de associacão. A definição de Meister é suficientemente 

consensual e mantém-se actual, pelo que a tomamos como ponto de partida: 
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“ L’association est un groupement basé sur le recrutement volontaire et la mise en 

commun de la part des membres de leurs connaissances ou de leurs activités dans un autre but 

que de partager des benéfices” (Meister, 1972 : 15). 

Os contributos fundamentais sobre as associações e o associativismo provêm da 

sociologia. Sem pretensões de exaustividade e de novidade, segue-se uma brevíssima 

apresentação das principais perspectivas sociológicas sobre associações. 

Em Hobbes e Locke (citados em Warren, 2001), encontramos um conceito 

moderno de associação. Na sua obra, Leviathan, Hobbes afirma que o Estado conduz à 

formação da associação, muito dependente da capacidade de decisão dos seus membros 

e cujo objectivo consiste em alcançar a segurança mútua dos associados. Para ele, a 

associação reflecte o individualismo da sociedade, já que resulta de propósitos 

individuais, não contribuindo para uma nova ordem social. 

 Locke (citado em Warren, 2001), por sua vez, percepciona vários tipos de 

ordem social, correspondendo a cada um deles alguns propósitos. Este autor distingue 

ainda: “between social order imposed by force and that emerging from conviction, opinion and 

conscience” (Warren, 2001: 41). Se atentarmos na sua visão a propósito deste assunto, 

verificamos que existe um contrato entre iguais em que, por um lado, temos a sociedade 

civil, uma vez que as associações são voluntárias e não o resultado de uma ordem 

coerciva e, por outro lado, existe a pretensão de se querer alcançar objectivos que, 

individualmente, se tornaria uma tarefa quase impossível. 

Na linha de Max Weber (citado em Laville e Sainsaulieu, 1997), uma associação 

terá sempre um determinado objectivo a atingir a favor dos seus membros e a sua acção 

incidirá na conquista dos seus interesses. 

Já Tocqueville (citado em Warren, 2001), um dos pais da sociologia, formula o 

seu conceito de associação, apresentando duas características: a relativa igualdade social 

dos indivíduos e a sua tendência para escolher attachments. Assim, a dimensão ética da 

associação revela-se numa maior possibilidade de escolha e numa maior igualdade entre 

os indivíduos.  

Outro nome de referência é G. D. H. Cole (citado em Warren, 2001), cujo lema 

é: associação versus comunidade. Para este indivíduo, uma associação é “any group of 

persons pursuing a common purpose or aggregation of purposes by a course of cooperative 

action extending beyond a single act, and, for this purpose, agreeing together upon certain 

methods and procedures and laying down, in however rudimentary a form, rules for common 

action” (apud Warren, 2001: 44). A importância das associações advém também dos 
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seus propósitos diferenciados e segmentados, tornando-se assim “means of pluralizing 

power and devolving politics, decision making, and governance” (Warren, 2001: 43). Outros 

elementos chave para compreender as associações são o propósito e as regras de acção 

comum e justificam-se pelos fins que servem, uma vez que, para Cole, a comunidade 

está eticamente interligada. Porém, esta teoria apresenta alguma vulnerabilidade, que 

consiste no facto de generalizar as associações como meios de integração e reprodução 

social e de as considerar como essenciais. 

A concepção generalizada de associação de Talcott Parsons (citado em Warren, 

2001) permite-nos reconhecer os seus efeitos democráticos em sociedades 

diferenciadas. Em relação aos “tipos de organização operativa”, este autor identifica um 

dos seus três elementos, a(s) “associational structure”/”associational relations”, a par 

dos mercados e burocracias: “Associations constitute the third type of operative 

organization in modern societies” (Warren, 2001: 50). Parson, segundo Warren (2001), 

reconhece três tendências nas modernas relações de associação que contribuem para 

“assinar” discursos normativos nas esferas públicas para ampliar capacidades cívicas e 

políticas ou para promover formas alternativas de governo: “The first is an increasingly 

inclusive citizenship of a sort that displaces ascriptive association.”; “The second (…) 

depends on this structural background of equality.”; “The third trend Parson identifies 

(…) is especially interesting because of its simultaneously progressive and problematic 

aspects.” (Warren, 2001: 50-53). 

 

1.2-O Movimento Associativo Português 

1.2.1- Aspectos Gerais 

Durante o século XIX e boa parte do XX, o associativismo moderno conheceu 

um amplo desenvolvimento. 

No século XIX, os valores seculares e o progresso nortearam o aparecimento de 

associações (populares mutualistas de entreajuda, cooperativas, sindicatos operários, 

colectividades de cultura e recreio), visto serem encaradas como elemento inovador. As 

associações fundadas neste século receberam influências das corporações de ofícios e 

irmandades, contudo, ao caminharem para a secularização houve uma certa oposição a 

estas últimas. 

A ligação das associações às revoluções burguesas dos séculos XVIII e XIX faz 

com que estas adquiram características do liberalismo e fiquem imbuídas de noções de 
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cidadania e de Estado-de-direito-democrático. No entanto, o processo não é simples, 

como revela a análise histórica, ao dividir os períodos do associativismo moderno em 

três etapas: a do “liberalismo individualista puro”, a do pleno reconhecimento e a da 

influência das ideias socialistas. 

O não reconhecimento da associação está ligado à fase do liberalismo 

individualista puro pois, segundo a sua perspectiva, a associação faz parte dos 

“ordenamentos naturais” do Antigo Regime, por conseguinte, surgem algumas leis que 

reagem contra as associações de trabalhadores, negando-lhes a sua existência, como por 

exemplo, a lei de Chapelier (França) e os Combinations Acts (Inglaterra). 

A fase do pleno reconhecimento foi muito profícua para a vida social, 

contribuindo para o seu progresso e desenvolvimento porque, apesar da negação dos 

valores do liberalismo, esta fase não deixava de ser sua consequência/consolidação, 

facto que possibilitou que este período conhecesse um dinamismo considerável e 

permitisse observações, como as de Tocqueville na América, acerca do impacto das 

associações na sociedade. Em Portugal, o direito de associação foi promulgado na 

Constituição de 1836. 

Durante o século XIX, o movimento das ideias socialistas aproveitou as 

associações para “envolver e mobilizar as massas trabalhadoras e populares; para, com 

o apoio em tal tipo de associações, conduzir as acções políticas desejadas; e para ir 

difundindo as suas referências ideológicas e culturais” (Freire, 2006:18). Este movimento 

alcança o seu ponto alto com a estratégia elaborada no contexto da II Internacional, em 

que se declara que as associações sindicais-operárias, as cooperativas de consumidores e 

as de bairro deveriam ter uma orientação delineada pelo partido socialista. 

Os princípios da liberdade e da “razão da maioria” reflectem o cunho moderno 

da associação, visível nos seguintes factos: constituição definida pelos fundadores; 

dissolução pedida pela Assembleia Geral; admissão e desvinculação dos sócios 

seguindo o princípio da liberdade; tomada de decisões através de deliberações 

democráticas. 

Já no século XX, a década de 1970 é relevante para o associativismo, uma vez 

que se dá um novo ponto de viragem, resultado dos incentivos a este sector e aos novos 

movimentos sociais, daí que tenham formas de agir semelhantes. Nesta época, o 

associativismo caracteriza-se pela “complexidade, heterogeneidade (da base social) e pelo 

centramento em questões que escapavam aos tradicionais conflitos sociais e políticos, 
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revestindo-se aparentemente de um certo apolitismo e abarcando, assim, novos sectores da vida 

social” (Vilaça, 1993: 58). 

O tema da participação social, cujo centro se situou em França, esteve em voga 

nas décadas de 60/70, daí que “a participação tanto no trabalho como no lazer, nos 

domínios tradicionais da política e do social ou em novos domínios de intervenção e 

participação colectiva” (Vilaça, 1993: 57) se exprimisse em associações, sendo a 

expansão do associativismo sinal de democratização e participação da sociedade civil. 

Existe, actualmente, uma variedade razoável de organizações, o que dificulta 

uma denominação que as abarque a todas. Têm sido elaboradas várias tipologias 

associativas procurando dar conta da diversidade e complexidade do mundo associativo 

actual. Mais recentemente, tem-se generalizado a designação de terceiro sector, embora 

este termo suscite algumas dúvidas. Convém referir que inúmeras organizações deste 

tipo têm como ponto de referência um movimento social, portanto não é de surpreender 

que muitas sejam a “base organizativa de movimentos sociais” (Ferreira, 2004: 1). 

 

1.2.2-Breve Perspectiva Histórica do Movimento Associativo Português 

Podemos estabelecer várias fases para o movimento associativo português, tais 

como: a Monarquia Constitucional, a Iª República, o Estado Novo e a Revolução do 25 

de Abril de 1974. Um registo digno de nota é o facto de entre 1834 e 1974 termos a 

criação de sete mil e setecentas associações, o que demonstra bem a pujança que o 

terceiro sector conheceu nestes períodos (Martins; s.d.). 

A segunda metade do século XIX e os primeiros dez anos do século XX 

revelaram-se benéficos para a vitalidade do associativismo. Após 1891, as associações 

de classe trouxeram ainda um maior dinamismo ao associativismo. Mais de três mil 

associações foram fundadas no período situado entre o fim do Antigo Regime e a 

publicação do Estatuto do Trabalho Nacional (1933). A partir de 1836 releva-se a 

dinamização do associativismo profissional relacionado com os agricultores, 

comerciantes e fabricantes.    

De acordo com Freire (2008), nesta época, o associativismo reveste-se de um 

cariz “republicano”, rumo a um “caminho” para a igualdade de cidadania, característica 

da organização e do relacionamento entre associados a que se dava grande importância 

em detrimento dos objectivos da associação.  
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Em Portugal, a partir de 1864, surgiram associações de socorros mútuos, um 

direito concedido aos trabalhadores, sendo compostas, essencialmente, por operários. 

Além disso, formaram-se cooperativas de consumo e de produção, caixas de crédito, 

associações de instrução popular e sociedades filarmónicas. Durante a 2ª metade do 

século XIX aparecem, fundamentalmente, associações assentes em valores de 

solidariedade/fraternidade; independência/autonomia; democracia/cidadania e trabalho 

voluntário. 

Na Iª República as associações estão profundamente relacionadas com o meio 

operário e uma das suas preocupações é a educação. 

Nos inícios do século XX é marcante o sindicalismo operário que, em Portugal e 

noutros países latinos, recebeu influências anarquistas. Este tipo de sindicalismo é 

responsável por uma nova praxis associativa que valorizava o equilíbrio dos “princípios 

de liberdade e igualdade enfatizados pelos doutrinários com o societarismo e os 

benefícios da acção colectiva” (Freire, 2006: 306). A Lei de Bases das Associações de 

Classe, promulgada em 1918, “reconhecia todas as formas de associativismo, mas 

sujeitava a constituição de associações à aprovação do governo, impunha restrições ao 

âmbito político da sua actividade e controlava a formação de uniões regionais ou 

nacionais de associações” (Schmitter, 1999: 112, 113), contudo, este controlo era 

considerado apenas uma formalidade. 

Apesar de se sentir maior impacto do associativismo no meio urbano, este 

fenómeno não deixou de se repercutir também no meio rural, sintomático disso é o 

Congresso dos Sindicatos Rurais, ocorrido em 1912. 

A vitalidade do fenómeno associativo, na I República, é uma realidade inegável, 

todavia, os corporativistas do Estado Novo não reconheceram a sua importância, 

chamando a este período “deserto associativo invertebrado, povoado apenas por bandos 

dispersos e efémeros de extremistas ultra-radicais” (Schmitter, 1999:115).   

Durante o Estado Novo, as associações estiveram submetidas a vários 

condicionamentos revelando, em alguns domínios, uma quase-estatização. As 

associações de trabalhadores e de interesses patronais eram reguladas pelo Estatuto 

Nacional do Trabalho (1933) e pelo Decreto-Lei nº 23050, de 23 de Setembro de 1933. 

A representação dos conflitos de interesses passaria a reger-se por novas regras como, 

por exemplo, a “defesa da propriedade privada, harmonia entre classes, reconhecimento 

das associações e controle das suas actividades pelo Estado, proibição da greve e do 

lockout, criação de tribunais de trabalho” (Schmitter, 1999: 118). Entretanto o decreto 
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dava a conhecer “as condições em que as organizações de trabalhadores urbanos e do 

patronato (sindicatos nacionais) podiam constituir-se e funcionar” (Schmitter, 

1999:118). Esta organização corporativista estendeu-se também ao meio rural, com o 

Decreto-Lei nº 23051, de 23 de Setembro de 1933, que impunha a implantação em cada 

freguesia rural de casas do povo, nas quais estavam representados tanto os trabalhadores 

como os patrões, sendo consideradas entidades híbridas.  

Cerca de quatro mil associações surgiram entre 1933 e 1974, predominando as 

de cultura e recreio e, nestas, destaque para as desportivas e musicais. Quanto às 

associações “de interesses económicos”, o maior peso tende para as associações 

agrícolas, de “solidariedade social” (beneficiência/bombeiros voluntários) (Freire, 2006). 

Quando se deu a Revolução de 25 de Abril, em 1974, verificou-se que muitas 

associações tinham sobrevivido a um período caracterizado pela ausência de democracia 

e assistiu-se também à criação de muitas outras, devido ao ambiente político e social de 

então, propício à elaboração de leis que determinavam a liberdade associação. Metade 

das actuais associações nasceu após o 25 de Abril, data que marcou também um 

alargamento dos seus domínios de actuação. Consolidaram-se ainda outros tipos de 

associativismo, como os movimentos de moradores, os movimentos juvenis e de 

estudantes, os de pessoas com deficiência, os relativos ao ambiente, etc. 

A partir da década de 80 houve modificações no associativismo relacionadas 

com a crise dos Estados-Providência, uma vez que estes começam a demonstrar 

dificuldades em satisfazer as exigências das populações e os sectores mais 

escolarizados, auto-confiantes e críticos, reagem contra este estado de coisas. Essa 

incapacidade levou/leva o Estado a apoiar as associações ao nível legislativo, técnico e 

financeiro, para que pudessem/possam ir avante com projectos de interesse comum.  

As autoridades estatais têm modificado o seu relacionamento com as 

associações, concedendo-lhes financiamentos, direitos de participação colectiva e outros 

apoios além de, obviamente, as reconhecerem como pessoas jurídicas autónomas. As 

associações juntam-se a outras pessoas colectivas com a finalidade de alcançar fundos 

públicos para pôr em prática políticas e programas de acção social. 

 

1.3- Associação versus Democracia 

Segundo Fung (2003), a década de 90, através sobretudo da sociologia e da 

ciência política, trouxe um interesse renovado à pesquisa sobre a relação entre 

associações e democracia. Os investigadores relevam a importância do papel da 
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sociedade civil e dos grupos, assim como dos mais variados mecanismos que actuam no 

espaço entre economia, vida íntima privada e estruturas formais de Estado.  

Uma breve nota para as virtudes cívicas da associação, a reciprocidade e o 

reconhecimento dos outros. Destas virtudes, o destaque vai para o bem comum, justiça, 

tolerância, confiança, vontade de participar, deliberar e ouvir, assim como para o 

respeito pela lei e pelos direitos dos outros. Uma associação que tenha em conta estas 

referências (efeitos morais) contribuirá, necessariamente, para um processo democrático 

mais enriquecido, tal como sublinha Warren (2001). 

  Quanto à autonomia política, as associações desenvolvem-na através da 

persuasão, do argumento e da criação de outras formas de comunicação: “Involvement 

in associational activities also provides opportunities to develop individual-level 

resources necessary to participate in political settings” (Kwak, Shah, Holbert, 2004:644).  

No âmbito dos empowerments institucionais, a associação torna-se um elemento 

chave para a legitimação democrática das instituições e, assim, pode “provide the means 

for devolving collective decisions and actions or for coordinating among people in different 

sectors, regions, or issue areas” (Warren, 2001: 69), ao mesmo tempo que facilita o 

desenvolvimento da autonomia individual (confiança e conhecimento) e mostra que os 

cidadãos têm obrigações uns para com os outros: “development of this «sense of 

community» is important because those with stronger psychological ties to their 

communities are more active in civic life” (Kwak, Shah, Holbert, 2004: 644). 

A forma como os interesses são representados junto dos legisladores e 

traduzidos em determinada política é outro contributo das associações para a 

democracia, porque actuam através de canais adicionais e dão a conhecer ao governo as 

preferências e as necessidades dos seus membros.  

 Um dos impactos da associação no indivíduo tem a ver com as capacidades 

políticas (Warren, 2001), o que está intimamente relacionado com a forma de falar e de 

se apresentar, com a aptidão para processos de negociação/contratuais, com a 

capacidade de formação de coligações e com a apresentação de soluções para 

problemas. A participação em processos políticos pode desenvolver as capacidades 

críticas e cognitivas dos indivíduos tornando-os mais conscientes do que é 

verdadeiramente importante no que se refere às suas necessidades. 

Os conflitos surgidos no seio da associação são resolvidos através de 

deliberações e quanto mais os indivíduos desenvolverem as suas capacidades, mais 

aptos estarão para os solucionar e para se associarem. 
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Recorremos mais uma vez a Fung (2003) para quem a decisão pública é tanto 

mais deliberativa quanto mais reflectir “the results of an equal and open communication 

process in which participants appeal to resons that others can accept, rather than to 

force, money, sheer numbers, or status.” (Fung, 2003: 525). Alguns estudiosos apoiam a 

presença de membros das associações nas seguintes funções do Estado: regulação, 

provisão de serviços e formulação de políticas e que deveria transferir-se a capacidade 

de resolução de problemas públicos para as autoridades públicas. 

No que concerne aos efeitos das associações na Esfera Pública, vemos que eles 

se subdividem em comunicação e deliberação públicas. Uma associação impulsiona o 

julgamento público que acontece na esfera pública “because public spheres lack powers of 

collective action, their very existence depends upon generating the distinctive resource of 

influence, or communicative power. For this reason public spheres should be able to carry 

information and enable judgments with more authenticity than those developed within the state, 

or those that reflect the merely aggregated preferences of markets.” (Warren, 2001: 77).   

Se atentarmos nos efeitos democráticos relativos à forma como a associação 

representa os seus membros, vemos que a sua presença influi na capacidade para 

“communicate the interests, norms, and identities of members to public officials”, pelo 

que se criam estruturas representativas no seu seio, assim, “the goals, purposes, and 

norms of members are represented by those who speak on their behalf” (Warren, 2001: 84). 

 

1.4- O Conceito e a Importância de Capital Social 

Embora de maneira sucinta, consideramos essencial focar o conceito de capital 

social e a sua importância devido ao facto de, nas associações, se estabelecerem 

ligações interpessoais de grande riqueza.  

Para Pamela Paxton (2002) o capital social está imbuído de duas dimensões; por 

um lado, a primeira encara-o como uma rede objectiva de laços entre indivíduos em que 

reina a confiança, a reciprocidade e a emoção positiva; ao invés, a segunda relaciona-o 

com os membros de uma associação e com a confiança subjectiva. 

Um dos principais teóricos sobre capital social é Coleman (citado em Paxton, 

2002), cujas ideias focam, sobretudo, o papel do capital social na criação de capital 

humano. Para ele, o capital social, que pode ser representado sob diversas formas, trata 

das relações entre indivíduos. Na sua definição cabem vários conceitos de capital social 

e o próprio foca os mecanismos necessários para o gerar, as consequências da sua posse 

e ainda a organização social.  
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 Já outro investigador desta temática, Pierre Bourdieu (citado em Paxton, 2002), 

dá um maior enfoque à grande duração e à subjectividade das relações entre indivíduos. 

Assim, a sua definição de capital social procura captar tanto estas relações, como a 

confiança e a subjectividade, facilitando a relação entre democracia e capital social. 

Bordieu (citado em Portes) encara-o de forma instrumental, incidindo nos “benefits 

accruing to individuals by virtue of participation in groups and on the deliberate 

construction of sociability for the purpose of creating this resource” (Portes, 1998: 3).  

De acordo com Putnam (1993), quanto maior é a cooperação voluntária numa 

sociedade, mais possibilidades existem de armazenar um stock significativo de capital 

social, sendo este baseado na confiança, cujo centro gira em torno das normas de 

reciprocidade e de redes de engagement cívico, o que conduzirá a uma redução de 

situações de oportunismo e a um sucesso mais significativo na solução de problemas 

relativos à acção colectiva. No que respeita às redes, convém salientar que representam 

uma componente essencial do capital social e quanto maior for a sua densidade, maior 

aptidão por parte dos cidadãos para cooperarem em benefício mútuo. Elas atravessam as 

clivagens sociais e o seu sucesso será mais expressivo se tiverem um funcionamento 

horizontal, possibilitando que a associação contribua de forma positiva para um bom 

governo (Putnam, 1993). 

 

2- Considerações sobre Novos Movimentos Sociais 

Seria incompreensível não desenvolver este tema porque o nosso projecto 

pressupõe, entre outras coisas, estabelecer uma articulação entre a UMAR e os novos 

movimentos sociais. 

Inicialmente, o termo movimento social designava o movimento operário e a 

classe trabalhadora, ideia que permaneceria até à segunda década do século XX. 

Existem diferenças na organização política entre os novos movimentos sociais e 

os movimentos sociais tradicionais, porque na época industrial encaravam-se os 

movimentos sociais como estando ligados à classe trabalhadora e, consequentemente, 

associados à redistribuição económica, enquanto os novos movimentos sociais, 

considerados únicos, são “filhos” da economia pós-industrial, por conseguinte, 

diferentes dos movimentos industriais (Pichardo, 1997). 

As diferenças entre os movimentos antigos e contemporâneos manifestam-se 

também na ideologia, nos objectivos, nas tácticas, na estrutura e nos participantes. Não 
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será, portanto, de estranhar que a partir de 1965, início dos movimentos 

contemporâneos, o instrumento de análise utilizado no estudo dos antigos movimentos 

se tivesse revelado insuficiente, tornando-se necessário rever as concepções marxistas 

até então utilizadas como referência, para explicar os acontecimentos que marcaram 

essa época, como as revoltas estudantis em alguns países europeus (Pichardo, 1997).. 

Nos anos 70 surge o conceito de Novos Movimentos Sociais (NMS) ligado aos 

movimentos antinuclear e pacifistas, feministas, ecológicos, de autonomia local, de 

descentralização… Estes Novos Movimentos são responsáveis pelas críticas à excessiva 

regulação da sociedade moderna e também pela denúncia da opressão exercida sobre o 

indivíduo. Com toda esta evolução apercebemo-nos que os sindicatos e partidos 

políticos perderam alguma relevância e os conflitos ultrapassaram a barreira da esfera 

de reprodução material e dos problemas de redistribuição.  

 Os principais eixos de estudo dos Novos Movimentos Sociais são:  

1. “Os NMSs e os movimentos sociais em geral têm constituído para além de uma das 

dimensões possíveis de participação social, importantes e potenciais agentes de 

transformação; 

2. As principais áreas temáticas dos NMSs coincidem, em boa medida, com os fenómenos 

que pretendemos analisar: identidades, autonomias e territorialidade; 

3. A fase de maturação e institucionalização dos movimentos sociais tem sido paralela, 

não raras vezes, à sua adesão a um modelo tipo associativo_forma institucional que 

faculta a legitimação e organização das reivindicações, nomeadamente nas áreas 

mencionadas na anterior alínea; 

4. Ou inversamente a acção encetada por associações no alcance dos seus objectivos, em 

certos momentos da história e em circunstâncias conjunturais específicas, tem criado a 

dinâmica e adquirido as características de movimento social” (Vilaça, 1993: 62). 

O paradigma dos Novos Movimentos Sociais engloba as componentes macro-

histórica e a micro-histórica; no campo macro-histórico foca-se a “relationship between 

the rise of contemporary social movements and the large economic structure” (Pichardo, 

1997: 411) e ainda a função da cultura no seio dos movimentos. A um nível mais 

restrito, o paradigma prende-se a questões de identidade e comportamento pessoais, 

mostrando a relação entre movimentos sociais e o radicalismo da classe média. 

 

 2.1- Movimentos Sociais: O Novo Paradigma 

A definição de movimento social segundo Touraine (citado em Martins, 2003) 

passa, ao mesmo tempo, pelo conflito social e por um projecto cultural, defendendo que 
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um dos objectivos dos novos movimentos sociais é velar pela concretização da 

igualdade cultural, nomeadamente em sociedades onde se manifesta a desordem e a 

degradação. Na nossa sociedade pós-industrial, a constituição do movimento social 

pode ser considerada “indépendamment de tout mélange avec des actions politiques 

visant directement la prise du pouvoir d’État” (Touraine, 1984: 281). Em relação aos 

novos movimentos sociais “ (…) au contraire, ne se forment pas par l’action politique et 

l’affrontement mais davantage en influençant l’opinion publique” (Touraine, 1984: 

282). O autor afirma ainda que “Les nouveaux mouvements sociaux mettent en cause, plus 

directement que ceux qui les ont precedes, les valeurs de la culture et de la société, de telle sorte 

qu’ils reposent plus directement sur des convictions non seulement sociales mais aussi 

intellectuelles et éthiques” (Touraine, 1984: 291).  

Claus Offe (citado em Vilaça, 1993), uma autoridade no que se refere aos 

movimentos sociais, estuda-os através do sucesso qualitativo de mobilização e do 

impacto político e vê neles uma expressão política, já que as políticas não institucionais 

constituem o espaço privilegiado destes novos movimentos. Segundo Offe (citado em 

Martins, 2003), o entendimento desta matéria passa pela modificação de paradigma 

político; enquanto os velhos movimentos se centram na distribuição dos rendimentos e 

na segurança, os novos movimentos, enquadrados no novo paradigma, giram em torno 

da identidade e da autonomia. Os novos movimentos sociais politizam “(…) las 

instituciones de la sociedad civil de forma no restringida por los canales de las 

instituciones políticas representativas-burocráticas, reconstituyendo así, por tanto, una 

sociedad civil que ya no depende de una regulación, control e intervención cada vez 

mayores” (Offe, 1996: 167). 

 Os conteúdos dos novos movimentos sociais não são do domínio público nem 

do privado, situando-se o seu espaço de acção no contexto de uma política não 

institucional, situação que não se enquadra na democracia liberal nem no Estado de 

Bem Estar. Os movimentos têm qualidade política, uma vez que “Una exigência mínima 

para poder calificar de «político» un modo cualquiera de actuar es la de que su autor pretenda de 

alguna forma explicitamente que se reconozcan como legítimos sus médios de acción y que los 

objetivos de la acción sean asumidos por la comunidad amplia.” (Offe, 1996: 175). Na 

verdade “los nuevos movimientos que reivindican ser reconocidos como actores políticos por 

la comunidad amplia _ aunque sus formas de acción no disfruten de una legitimación conferida 

por instituciones sociales establecidas _, y que apuntan a objetivos cuya consecución tendría 

efectos que afectarían a la sociedade n su conjunto más que al mismo grupo solamente.” (Offe, 
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1996: 176) giram à volta dos seguintes temas: “ (…) interés por un território (físico), un 

espacio de actividades o «mundo de vida», como el cuerpo, la salud e identidad sexual; la 

vecindad, la ciudad y el entorno físico; la herencia y la identidad cultural, étnica, nacional y 

linguísticas; las condiciones físicas de vida y la supervivencia de la humanidad em general” 

(Offe, 1996: 177), privilegiando-se a autonomia e identidade. A estrutura interna destes 

novos movimentos caracteriza-se pela informalidade, descontinuidade, igualdade e 

identificam-se com a nova classe média, o seu estrato predominante. Quanto ao modo 

externo de actuar, recorrem a manifestações e a outras formas que juntem um grande 

número de pessoas da “velha” classe média e elementos que estejam fora do mercado de 

trabalho.        

Também Melucci (citado em Martins, 2003) perfilha a mesma opinião, 

associando-os a questões centradas na esfera cultural. Então, “Estes movimentos sociais 

que agora se apelidam de “novos” são assim identificados porque, na sua produção 

simbólica, procuram novos significados de vida” (Martins, 2003: 105).  

Os novos movimentos sociais têm uma característica comum, uma 

heterogeneidade de base, sendo que a sua identidade é observada a partir de categorias 

como o “tema, género, idade, localidade etc, ou no caso dos movimentos pacifistas e do 

ambiente, a raça humana no seu todo” (apud Vilaça, 1993: 68). A ideologia e objectivos 

são também características fundamentais destes movimentos que se preocupam com a 

qualidade e estilos de vida, assim como com a autonomia e a identidade, porque 

questionam os limites das democracias participativas. Consequentemente, as políticas 

de identidade repercutiram-se no aumento da politização de espaços que até há pouco 

tempo eram considerados pouco politizados.  

Os movimentos sociais possuem um carácter auto-reflexivo, pelo que os seus 

participantes, por norma, se devem questionar acerca do trabalho desenvolvido, o que 

permite delinear de uma forma mais consciente tanto a sua estrutura como a sua acção. 

Além disso, as suas tácticas traduzem a orientação ideológica que lhes está subjacente, 

estando ainda presentes nos canais políticos tradicionais, o que lhes possibilita adquirir 

força política. São movimentos que tanto podem envolver-se na política, como 

institucionalizar-se. Aliás, alguns fazem mesmo parte do sistema de partidos e, deste 

modo, conseguem aceder a corpos reguladores, a implementação de medidas e a 

tomadas de decisão; outros, ainda, constituem-se em partidos políticos que conseguem 

uma maior visibilidade para os seus protestos em época de eleições. De salientar que os 

novos movimentos sociais aprenderam a utilizar a opinião pública e a promover 
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políticas anti-institucionais, assim como a munir-se de tácticas não tradicionais, o que 

não exclui, no entanto, a utilização de algumas de cunho mais tradicionalista, como o 

lobby, getting out the vote e court cases. A este propósito vemos que: 

“Por um lado, existe internamente uma fusão de papéis públicos e privados e uma fraca 

diferenciação que leva ao estabelecimento de fronteiras ténues tanto entre membros e não 

membros como entre dirigentes e restantes associados. Por outro, as suas acções pautam-se pela 

adopção de tácticas que envolvam grande número de pessoas (como é o caso das longas 

marchas pacifistas) e sensibilizam a opinião pública” (Vilaça, 1993: 67). 

O modo de organização destes movimentos reflecte também a sua atitude anti-

institucional ao tentar uma estrutura representativa da vontade dos NMS: “That is, they 

organize themselves in a fluid nonrigid style that avoids the dangers of oligarchization.” 

(Pichardo, 1997: 416). Assim, há uma rotação de líderes, um voto que se pretende 

comum em todos os assuntos e uma intenção de permanecerem organizações ad-hoc, 

agindo contra a burocracia. Apresentam, portanto, estruturas abertas, descentralizadas, 

não hierárquicas e com maior capacidade de atenderem às necessidades dos indivíduos. 

No entanto, há movimentos sociais com uma estrutura hierarquicamente estabelecida e 

que, embora possam mostrar-se contra as políticas constitucionais são, não raramente, 

consultados pelos governos sempre que os assuntos o justifiquem. 

 

2.2- Os Novos Movimentos Sociais/Movimentos das Classes Médias 

Se atentarmos nas teorias que relacionam a classe média e os novos movimentos 

sociais, vemos que a primeira se designa por New Class e sustenta que estes 

movimentos apenas se centram nos interesses dessa classe. A intromissão da economia 

em esferas culturais leva à formação de movimentos sociais como forma de resposta 

defensiva, processo conducente à segunda teoria, New Social Movements, que vai 

“beber” a sua explicação do conceito de novos movimentos à cultura. Por fim, temos a 

Cultural Shift baseada nas teorias acerca da sociedade pós-industrial, defendendo que a 

riqueza leva a uma alteração de valores representados pelos movimentos sociais. 

A primeira teoria baseada na interpretação materialista de Marx sustenta que os 

movimentos sociais reflectem os interesses de classe. No âmbito desta teoria, Alvin 

Gouldner (citado em Rose, 1997) cria uma nova variante que incide no prosseguimento 

de interesses de classe e na luta cultural. O aparecimento de uma nova classe média, 

com novos valores e objectivos, leva à criação de novas hierarquias baseadas no mérito 

e na educação, entrando em atrito com as antigas classes e originando uma luta em duas 
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dimensões, a cultural e a material. No esquema de Gouldner (citado em Rose, 1997) os: 

“new class movements advance class interests in their emerging struggle for power 

against the capitalist class” (Rose, 1997: 465). Esta teoria é vulnerável em vários 

aspectos, como a não distinção da natureza qualitativamente diferente das exigências 

dos novos movimentos sociais e dos movimentos de classe (pelo que os objectivos 

perseguidos são sempre universais). Os movimentos sociais não resultam de interesses 

de classe, uma vez que diferentes classes podem alinhar nos mesmos movimentos 

sociais. Uma outra falha na teoria de classes está relacionada com o não reconhecimento 

dos desafios que os novos movimentos colocam à classe média e com o facto de nem 

todos serem extensíveis a esta classe. É verdade que há movimentos sociais que reagem 

contra os interesses tecnocráticos e burocráticos, o que não significa que alguns não 

pretendam uma sociedade mais racional, promovam uma democracia participativa e 

estilos de vida personalizados. 

A relação entre consciência e acção não é demonstrada pela teoria “New Class”, 

o que leva a uma negação de crenças expressas e a uma interpretação que conduz ao 

enfatizar de interesses ideológicos e materiais. Há ainda a registar que esta “não 

demonstração” não permite interpretar movimentos sociais que não reflictam interesses 

de classe. 

No que concerne à teoria cultural de classe, pode afirmar-se que relaciona a 

análise de interesse da teoria New Class, a análise cultural dos novos movimentos 

sociais e as teorias Cultural Shift. “(…) class cultures derive from position within the 

production process” (Rose, 1997: 473). Se o nosso objectivo é entender as culturas de 

classe, então devemos atentar convenientemente nas estruturas e estratégias adoptadas 

pelos membros integrantes das classes. É importante acentuar que a cultura é 

estruturada pela classe através de dois processos: o de produção e o das instituições.  

As análises culturais são bem sucedidas na interpretação e na distinção entre os 

velhos e os novos movimentos sociais. Estes não são fruto da sociedade pós-

materialista, mas sim da classe média profissional, embora nem sempre seja possível 

entrever objectivos, em termos de classe, subjacentes a estes movimentos. 

Um dos elementos que definem a classe média são “The search to define oneself 

through social action and beliefs” (Rose, 1997: 483), situação que a separa das classes 

trabalhadoras. Esta cultura de classe condiciona as formas dos novos movimentos 

sociais, que se caracterizam pela flexibilidade e pela capacidade em absorver um grande 
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número de indivíduos “searching for their own identities and seeking a sense of purpose 

tied to their knowledge and actions” (Rose, 1997: 484). 

A teoria cultural explica melhor os novos movimentos sociais ao tomar 

conhecimento, essencialmente, dos seus valores, dos seus interesses e da sua 

consciência, responsáveis por um comportamento motivante. Promove ainda a 

continuidade com o passado em detrimento de uma ruptura, porque os movimentos da 

classe média “express their issues in terms of values as a reflection of the cultural 

background of those who join these movements” (Rose, 1997: 484). 

Existem dinâmicas variadas reveladoras de diferentes estratégias destes 

movimentos que se reflectem no facto dos seus participantes decidirem se cooperam 

com o sistema político existente na utilização de meios racionais e técnicos ou no 

trabalho em grupos contra-culturas em busca de mudanças no sector cultural. 

 

2.3- Identidade Colectiva e Movimentos Sociais 

A questão da identidade colectiva tem sido merecedora, recentemente, de maior 

destaque tanto no interior como no exterior do mundo académico, designadamente, em 

relação a quatro questões que têm como ponto de partida a identidade colectiva. A 

primeira questão tenta perceber o que leva ao aparecimento dos actores colectivos num 

determinado momento, enquanto a segunda aborda as motivações dos indivíduos para 

agir e a terceira e quarta questões têm a ver, respectivamente, com as escolhas 

estratégicas dos movimentos e com os seus efeitos culturais. Toda esta problematização 

foi muito importante, uma vez que possibilitou a teorização sobre identidade colectiva e 

deu origem a reivindicações sobre o seu papel no aparecimento, nas trajectórias e nos 

resultados dos movimentos. A expressão identidade colectiva marcou o início de uma 

análise incindindo em várias questões relacionadas com os movimentos sociais. Quanto 

a esta matéria podemos colocar as seguintes questões: a) As identidades colectivas são 

construídas devido aos protestos ou, pelo contrário, precedem-nos?; b) A identidade é 

aquilo que um grupo projecta publicamente?; c) Os indivíduos escolhem identidades 

colectivas para maximizar os seus próprios interesses?; d) Em que medida a identidade 

colectiva difere da ideologia, do interesse e da solidariedade? 

No âmbito do aparecimento de um movimento, os investigadores afirmam que a 

class location não serve para quantificar os participantes nos movimentos e estes, por 

sua vez, pretendem adquirir reconhecimento para novas identidades e estilos de vida.  
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As teorias sobre os novos movimentos sociais encontram-se aptas a abordar a 

questão das fontes das identidades dos movimentos que combinam objectivos políticos 

e esforços culturais. É conveniente mencionar que a definição, a celebração, a 

legalidade, a desconstrução da identidade são elementos com uma enorme importância e 

que as explicações sobre identidade são bastante diversificadas.  

Actualmente, tenta-se enquadrar, em termos macro-históricos, a construção de 

identidades que não estão em consonância. Alguns autores recorrem à industrialização, 

à urbanização, à consolidação do Estado e ao aparecimento dos novos paradigmas 

cognitivos para explicarem “how particular identities become the basis for exclusion 

and/or discrimination but also for mobilization” (Polletta e Jasper, 2001: 287), enquanto 

outros utilizando a análise de redes, tentam explicar as identidades mobilizadoras, 

partindo do pressuposto de que estas não provêm de categorias fixas, mas de posições 

comuns em redes. Por fim, há os que incidem ainda nos contextos institucionais dentro 

dos quais aparecem novas identidades, constituindo espaços de emergência de ideias 

contra-hegemónicas e identidades opostas. 

Quando os movimentos aparecem devidamente estruturados, com organizadores 

e com campanhas de recrutamento, torna-se cada vez mais premente a questão das 

identidades mobilizadoras intimamente ligadas à identidade do movimento. 

Actualmente, os sociólogos preocupam-se em responder à questão: “Why will 

people join collective efforts when they don’t know whether their presence will do any 

good and they do know that they can ride free on the efforts of others?” (Polletta e 

Jasper, 2001: 289). Perante a falta de recompensas, os interesses não motivam por si só 

o esforço individual, embora haja autores que defendam que a partilha de laços entre os 

indivíduos torna expectável um comportamento solidário.   

Outro aspecto merecedor de realce tem a ver com a precedência da identidade 

colectiva relativamente à mobilização, sendo que pode haver partilha de traços 

demográficos ou económicos entre os participantes, embora estes indicadores não 

ajudem a percepcionar grupos pré-existentes de identidade colectiva. As “movement 

identities” podem ser equivalentes a uma identidade colectiva pré-existente a um 

compromisso e a uma solidariedade. Quando a mobilização não está ligada a 

identidades colectivas pré-existentes, há maior necessidade em recrutar participantes por 

meio da estrutura estratégica de identidades: “Frames are the interpretative packages that 

activists develop to mobilize potential adherents and constituents” (Polletta e Jasper, 2001, 

p.291). A questão da identidade é essencial para conservar a solidariedade e o 
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compromisso e tanto explica a entrada como a saída de indivíduos de um movimento. 

Aliás, quando um movimento entra em declínio, significa que a identidade colectiva 

deixou de andar lado a lado com esse movimento, os cidadãos já não se sentem 

representados por ele.  

 
3- Os Movimentos Feministas 

 
Consideremos os variados aspectos ligados ao feminismo, porque é fundamental 

a aquisição de conhecimentos nesta área que nos ajude a contextualizar a UMAR 

enquanto associação feminista. 

O feminismo como movimento social depende da forma como é conceptualizado 

mas, se considerarmos o paradigma clássico, não se pode encará-lo como um verdadeiro 

movimento social, porque este paradigma entende o movimento social como um 

movimento de massa, com uma estrutura hierárquica, “estrategicamente orientada com 

reivindicações claras e unificadoras” (Tavares, Bento, Magalhães, 2004: 4). Curioso é 

também um esquema definido por Maria José Magalhães, baseado em Offe, que entende 

que um NMS depende de um “conjunto de actores sociais que clama por ser 

reconhecido e em modos de acção que expressem reivindicações explícitas” (Tavares, 

Bento, Magalhães, 2004: 4). A diversidade, a ultrapassagem da dicotomia 

público/privado, a criatividade e a informalidade são dados adquiridos da intervenção 

feminista no âmbito dos NMS relacionados com os direitos humanos, a paz, o ambiente. 

Passemos a uma sumária definição de feminismo, porque muito se percorreu 

desde 1890, data a partir da qual o termo feminismo adquiriu maior consistência 

substituindo a expressão “a questão da mulher”. Karen Offen define feminismo como 

sendo “uma ideologia crítica fundamental, um sistema de ideias com direito próprio” 

(Magalhães, 1998: 27), com base na crítica ao domínio masculino e à afirmação da 

inferioridade das mulheres. O género é o primeiro elemento a ser analisado, uma vez 

que se tem em consideração “a construção social diferenciada do que é ser homem e ser 

mulher, na base de presumíveis diferenças fisiológicas” (Magalhães, 1998: 27). Esta 

definição ambiciona um igualar de forças entre homens e mulheres no plano do poder 

político e socioeconómico.   

Outros autores, como Gaby Weiner (citado em Magalhães, 1998) valorizam a 

consciência feminista e, sobretudo, uma praxis política de intervenção que conduzam a 

uma transformação social. Por sua vez, Bell Hooks “vê” o feminismo como um abraçar 
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de assuntos do quotidiano e como uma ideologia que não se coaduna com discursos 

dominantes, dentro ou fora dos grupos de mulheres.   

Existem duas correntes dentro do movimento feminista, uma que desenvolve a 

sua actividade no sentido de encontrar uma união entre mulheres (sororidade) e, em 

simultâneo, outra que reconhece o acentuar das divisões entre elas. Clamando pela 

solidariedade de género, o movimento aspira à liberdade individual, à reivindicação da 

unidade e da diversidade entre mulheres, mostrando-se contra os papéis sexuais pré-

determinados, apesar de apelar à consciência de género. 

 

3.1- Breve Perspectiva Histórica 

Falar em Feminismo Moderno, significa ter em conta tanto a obra do filósofo 

cartesiano Poulain de la Barre, sobre a igualdade dos sexos (1673), como os 

movimentos de mulheres e outros, de cariz feminista, fruto da Revolução Francesa. A 

obra deste filósofo, considerada a primeira obra feminista à volta da igualdade sexual, 

incidia sobre o facto do feminismo se poder tornar numa teoria política bem sucedida, 

conduzindo ao aparecimento de um sujeito revolucionário colectivo. O feminismo 

tornava-se, deste modo, uma vertente mais radical dos valores de igualdade iluministas 

(Álvarez, 2002). 

Posteriormente, durante a Revolução Francesa, as mulheres assumiram um papel 

relevante em algumas ocorrências relacionadas com este acontecimento histórico, 

revelando uma enorme ânsia de igualdade sexual. Em 1793, os clubes de mulheres 

foram encerrados e elas proibidas de participar em actividades políticas. 

O capitalismo veio modificar as relações entre os sexos, uma vez que as 

mulheres entraram em massa no mercado de trabalho e formavam uma mão-de-obra 

mais barata, adoptando uma postura de maior subordinação. Ao invés, a mulher 

burguesa vivia para o lar, empenhada no sucesso do marido no trabalho e encarada 

como sua propriedade, sendo afastada da educação e das profissões liberais, o que a 

levava a viver a mesma subordinação. 

Face a este estado de coisas as mulheres decidem unir-se em torno do 

sufragismo que longe de ser a única reivindicação era a mais importante, porque se 

considerava que o acesso ao voto permitiria modificar as leis e instituições, além de 

reunir mulheres com opiniões políticas diversificadas. As feministas continuavam a 

lutar pela igualdade em todos os campos e pretendiam um alargamento dos valores 
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democráticos e liberais. De ressaltar que o movimento feminista se tornou interclassista, 

uma vez que se assumia que todas as mulheres sofriam a discriminação 

independentemente da classe social a que pertenciam. 

Devemos considerar, desde o início, a dimensão internacional do feminismo, já 

que ocorreram vários acontecimentos internacionais, como a Conferência Internacional 

das Mulheres, em Copenhaga, o Iº Congresso Feminista Internacional, na Argentina 

(1910) e o Congresso de Feministas Internacionais, em Genebra (1920). 

Em Portugal, é na década de 20, com a realização do Iº Congresso Feminista e 

de Educação (1924), que o feminismo adquire dimensão internacional dado que, nesse 

Congresso, marcou presença um amplo conjunto de representantes internacionais. No 

nosso país, a dimensão internacional está presente até ao Estado Novo período em que 

se perdeu esta dimensão que será retomada apenas em 1972, aquando do movimento de 

solidariedade com as “Três Marias” e as Novas Cartas Portuguesas. 

Na Europa e nos Estados Unidos, o feminismo, enquanto movimento social, 

ganhou muita relevância nos anos 1960 e 1970, ao contrário das décadas de 80 e 90, em 

que a visibilidade foi menor. 

Em Portugal, o termo feminismo suscita alguma polémica, uma vez que a fraca 

utilização do termo, nas décadas de 70 e 80, é indicador da dificuldade em falar de 

feminismo enquanto movimento social. No entanto, é bom salientar que houve mulheres 

que não recearam em assumir-se como feministas e, além disso, surgiram associações e 

grupos de mulheres que foram bem sucedidos na elaboração de agendas, com a 

apresentação de temas importantes, como a despenalização do aborto. 

O feminismo actual não se identifica com um “feminismo global”, daí a 

“necessidade de renomear o sujeito feminista como uma entidade múltipla, aberta e em 

sintonia” (Tavares, Bento, Magalhães, 2004: 13). Actualmente, existe uma nova geração 

de feministas, constituída por jovens que aderem aos fóruns sociais ou a grupos de 

acção directa, por jovens “next gerendation”, jovens imigrantes e ainda jovens dos 

“gender studies”, nas universidades. 

 

3.1.1- As Correntes Socialistas e o Movimento Feminista 

O socialismo, enquanto ideologia, contempla também a situação da mulher. Os 

socialistas utópicos valorizaram esta questão, não a encarando como um elemento 

isolado, antes inserida na classe trabalhadora em geral. Afirmavam que a mulher tinha 
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direito à independência económica e não davam muita importância à divisão sexual do 

trabalho. O socialismo utópico adoptou a tese de Fourier que mencionava que “a 

situação das mulheres era o indicador chave do nível de progresso e civilização de uma 

sociedade” (Álvarez, 2002: 28). A União Operária de Flora Tristan, obra publicada em 

1843, critica a divisão sexual do trabalho e debruça-se sobre a situação das mulheres, 

reconhecendo a importância da sua educação para uma melhoria, a nível geral, das 

classes trabalhadoras. A teoria mais importante do socialismo utópico recaía, 

essencialmente, na modificação da instituição familiar e condenava a dupla moral, o 

celibato e o casamento indissolúvel, considerando-os elementos de repressão. 

O socialismo de inspiração marxista surge em meados do século XIX, com uma 

nova articulação da situação da mulher e da História, com uma nova explicação acerca 

da repressão das mulheres e com novos dados emancipadores. 

Em 1884, a obra de Friedrich Engels A Origem da Família, a Propriedade 

Privada e o Estado defende que são causas sociais que levam à repressão da mulher já 

que, ao surgir a propriedade privada, ela não foi integrada na área da produção e a sua 

emancipação está associada à sua incorporação nesta área e à sua independência 

económica. 

Porém, o socialismo apresentava também uma desvantagem para os movimentos 

femininos porque, ao reforçar as diferenças das mulheres que provinham de diferentes 

classes sociais, originava uma certa desunião. Esta situação facilitou a organização de 

mulheres socialistas dentro dos partidos e levou à discussão de problemas inerentes à 

sua condição, formando associações femininas. Clara Zetkin foi uma das que lançou as 

bases para um movimento socialista feminino, chegando a realizar, em 1907, a 

Conferência Internacional de Mulheres. Tal como o socialismo utópico, também o 

socialismo de inspiração marxista condenou a dupla moral e estabeleceu a relação entre 

a exploração económica e sexual da mulher.  

No âmbito do anarquismo, não há uma visão muito delineada sobre a igualdade 

sexual, contudo, muitas mulheres lutaram por esta causa “integradas nas fileiras” desta 

ideologia. Muitas anarquistas, como Emma Goldman, pensavam que a mulher se 

libertaria devido à sua própria força e ao seu esforço individual.  

As anarquistas não valorizavam muito as questões do voto e das reformas 

institucionais, porque a prioridade era rebelarem-se contra o Estado, a autoridade e a 

hierarquia. De salientar que as propostas dos comunistas, tais como: “a regulação por 
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parte do Estado da procriação, a educação e o cuidado das crianças” (Álvarez, 2002: 34) 

também não lhes granjeavam grande simpatia. 

 

3.1.2- O Neo-Feminismo: Feminismo Liberal versus Radical 

Há duas obras de referência que estão na base do neofeminismo, O Segundo 

Sexo, de Simone Beauvoir e A Mística da Feminilidade, de Betty Friedan. O Segundo 

Sexo, publicado em 1949, mostra-nos que a teoria feminista “supõe uma transformação 

revolucionária da nossa compreensão da realidade” (Álvarez, 2002: 36), além de revelar 

as dificuldades em pôr a descoberto a opressão da mulher numa época considerada de 

igualdade em termos legais. Em A Mística da Feminilidade, obra publicada em 1963, 

Betty Friedan analisa “a profunda insatisfação das mulheres americanas consigo 

próprias e com a sua vida, a sua tradução em problemas pessoais e diversas patologias 

autodestrutivas: ansiedade, depressão, alcoolismo” (Álvarez, 2002: 36). Nos Estados 

Unidos, as ideias de Betty Friedan deram origem ao feminismo liberal e, em 1966, à 

organização NOW (Organização Nacional das Mulheres), uma importante referência da 

época. 

O feminismo liberal entendia que a situação das mulheres era de desigualdade o 

que obrigava a uma reforma do sistema para se atingir a igualdade sexual. 

Reconhecendo na exclusão da esfera pública o principal problema das mulheres, as 

feministas liberais defendiam reformas que facilitassem a sua entrada no mercado de 

trabalho e, além disso, tinham ainda como objectivo preparar o sujeito feminino para os 

empregos públicos. 

Com as décadas de 60 e 70, desponta o feminismo radical, como reacção ao 

liberalismo. A década de 60 viu nascer a Nova Esquerda e vários movimentos sociais 

radicais como os pacifistas, os anti-racistas, os estudantis e os feministas, cujo objectivo 

era lutar contra um sistema considerado classista e imperialista e tentar novas formas de 

vida, assumindo estes movimentos radicais contornos contracultura.  

Na génese do movimento feminista radical está a reivindicação da autonomia da 

organização que se pretendia com uma correcta estruturação e do afastamento dos 

homens do movimento feminista, espelhada no Movimento de Libertação da Mulher, o 

que originou uma grande polémica e uma cisão no feminismo radical. 

As activistas dividiram-se em “políticas” e “feministas”. No início, as políticas 

constituíam a maioria mas, à medida que o tempo passava, o seu número foi 
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diminuindo. Estas entendiam que a opressão das mulheres se devia ao capitalismo e ao 

sistema estabelecido e o feminismo, em certa medida, contactava com a ala esquerda da 

política, pelo que havia uma certa submissão face a esta ideologia, apesar de esta ter 

contribuído para o sucesso da organização. 

Embora as feministas não fossem anti-esquerda, reagiam contra a servidão 

ideológica à esquerda e tentavam explicar às políticas que “a opressão das mulheres não 

é somente uma simples consequência do sistema, mas um sistema específico de 

dominação em que a mulher é definida em termos do homem” (Álvarez, 2002: 41). As 

políticas perspectivavam os homens como vítimas do sistema e receavam que um 

movimento apenas constituído por mulheres fosse apelidado de reaccionário ou liberal. 

Inicialmente, algumas radicais rejeitaram o termo feminista, porque o 

associavam à primeira onda de feminismo e ao movimento sufragista que, no seu 

entender, continha traços burgueses. Finalmente, o feminismo radical veio a identificar-

se com a posição das feministas. 

Nos Estados Unidos, o feminismo radical vingou entre 1967 e 1975 e 

caracterizava-se por uma grande heterogeneidade teórica e pelos princípios comuns dos 

grupos. Surgem obras de referência, como a de Kate Millet, Política Sexual e a de 

Sulamit Firestone, A Dialéctica da Sexualidade. Estas obras achavam-se impregnadas 

de elementos influenciados pelo marxismo, pela psicanálise, pelo anticolonialismo e 

analisavam conceitos essenciais para as feministas, como os de patriarcado, género e 

casta sexual, sendo que as feministas radicais estenderam o conceito de dominação 

patriarcal a áreas da vida privada. Houve uma autêntica “revolução na teoria política ao 

analisar as relações de poder que estruturam a família e a sexualidade” (Álvarez, 2002: 

43, 44), daí a utilização do slogan: “O Pessoal é Político”. 

É importante mencionar que as feministas radicais “Consideravam que os 

homens, todos os machos e não só uma elite, recebem benefícios económicos, sexuais e 

psicológicos do sistema patriarcal” (Álvarez, 2002: 44), o que fazia sobressair a 

dimensão psicológica da opressão. Esta ideia esteve na base do manifesto Politics of the 

Ego, do grupo New York Radical Feminist. 

 Os grupos de auto-consciência constituíram uma das facetas mais importantes 

do feminismo radical como, por exemplo, o New York Radical Women (1967). As 

mulheres deviam explicar as formas como sentiam e vivenciavam a opressão para que 

fosse possível formular uma teoria com base na experiência pessoal. No entanto, estes 



33 
 

grupos não conseguiram chegar a um consenso dentro do movimento até que foram 

declarados como contrários ao activismo. 

Pode ver-se no activismo radical um certo tom de espectacularidade, graças às 

marchas e manifestações de mulheres, aos actos de protesto, à queima de soutiens e 

espartilhos e à sabotagem a uma comissão que se debruçava sobre o aborto, composta 

por catorze homens e uma freira. Mas, no essencial e no conjunto, as feministas lutaram 

pela abertura de espaços destinados ao estudo e à organização do movimento feminista, 

pela formação de uma política de saúde, pela abertura de creches, centros para mulheres 

vítimas de violência, centros de defesa pessoal... 

Em meados dos anos 70, o activismo aliado ao feminismo radical conheceu o 

seu terminus, uma vez que vinha provocando um certo desgaste e algumas dissensões 

no seio do movimento feminista.  

 Na mesma época, as feministas socialistas defendiam que o marxismo não 

considerava o sexo nem a questão feminista. Por outro lado, o feminismo não tinha em 

conta a História e as experiências das mulheres trabalhadoras, emigrantes e de cor, daí 

que as feministas “continuem em busca de uma aliança mais progressiva entre as 

análises de classe, género, raça” (Álvarez, 2002: 48). A década de 70 foi prolífera em 

obras que tentavam harmonizar o socialismo e o feminismo, como foi o caso das de 

Sheila Rowbotham, Roberta Hamilton, Zillah Eisenstein e Juliet Mitchell. 

 

3.1.3- Feminismo Cultural e Institucional 

Merecedor de atenção é também o feminismo cultural que tem as suas origens 

no feminismo radical americano e evidencia a diferença entre sexos, contrariamente aos 

que proclamavam a igualdade. Seguidores desta ideia de diferença sexual, são os 

feminismos da Europa, mais precisamente os de França e Itália.  

O feminismo cultural americano integra diferentes correntes que põem em plano 

de igualdade a libertação da mulher, o desenvolvimento e a manutenção de 

contracultura feminina: “viver num mundo de mulheres para mulheres” (Álvarez, 2002: 

52). Esta contracultura enaltece os valores e os princípios femininos ao mesmo tempo 

que desvaloriza o “masculino”. 

As feministas que integram o feminismo cultural encaram a sexualidade 

masculina como detentora de uma certa agressividade, enquanto a feminina é vista 

como “dona” de uma certa ternura e mais vocacionada para as relações interpessoais. 
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Estas mulheres defendem o facto de a essência feminina não ser devidamente 

valorizada, o que pode conduzir à opressão da mulher. Evidenciar as diferenças entre os 

sexos pode conduzir a uma indiferença perante a heterosexualidade e a uma certa 

valorização do lesbianismo como meio de “não contaminação”. Estas ideias deram 

origem a polémicas à volta da pornografia e da prostituição e são mais perceptíveis em 

movimentos como o ecofeminismo de Mary Dale. 

Perspectivar a mulher como o absoluto, como o “outro”, é o que encontramos no 

feminismo francês da diferença, que recorre à exploração do inconsciente (perspectiva 

psicanalítica) para construir uma identidade própria do elemento feminino, criticando o 

facto de se pretender igualar a mulher ao homem e de não se tentar fugir ao paradigma 

do domínio masculino. Como referências indiscutíveis do feminismo francês temos o 

grupo Psychanalyse et Politique do qual faziam parte Annie Leclerc, Hélène Cixous, 

Luce Irigaray e Gisele Halimi fundadora, em 1971, do grupo feminista Choisir.   

Aludindo ao feminismo italiano da diferença, apercebemo-nos dos primeiros 

indícios em 1965, com o grupo DEMAU e, em 1970, com o manifesto Rivolta 

Femminile e com o texto de Escupanos sobre Hegel, de Carla Louzi. As feministas 

italianas são fortemente influenciadas pelas francesas e americanas, no que respeita, 

respectivamente, à criação de uma identidade própria e à prática dos grupos de auto-

consciência. Relativamente à polémica em torno da lei do aborto, as italianas defendem 

a despenalização, assim como a promoção de leis contra a violência sexual, apesar de 

pensarem que será um pouco descabido pretender melhorar a posição da mulher com 

leis e reformas, porque acreditam que as leis elaboradas pelo homem nunca se revelarão 

completamente neutras. As feministas italianas pretendem que se valorize a diversidade 

da vivência das mulheres e vêem a libertação feminina muito assente na auto-estima e  

reivindicam a diferença sexual como essencial para a liberdade e pensamento da 

mulher. 

Quanto às últimas tendências do feminismo, especial referência para a década de 

80 que, aparentemente, revelou um certo conservadorismo sobressaindo, no entanto, o 

dinamismo e a diversidade da mulher. Este conservadorismo poderá antes ser apelidado 

de instucionalização, porque os governos comprometiam-se a tomar medidas para se 

atingir uma igualdade entre sexos, o que motivou uma certa desmobilização das 

mulheres. 

Nos dias de hoje poder-se-á falar de uma decadência do feminismo? Pensamos 

que não, porque se deram grandes transformações, surgiu uma reorganização das 
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políticas feministas, houve uma maior notoriedade dos problemas da mulher na 

sociedade, assim como aconteceram debates acesos entre feministas e outros 

interlocutores. Existiu um trabalho das feministas de base, com o objectivo de reflectir e 

consciencializar a sociedade em geral para o tema Mulher. 

O feminismo institucional adquiriu formas variadas em vários países ocidentais. 

As feministas não defendem tão acaloradamente o radicalismo das suas acções, antes 

temos mulheres assumidamente feministas a integrarem cargos nos aparelhos 

partidários e no Estado, e a inclusão nas universidades de um maior número de centros 

de estudos feministas. Neste contexto existem os grupos de base, o feminismo 

institucional, o dinamismo da teoria feminista e a inserção das mulheres em cargos até 

então ocupados pelo homem, o que ajuda a criar uma estrutura feminista que levará à 

Declaração de Atenas, reveladora de uma vontade de estabelecer um outro contrato 

social e consagrar definitivamente uma democracia paritária. 

  

3.2- Globalização e Marcha Mundial de Mulheres 

Nos últimos trinta anos, tem existido um reforço das desigualdades e aparecido 

novas contradições no que se refere às modificações a nível socioeconómico, cultural, 

político e tecnológico, devido ao processo de globalização. No âmbito deste processo de 

globalização, nascem movimentos sociais que juntam milhares de indivíduos em fóruns 

internacionais, como os de Porto Alegre, Florença, Paris, Mumbai. Como exemplo de 

“novas formas de intervenção pela diversidade e criatividade de outras gerações de 

mulheres” (Tavares, Bento, Magalhães, 2004:1), temos a Marcha Mundial de Mulheres. 

Em 1995, na Conferência das Nações Unidas, em Pequim, foi lançada a ideia de 

uma Marcha Mundial das Mulheres (rede feminista mundial), a ser concretizada em 

2000 e com palavras de ordem que incidiriam sobre a violência e a pobreza.  

A Federação das Mulheres do Quebec decidiu, em Outubro de 1998, levar a 

cabo um encontro internacional “onde se fizeram representar organizações de defesa 

dos direitos das mulheres de todos os continentes” (Tavares, Bento, Magalhães, 2004: 

11). Nasce então uma nova forma de ligação entre mulheres não apadrinhada pelas 

Nações Unidas e, consequentemente, com agendas políticas próprias. 

“ Há quem considere que as marchas são formas de acção privilegiadas dos 

movimentos sociais e políticos” (Tavares, Bento, Magalhães, 2004: 11), não será de 

estranhar, portanto, o crescente número de marchas no último quartel do século XX, 
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embora não se possa descurar também outro tipo de acções como as petições, as greves 

e as manifestações. As marchas podem constituir-se tanto em acções de mobilização 

específicas à volta de um número de reivindicações como, de forma mais permanente, 

em plataformas de acção, como é o caso da Marcha Mundial de Mulheres,  

Os objectivos da Marcha Mundial de Mulheres seriam:  

” (...) agir contra a pobreza e a violência exercida sobre as mulheres; estimular, nesse 

sentido, um vasto movimento de solidariedade de grupos de mulheres de base, de modo que a 

Marcha, movimento flexível e tolerante da diversidade, constituísse um gesto de afirmação das 

mulheres do mundo; promover a igualdade entre mulheres e homens; pressionar os governos e 

principais decisores internacionais a efectuar as mudanças que se impõem para melhorar a 

qualidade de vida das mulheres no mundo; assinalar a entrada no novo milénio e mostrar a 

determinação das mulheres, de ontem e de hoje, de mudarem o mundo” (Tavares, B., 

Magalhães, 2004: 12). 

A agenda da Marcha Mundial é constituída por um conjunto de reivindicações 

não hierarquizadas permitindo, desta forma, uma maior possibilidade de conjugação de 

temas, apresentando-se nos fóruns assuntos muito importantes tanto numa óptica de 

género transversal como meio de interpretar o mundo, como em conceitos 

fundamentais. 

No âmbito da Marcha, realizaram-se manifestações em vários países, como em 

Bruxelas (14 de Outubro 2000), em Nova Iorque (17 de Outubro 2000) e em Portugal a 

7 de Outubro 2000; esta iniciativa tem sempre contado com a participação e a 

coordenação da UMAR. A sua actividade “atravessou” mais de 150 países e comportou 

um número superior a 6000 grupos de mulheres. Este movimento merece ser estudado 

como uma nova forma de feminismo. 

 

4- Associativismo de Mulheres 

Os movimentos de emancipação da mulher passaram, na Europa, por vários 

estádios: o primeiro situa-se entre o Iluminismo e o fim da Revolução Francesa; o 

segundo abarca a primeira metade do século XIX; o terceiro entre 1850/60 e 1880 e o 

quarto estende-se desde 1890 à I Guerra Mundial (Bock e Cova, 2003). 

Entre 1850/60 e 1890 surgem os primeiros movimentos de mulheres que exigem 

a melhoria do estatuto legal da mulher, assim como melhores oportunidades de 

emprego. Entre 1890 e 1914, estes movimentos alcançam o seu auge, incluindo nas suas 
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fileiras mulheres predispostas a lutarem pelo reconhecimento de direitos civis e 

políticos, todavia, incorporavam também elementos femininos mais conservadores. 

 

4.1- As Associações de Mulheres mais Importantes 

Na Grã-Bretanha, destaquemos os seguintes movimentos: a National Union of 

Women’s Suffrage Societies (NUWSS) foi criada em 1890, sendo liderada por Millicent 

Garret Fewcett; a Women’s Social and Political Union (WSPU), cuja fundadora foi 

Emmeline Goulden Pankhurst, foi criada em 1903; o movimento americano National 

Organization of Women (NOW), criado em 1966, cujo objectivo era denunciar todas as 

faces da discriminação. Atentemos ainda na existência de uma nova geração de 

feministas que procedem à exclusão dos homens dos movimentos de mulheres. 

A partir dos anos 60/70, temos a Frente de Libertação das Mulheres (FLF 

Québec), cuja acção se centrava na luta contra o colonialismo e imperialismo. Quanto 

ao Movimento de Libertação da Mulher, criado em 1970 em França, reclamava menos 

hierarquia e burocracia, uma descentralização significativa, bem como a partilha de 

poderes dentro dos movimentos. Reinventa-se o feminismo, que requer uma maior 

autonomia, tal como defendem as jovens activistas. 

 Em 1966, a Federação das Mulheres, no Quebec e ainda o movimento da Liga 

do Direito das Mulheres, nascido em 1972 e o Comité Canadiano de Acção para o 

estatuto da mulher. Há a registar também a especialização de pequenos grupos que 

lutam pela despenalização do aborto ou que denunciam determinados aspectos como, 

por exemplo, o sexismo dos manuais escolares e, no âmbito dos sindicatos, as mulheres 

batem-se pela igualdade salarial e por uma maior inserção no poder político. 

No século XXI, com a ideologia do neo-liberalismo, a palavra-chave é a 

solidariedade e, por conseguinte, a acção feminista alarga-se a todo o planeta 

possibilitando encontros nacionais e internacionais e as próprias associações tiram 

vantagem da Internet e dos fóruns sociais e mundiais. Estes encontros têm como 

objectivo denunciar as consequências da mundialização para o sujeito feminino, a 

pobreza da mulher ocidental e a violência exercida sobre a mulher em geral. O processo 

de globalização não alterou, num sentido positivo, a situação de opressão, subordinação 

e exploração das mulheres, pelo contrário, acentuou-a. 
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4.2- Contexto Nacional de Associações de Mulheres 

Em Portugal, também se fez sentir a acção de vários movimentos pró mulher. Da 

Monarquia aos tempos actuais, as associações de mulheres tiveram um papel vultoso 

nas questões feministas, apesar de conhecerem vários constrangimentos visíveis, 

principalmente, no Estado Novo (Anexo 8). 

 

4.2.1- As Associações de Mulheres na Primeira República 

Em 1909, nasce o primeiro grupo de mulheres de âmbito nacional, a Liga 

Republicana das Mulheres Portuguesas, iniciativa levada a cabo por três republicanos, 

Bernardino Machado, Magalhães Lima e António José de Almeida. Este grupo 

subscrevia a seguinte ideia: “ Trabalha a Mulher pela República que trabalhará pela sua 

causa”. A presidente, Ana de Castro Osório, contava com importantes contribuições de 

mulheres, entre as quais: Maria Veleda, Adelaide Cabete, Carolina Beatriz Ângelo... 

A Liga Republicana das Mulheres Portuguesas conheceu várias cisões devido ao 

sufrágio feminino; havia partidárias de um sufrágio restrito (Ana de Castro Osório) e 

outras que se posicionavam contra o próprio sufrágio, como Maria Veleda. Entretanto, a 

Liga viu o seu fim em 1918, quando o direito de voto foi negado definitivamente às 

mulheres, episódio que levou ao afastamento de Ana de Castro Osório que veio a 

fundar, posteriormente, a Associação de Propaganda Feminista, cujos órgãos de 

imprensa se intitulavam A Mulher Portuguesa e A Semeadora. 

A APF, que não mantinha relações com o Partido Republicano, mas sim com a 

Maçonaria pretendia defender o sufrágio feminino e analisar os problemas inerentes às 

mulheres. No entanto, a sua implantação não foi bem sucedida, atraindo apenas um 

grupo restrito de mulheres cultas e despertas para determinados problemas e um 

pequeno grupo de políticos, jornalistas, professores, pedagogos. 

 Carolina Beatriz Ângelo, primeira mulher a exercer o direito de voto, em 1911, 

fez com que a associação ganhasse projecção nacional e internacional, tendo sido 

integrada na International Women Suffrage Alliance, aquando da realização do VI 

Congresso, em Amesterdão, a 16 de Novembro.  

O Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas não possuía qualquer filiação 

política e dividia-se em várias secções e subsecções, entre as quais, Beneficência, 

Propaganda, Jornalística, Educação, Trabalho e Assistência Social, Paz e Arbitragem, 

Sufrágio, Arte e Literatura, sendo que as de Beneficência, de Propaganda e Jornalística 
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eram as mais antigas (1917). O Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas era um 

tipo de confederação que juntava grupos de mulheres dispersos por todo o país, sem 

expressão significativa em termos nacionais e internacionais. 

 

4.2.2- As Associações de Mulheres e o Estado Novo 

Durante o Estado Novo, destacaram-se duas associações de mulheres, 

controladas pelo Estado, a Obra das Mães pela Educação Nacional (OMEN) e a 

Mocidade Portuguesa Feminina. 

A OMEN visava, sobretudo, “Intervir junto das raparigas formando-as para o futuro 

papel de colaboração com o regime, e antes do mais para a grande tarefa da maternidade” 

(Gorjão, 2002: 64). Além disso, levou a cabo cursos em centros de formação, organizou 

passeios, festas, reuniões de mães, visitas familiares, criando ainda o “Mealheiro da 

Noiva” e os “Prémios-Dotes”, assim como a famosa “Semana da Mãe”. 

Quanto à Mocidade Feminina, formada em 1938, ficou sob a direcção da OMEN 

até 1951, momento em que se autonomizou. O Comissariado Nacional da Mocidade 

Feminina, com sede no liceu Maria Amália, foi ocupado pelas dirigentes Maria 

Guardiola, Maria Luísa van Zeller e Fernanda d’Orey. A filiação neste movimento era 

facultativa, mas os indivíduos viam-na como obrigatória.  

A Associação Feminina Portuguesa para a Paz (1936-1952) esteve em 

funcionamento durante dezassete anos e foi dissolvida pelo regime salazarista. Este 

movimento obteve alguma expressão na sociedade, pois só assim se consegue explicar a 

formação de uma delegação no Porto, a 24 de Maio de 1943. Relativamente à mulher, 

pretendia-se “promover a sua formação cultural como componente incontornável de 

realização pessoal” (Gorjão, 2002: 124).  

Façamos alusão ao Movimento Nacional Democrático Feminino, integrado no 

Movimento Nacional Democrático, opositor ao regime salazarista, daí que muitos dos 

seus membros tivessem sido presos pela PIDE, muitos discursos tivessem ficado por 

proferir devido à acção desta polícia e a sua dissolução acontecesse em 1957. A 

Comissão Central era constituída por Maria Isabel Aboim Inglez, Virgínia Moura, 

Cesina Bermudes, Maria das Dores Cabrita e Antónia Ferracha, sendo estas três últimas 

as principais dinamizadoras das actividades. 

Em 1957, foi criado o GRAAL, uma associação de carácter social e cultural que 

tinha os seguintes objectivos: a valorização pessoal; a educação da mulher qualquer que 
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fosse o seu estrato social; o reconhecimento do trabalho das mulheres para o contributo 

de novos modelos de vida em sociedade, tanto nacional como internacionalmente; a 

criação de laços de solidariedade e compreensão entre mulheres de várias 

nacionalidades, raças e culturas... Esta associação, criada a partir do Movimento 

Internacional das Mulheres Cristãs, nascido na Holanda, em 1921, teve uma importante 

intervenção no meio rural, no período pós-25 de Abril.  

Reportando-nos a 1968, aparece o Movimento Democrático de Mulheres 

(MDM) que, inicialmente, apenas tomava medidas de cariz geral, como por exemplo, 

contra a guerra colonial e de apoio aos presos políticos. Todavia, em Junho de 1969, 

participou no VI Congresso Mundial da FDIM (Federação Internacional de Mulheres). 

 

4.2.3- As Associações de Mulheres no Pós-25 de Abril 

Durante os anos 70, após a Revolução do 25 de Abril em 1974, nasceram 

importantes associações de mulheres no panorama português, entre as quais 

destacamos: a UMAR, em 1976; A Associação Editorial de Mulheres, em 1977; Grupos 

de Mulheres do Porto, em 1978; Associação das Estudantes de Coimbra, em 1979 e o 

MLM (Movimento de Libertação das Mulheres). 

Com o passar dos anos o trabalho das associações foi sendo cada vez mais 

reconhecido e, na década de 80, houve um proliferar deste tipo de organizações 

feministas. Referimos as que nos parecem ocupar um lugar mais proeminente: Rede de 

Mulheres (1980); Grupo de Mulheres da Lourosa (1981); Grupo de Mulheres do Porto 

(1982); LDM (Liga pelos Direitos das Mulheres/1986); I.F. (Intervenção 

Feminina/1986); Associação das Mulheres Socialistas (1987); grupo Ser Mulher (1988); 

Associação Portuguesa de Mulheres Juristas (1988). Uma chamada de atenção especial 

para o GRAAL, pela longevidade e diversidade de acções em que esteve empenhado e 

que, embora já o tivéssemos referenciado anteriormente, encontramo-lo também no pós-

25 de Abril. Em 1983, no Norte, por iniciativa do GRAAL, constitui-se o MAPA 

(Mulheres a Preparar o Amanhã). 

A partir do 25 de Abril de 1974, é notória a integração de milhares de mulheres 

em movimentos a favor de causas sociais. Esta década contempla também o 

aparecimento de associações profissionais e de mulheres ligadas ao mundo rural. 
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5- As ONGs 

Um destaque especial para falar de ONGs (Organizações não Governamentais) 

porque, afinal, este projecto tem como um dos principais objectivos aferir acerca das 

consequências da transformação da UMAR em ONG. Justifica-se então um capítulo 

dedicado a esta matéria como um instrumento de aquisição de saberes que nos permitam 

interpretar tal evolução. 

As ONGs têm sido alvo de uma atenção cada vez maior, porque se têm alargado 

a áreas da sociedade cada vez mais significativas. Desde os anos 70 que se tem assistido 

a um crescimento destas organizações e, a este facto, talvez não seja alheia a 

importância do papel que a sociedade civil, ultimamente, tem vindo a adquirir e que tem 

sido acompanhado de uma dinamização por parte das comunidades. 

De salientar que, apesar de toda esta acção louvável, o conceito de ONG ainda 

não adquiriu um contorno bem definido, embora seja inegável o seu papel de utilidade 

pública. Constatámos, ao longo do nosso estudo que, no nosso país, as ONGs não 

possuem um estatuto totalmente reconhecido.   

Os seus objectivos consistem na concepção, execução e apoio a programas e 

projectos de cariz social, cultural, cívico, económico..., através de acções de cooperação 

para o desenvolvimento, assistência humanitária, promoção dos direitos humanos, 

igualdade de género, enfim, objectivos consistentes com a área a que cada uma destas 

organizações está ligada. Para o nosso estudo, interessam-nos os aspectos respeitantes a 

ONGs de mulheres, cuja legislação reforça os seus direitos. 

 

 5.1- Legislação em Portugal sobre ONGs de Mulheres 

O Decreto-Lei nº 460/77, de 7 de Novembro, define pessoa colectiva de 

utilidade pública e com a Lei nº 95/88, de 17 de Agosto sobre Direitos das Associações 

de Mulheres, pretende-se que tenham os seus direitos de actuação e participação 

garantidos para eliminar qualquer tipo de discriminação e promover a igualdade entre 

homens e mulheres. Estas associações têm assento no conselho consultivo da Comissão 

da Condição Feminina e em outros organismos consultivos com competências na 

definição de políticas femininas. Às associações de mulheres cabe o acesso à 

informação que lhes permita salvaguardar os seus direitos, como nos casos de violência 

exercida sobre elas, legislação sobre maternidade e paternidade e ainda sobre situações 

de discriminação no que respeita à formação, ao trabalho e às condições em que este é 
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exercido. Assiste-lhes o direito de tomar iniciativas quando são conhecidos actos 

públicos que violem os direitos da mulher tendo, inclusivamente, legitimidade para se 

queixarem junto do Provedor de Justiça. Enfim, cabe-lhes “exercer o direito de acção 

popular em defesa dos direitos das mulheres” (Barroco, 2000: 186) que constam na 

Constituição. 

O artigo 7 desta lei é claro quando relata que: 

 “O Estado, especialmente através da Comissão da Condição Feminina, as autarquias 

locais e as associações de mulheres pode colaborar entre si na promoção e realização de acções 

que levem as mulheres a tomar consciência das condições de discriminação a que estão sujeitas 

e a assumir uma intervenção directa para a sua erradicação” (Barroco, 2000: 187). 

A Lei nº 10/97, de 12 de Maio reforça os direitos das associações não 

governamentais de mulheres (ONGM), reiterando que não deve existir qualquer tipo de 

discriminação e que seja assegurada a igualdade de tratamento.  

A Alteração a esta lei, serve para reforçar ainda mais o papel das associações de 

mulheres, estabelecendo que as associações com representatividade genérica e as que 

estão representadas no conselho consultivo da Comissão para a Igualdade e os Direitos 

das Mulheres (CIDM) tenham o estatuto de parceiro social com direito a estarem 

representadas no Conselho Económico e Social.  

 Neste sentido, aparece o Decreto-Lei nº 246/98, de 11 de Agosto que vem 

regulamentar a Lei nº 10/97, de 12 de Maio. É através deste Decreto que se reconhece a 

representatividade genérica e as formas de apoio técnico e financeiro das ONGM. Este 

reconhecimento depende de um requerimento que irá acompanhado dos estatutos e de 

outros documentos feito pela associação interessada e que preencha os requisitos 

previstos na Lei nº 95/88. 

O facto de uma ONGM receber apoio obriga-a a determinados deveres, a saber: 

Aceitar a avaliação e o acompanhamento das actividades; articular as suas actividades 

com as da CIDM; apresentar um relatório anual com informação que possibilite a 

avaliação dessas actividades e outro após o final da acção com as actividades e as 

verbas detalhadas. 

Existe ainda uma alteração ao Decreto-Lei nº 246/98 que recai sobre o pedido de 

representatividade genérica, que passa a ser dirigido ao presidente (CIDM) e ainda 

sobre os apoios do Estado.  
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Parte II 

6- UMAR: Trinta Anos de uma Associação 

No decorrer deste trabalho tentámos adquirir e aprofundar conhecimentos que 

nos permitissem concluir sobre algumas questões que queremos evidenciar, 

designadamente, a inserção da UMAR nos Novos Movimentos Sociais, nas correntes 

feministas e o seu enquadramento enquanto ONG. Detentores já de um sólido suporte 

teórico, sentimos maior segurança para abordar aspectos que são, afinal, a “essência” do 

nosso estudo, que pretendemos o mais completo possível, sobre a União de Mulheres 

Alternativa e Resposta, associação em que só as mulheres podem ser sócias, não 

obstante os homens poderem colaborar como voluntários. Apesar de a UMAR ter um 

longo historial de luta pelos direitos das mulheres, só se assume como associação 

feminista a partir de 2005 (visível nos estatutos de 2008), situação considerada um 

momento histórico por ser um “procedimento pioneiro nas associações de mulheres até 

agora constituídas no país e que continuam com actividade” (Livro de actas da 

Assembleia Geral).     

Para dar cumprimento aos objectivos que estabelecemos foi muito importante 

recorrermos ao Centro de Documentação e Arquivo Feminista Elina Guimarães que se 

encontra ainda em fase de instalação e cuja entidade promotora é a UMAR. Esta 

denominação advém da vontade das associadas em homenagear Elina Guimarães, 

feminista e jurista do século passado, que sempre se mostrou interessada na construção 

da memória histórica dos feminismos. 

 O Centro, cujo acervo documental é constituído por um espólio com mais de 

trinta anos, surge devido à necessidade de dar a conhecer documentos históricos 

inéditos pertencentes a mulheres feministas e a associações, com especial destaque para 

os espólios da UMAR e do IDM (Informação, Documentação, Mulheres) e ao défice 

deste tipo de centros orientados para pesquisas em áreas ligadas aos Estudos sobre 

Mulheres, não obstante podermos recorrer à biblioteca da CIG, ao Centro de Estudos 

das Mulheres na Universidade Nova de Lisboa que edita, entre outras coisas, a revista 

Faces de Eva e à Associação para os Estudos de Mulheres (APEM). É um Centro que 

organiza debates, palestras e workshops, publica documentos, recebe estudantes dos 

diversos níveis de ensino, angaria fundos para aperfeiçoar o seu funcionamento e cria 

grupos de investigação, tendo como finalidade a reflexão acerca de temáticas actuais 

dos feminismos.  
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Estabelece parcerias com a Comissão para a Igualdade de Género, com a 

autarquia de Lisboa, a Universidade Aberta, a Universidade Nova de Lisboa e a 

Biblioteca Nacional. 

 

6.1- A Fundação: os Estatutos, os Programas e os Objectivos 

Ao longo da sua história, a UMAR conservou sempre a mesma sigla, começando 

por ser União de Mulheres Antifascistas e Revolucionárias até 1989, aquando do 4º 

Encontro Nacional, momento em que passou a denominar-se por Movimento para a 

Emancipação Social das Mulheres Portuguesas. Finalmente, na alteração dos estatutos, 

em 1999, através de escritura, passou a assumir a designação actual: União de Mulheres 

Alternativa e Resposta. 

 A associação, de âmbito nacional, nasceu a 12 de Setembro de 1976, como 

resultado de um encontro de mulheres, no Instituto Superior Técnico de Lisboa, que 

estiveram desde cedo inseridas nos movimentos do 25 de Abril, estando sediada em 

Lisboa e com núcleos regionais nos Açores (1992), Madeira (2008), Porto e Almada 

(1976). Foi fruto da luta das mulheres que acompanhavam o processo político do 25 de 

Abril de 1974 e da necessidade que muitas sentiam em formar um “espaço” que as 

ajudasse na conquista dos seus direitos em novo contexto político. Foi registada a 18 de 

Outubro de 1977, no segundo cartório notarial de Vila Franca de Xira.  

Embora não houvesse dependência da associação face à UDP (União 

Democrática Popular) a verdade é que, inicialmente, muitas sócias provinham deste 

partido. A UDP (de cariz operário) tinha como bandeira a luta pelo pão, paz, terra, 

liberdade e independência e pretendia a aliança operário-camponesa, a democracia 

popular e o socialismo (Anexo 9). Desde 1984 que a influência política deste partido da 

esquerda radical deixou de se sentir na UMAR, que atingiu um novo patamar ao incluir 

mulheres de vários quadrantes políticos e, por consequência, actualmente, não mantém 

ligação a qualquer partido. 

Com a UMAR nasce o Manifesto/Programa, de 12 de Setembro de 1976, que 

tinha como objectivos insistir na luta contra o avanço do fascismo, contra o aumento do 

custo de vida, os baixos salários, as desocupações das casas e herdades, defendendo os 

sindicatos, o direito ao trabalho e um serviço de saúde para os trabalhadores. Para uma 

profunda participação das mulheres no combate contra o fascismo e a exploração 

capitalista, defende-se a criação de núcleos da UMAR, nos quais elas se pudessem 
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organizar contra a exploração e opressão. As mulheres deveriam levantar, discutir e 

participar na resolução dos problemas sociais que as preocupavam nas Comissões de 

Trabalhadores, Conselhos de Aldeia e Comissões de Moradores. É a época das lutas por 

uma maior qualificação das mulheres, por condições de trabalho adequadas às suas 

especificidades, pela criação de creches no local de trabalho, subsídios para as grávidas,  

pela existência de infra-estruturas básicas, pelas exigências de aumento salarial, 

férias/subsídio. Desejava-se a diminuição das rendas, a nacionalização dos solos 

urbanos, a criação de cooperativas de habitação apoiadas pelo Estado e o fim dos 

intermediários. No campo social pede-se reformas aos 55 anos para mulheres 

trabalhadoras que não tinham garantias na velhice, casas de repouso para idosos e a 

actualização das pensões e reformas. Realizam-se cursos de alfabetização, sessões 

contra a droga em estabelecimentos de ensino, e exige-se uma gestão democrática.  

Também em 1976 é elaborada a Declaração de Princípios (quase coincidente 

com o Manifesto, em termos temporais), que, seguindo o mesmo rumo, se define como 

antifascista e revolucionária, determinada a bater-se contra a exploração e submissão da 

mulher, reconhecendo que a sua emancipação faz parte da história de um povo que 

passou pela luta antifascista como forma de obstar ao obscurantismo perpetuado por um 

regime opressor. O empenho da associação dirige-se então para a luta por uma 

sociedade nova onde os direitos da mulher como trabalhadora, mãe e cidadã sejam 

devidamente reconhecidos. Nesta linha, a UMAR desenvolve a sua acção guiando-se 

pela certeza de que uma sociedade em que se conquiste a plena dignidade das gerações 

presentes e futuras seja uma sociedade livre de exploradores/explorados e 

opressores/oprimidos. Estamos perante uma organização que entendia que a Liberdade, 

o Pão, a Terra, a Habitação, a Independência Nacional..., seriam alcançados através de 

uma revolução social que libertasse o povo dos que o exploravam.   

Esta Declaração focava a importância da maternidade enquanto função social, 

para que a mulher assumisse conscientemente a sua função de mãe e para que se 

criassem as condições necessárias para um desenvolvimento equilibrado da criança. 

Combate a discriminação jurídica da mulher e da criança, exige uma velhice protegida e 

estabelece relações activas com outras organizações mundiais com objectivos 

semelhantes. Reivindica ainda que a mulher esteja mais perto da esfera decisória e exige 

o princípio de trabalho igual, salário igual.  
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A UMAR aspira à união e organização da mulher, independentemente da 

filiação partidária ou crença religiosa, no sentido de a “trazer”para a luta do povo 

português rumo a sociedade socialista.  

Em 1977, assiste-se ao II Encontro Nacional da UMAR do qual emana um 

Manifesto/Programa que, não diferindo na sua essência dos anteriores documentos, 

regista, no entanto, algumas diferenças. Há uma exigência do salário acompanhar o 

aumento do custo de vida, de se organizarem brigadas de fiscalização dos preços, além 

de neste Manifesto se pedir já a penalização dos intermediários e exigir a legalização 

das casas ocupadas. Reforçam-se também as Comissões de Moradores, as Comissões de 

Bairro, de Freguesia, enquanto espaços que possibilitem a organização da mulher. É 

interessante verificar como a linguagem/ideologia deste documento está de acordo com 

a época, quando refere no ponto 7 que se pretende “ um governo dos pobres para os 

pobres; um governo que defenda e alargue as nossas conquistas que obriguem os ricos a 

pagarem a crise que provocaram, que tire a liberdade aos fascistas e pides de andarem 

por aí a porem bombas e a fazerem propaganda do passado, um governo que respeite a 

nossa independência nacional (...) um governo que seja a favor do povo e contra os 

grandes capitalistas e o imperialismo”. 

 

6.2- 1989: A Transformação em Movimento para a Emancipação 

Social das Mulheres Portuguesas 

No 4º Encontro Nacional da UMAR, realizado em Lisboa, em 1989, trezentas 

activistas decidiram alterar o nome de União das Mulheres Antifascistas e 

Revolucionárias para Movimento para a Emancipação Social das Mulheres Portuguesas. 

O motivo desta alteração reside no facto de o novo nome estar mais de acordo com uma 

nova etapa da UMAR, que agora defendia o lema: “Iguais nas Leis, iguais na vida”. 

Para trás ficou uma época profundamente marcada por atitudes mais revolucionárias e 

exige-se agora, aprovado um caderno reivindicativo das mulheres portuguesas, a 

exigência da aplicação prática das leis já conseguidas nos últimos anos.  

Neste Encontro reclamam-se direitos respeitantes “à estabilidade de emprego e 

aplicação da legislação que proíbe a discriminação da mulher no trabalho” (Programa de 

1989). Reivindica-se que as leis relacionadas com os direitos da mulher trabalhadora 

sejam respeitadas em todos os domínios, nomeadamente na atribuição de um subsídio 

de desemprego, na renovação de contratos para mulheres grávidas e que as faltas para 
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assistência a filhos menores não entrassem no cômputo para promoções ou estabilidade 

no emprego. Continua-se a requerer a “criação por parte do Estado de uma rede 

nacional de creches e jardins-de-infância, a preços acessíveis, conforme consignado no 

artº. 67 da Constituição e na lei da Maternidade e Paternidade” (Programa de 1989). 

Pedem-se “melhores condições de saúde para a mulher” (Programa de 1989), o 

que inclui proteger a maternidade e reconhecê-la como função social, reivindicação já 

presente no Manifesto de 1977. Esta situação exigia o não encerramento das 

maternidades que estivessem dotadas de boas condições técnicas e humanas, que as 

grávidas tivessem direito a medicamentos gratuitos, que o planeamento familiar fosse 

uma realidade e que os Centros de Saúde oferecessem consultas de especialidade. 

Defende-se ainda a saúde da mulher pedindo a despenalização do aborto, sobretudo em 

situações com alguma especificidade e fala-se já com maior insistência na interrupção 

voluntária da gravidez. Neste enquadramento, exigem-se também as condições 

necessárias para a detecção precoce do cancro da mama e do colo do útero. Requere-se 

ainda uma maior informação para mulheres sobre cuidados básicos de saúde, educação 

sexual e direitos adquiridos. Ou seja, nesta fase a UMAR, enquanto Movimento para a 

Emancipação Social das Mulheres Portuguesas, a juntar aos seus objectivos e 

actividades no campo do trabalho e saúde, dá especial enfoque à condição materna.  

A par destes aspectos luta-se também pela “valorização do papel das associações 

de mulheres e da comissão da condição feminina” (Programa de 1989), pelo direito a 

verbas para que as mulheres possam desenvolver as suas actividades, assim como ao 

direito a tempo de antena de modo a que adquiram uma correcta informação sobre os 

seus direitos, sendo estes factores muito valorizados neste documento. Pretende-se 

ainda que o Estado crie infra-estruturas capazes de um atendimento digno às vítimas de 

violência doméstica. 

Aparecem ainda outras reivindicações que revelam uma preocupação 

relativamente à melhoria da qualidade de vida dos indivíduos em geral reclamando-se, 

além do direito à habitação e à reforma aos 60 anos, que se encete uma luta contra os 

traficantes de droga, negando-lhes qualquer possibilidade de saída sob caução. 

  

6.3- 1999: de MESMP a União de Mulheres Alternativa e Resposta  

Em 1999, altera-se o nome para União de Mulheres Alternativa e Resposta, para 

que o nome correspondesse de novo à sigla, uma vez que o anterior nunca fora do 
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agrado das associadas. Esta mudança foi acompanhada da redacção de um novo 

programa, o Programa de 1998, que traz aspectos bastante inovadores, como a paridade, 

planos curriculares que acompanhem novas realidades, apoios a famílias monoparentais. 

Este Programa defende a realização profissional, apelando aos direitos no 

emprego que enobrecessem as mulheres, à valorização das aptidões, ao fim da 

discriminação e à possibilidade de aceder a formação e a uma profissão, mesmo aquelas 

que tivessem ultrapassado os 40 anos. 

Reivindica-se a redução do horário de trabalho para os dois sexos, a reforma aos 

60 anos de idade, tendo como referência o ordenado mínimo nacional. Manifesta-se 

também a necessidade de infra-estruturas de apoio a crianças (sobretudo as relacionadas 

com a idade pré-escolar, grau de ensino que se defende universal e gratuito), a idosos e 

serviços de proximidade para apoio às famílias. O Programa reclama ainda o respeito 

pelos direitos da maternidade e paternidade, um efectivo planeamento familiar e a 

despenalização do aborto, assim como a sua realização em boas condições médico-

sanitárias. A família deverá ser encarada como um local democrático, onde reine a 

igualdade de direitos e a partilha de responsabilidades, pedindo-se também o apoio para 

as uniões de facto e famílias monoparentais. Todos devem opor-se a situações de 

violência sobre crianças e mulheres mas, perante situações concretas, deverão existir 

centros de apoio e acolhimento. Aliás, prevê-se a fundação de vários centros de 

atendimento às mulheres, com as funções de auxílio na procura de emprego, de apoio 

jurídico, encaminhamento de situações de violência... Atente-se também na necessidade 

do combate à exclusão social das mulheres, principalmente às formas de exclusão 

relacionadas com a feminização da pobreza. 

O Programa de 1998 reclama ainda maior tempo de antena para as associações 

de mulheres e uma correcta informação por parte da comunicação social acerca dos seus 

direitos sociais, cívicos, culturais e sexuais. 

Quanto ao ensino e aos planos curriculares, apela-se a que estes contemplem 

uma parte dedicada à igualdade de oportunidades entre o sexo masculino e feminino.

 No que respeita à decisão política, devem ser criadas medidas que conduzam à 

paridade dos sexos em todos os domínios, daí a necessidade da criação de quotas como, 

por exemplo, nos órgãos políticos, nos partidos, nas instituições nacionais e 

internacionais. Aliás, estes aspectos constam da Lei nº 10/97, de 12 de Maio quando diz 

que: “As associações de mulheres (…) têm direito a tempo de antena na rádio e na televisão nos 

mesmos termos das associações profissionais” (Programa de 1998) ou na Lei nº 37/99, de 26 de 
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Maio quando refere no seu artigo 7 que: “A promoção da participação directa e activa das 

mulheres no exercício da vida política e de não discriminação no acesso a cargos políticos” 

(Programa de 1998).  

Este Programa valoriza também a função da mulher no desenvolvimento das 

respectivas regiões e defende a sua intervenção nas decisões locais que contribuam para 

os planos de desenvolvimento regional.  

Após uma breve panorâmica dos pilares que sustentam esta organização, 

pensamos ser imperioso conhecer detalhadamente os seus objectivos, de modo a 

percebermos as aspirações que as associadas pretendem ver realizadas, nos dias de hoje. 

 

6.4- Dos Anteriores Estatutos aos Actuais 

Os actuais estatutos (aprovados em Junho de 2008), assim como os de 1989 e 

1998, declaram a UMAR como uma associação, de âmbito nacional, com um tempo não 

definido de duração e à qual pode aderir qualquer mulher que concorde com os estatutos 

e com o programa, desde que pague uma quota e que seja aprovada pela Direcção. Um 

breve apontamento para os estatutos de 1977 que estabeleciam que podiam “(...) ser 

membros da UMAR todas as mulheres maiores de 18 anos que estejam decididas a lutar 

pelo esmagamento do fascismo e por uma sociedade verdadeiramente socialista, que 

não tenham mau porte moral”.  

Todos os estatutos elucidam acerca das receitas da associação que são 

provenientes de dinheiros das actividades, das quotas das associadas e de quaisquer 

outros donativos, acrescentando-se os subsídios nos estatutos de 1989.  

Falando em direitos, nos estatutos de 2008, vemos que as associadas devem estar 

informadas e participar das actividades e na Assembleia Geral e todas podem ser 

elegíveis para os órgãos da associação. Quanto a este aspecto, estes estatutos não trazem 

mudanças significativas relativamente aos 1989 e 1998, contrariamente aos de 1977 que 

particularizam determinadas situações, tais como “Expressar livremente a sua opinião e 

a sua crítica fraterna sobre a actividade da UMAR e a conduta de qualquer dos seus 

membros e dirigentes.” Quanto aos deveres, verificamos, nos estatutos de 2008, que 

compete às associadas a defesa dos direitos da mulher, tendo por orientação o programa 

e estatutos, bem como a colaboração nas actividades. Os estatutos de 1989 contêm um 

item que determina a necessidade de “Desenvolver formas de solidariedade para com as 

mulheres sujeitas a situações de discriminação”, enquanto os de 1977 estão mais de 



50 
 

acordo com a época, inclusivamente na linguagem, contemplando, por exemplo, alíneas 

que referem que cada membro da UMAR deve “Esforçar-se por ser reconhecida pelo 

Povo como um exemplo vivo dos princípios que defende.”e); “Opôr-se a todas as 

manifestações individuais ou colectivas que vão contra os presentes estatutos.”d); “As 

dirigentes da UMAR (...) têm o dever de redobrar o espírito de dedicação aos princípios 

que defendem e à organização que dirigem, esforçando-se por dar o exemplo de 

solidariedade e espírito de sacrifício.” (artigo sétimo). 

Os objectivos apresentados nos pontos 6.1, 6.2 e 6.3 foram retirados dos 

Programas, uma vez que estavam mais desenvolvidos do que nos estatutos, que 

continham apenas alguns bastante gerais.  

Por sua vez, dos actuais estatutos constam os objectivos (alguns semelhante aos 

anteriores) que, resumidamente, passamos a apresentar: Defender os direitos das 

mulheres nas leis, fazendo com que as leis se cumpram efectivamente na vida; 

promoção sócio-económica e política das mulheres e defesa da paridade nas esferas de 

decisão; oposição a todas as formas de exclusão social das mulheres; promoção de 

acções de formação, com o objectivo de consciencializar e afirmar as mulheres; 

evidenciar o papel das mulheres no desenvolvimento local; tomar medidas que 

defendam o acesso à política; elaborar estudos, debates que permitam a afirmação do 

feminismo na sociedade portuguesa; promover intercâmbios ao nível nacional e 

internacional (http://www.umarfeminismos.org/quemsomos/estatutos.htm). 

Para dar cumprimento a estes objectivos podemos afirmar que, actualmente, a 

UMAR desenvolve actividades em áreas, diversificadas: apoio e acolhimento de 

mulheres vítimas de violência, através de Centros de Atendimento, Casas Abrigo, a 

partir dos quais atende pedidos de ajuda e acompanha a mulher do ponto de vista 

jurídico, psicológico e social; formação profissional para mulheres; campanhas políticas 

sobre os direitos das mulheres; realização e divulgação de estudos sobre mulheres, 

através de seminários e publicações, acrescentando aos estatutos de 1998, que estes 

estudos devem contribuir “para a afirmação do feminismo enquanto corrente plural de 

pensamento e acção na sociedade portuguesa" e que as redes e acções de intercâmbio a 

nível nacional e internacional devem estabelecer-se “dentro dos princípios da igualdade 

oportunidades entre mulheres e homens” (Estatutos de 2008). 

Excluir uma sócia é uma decisão que advém de actos contra os interesses da 

associação e depende da Assembleia Geral, medida já constante dos estatutos de 1989, 
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1998 e de 1977, sendo que estes últimos apresentam medidas disciplinares que podem ir 

desde a censura, à suspensão de cargo de dirigente até à expulsão. 

A estrutura organizativa está presente nos estatutos de 1998 e de 2008, 

afirmando-se que esta deve ser construída em rede, abrindo possibilidades à formação 

de grupos locais de intervenção, grupos temáticos ou outros. 

 

6.5- Órgãos da Associação 

É curioso verificar como os órgãos da associação vão sendo alterados ao longo 

do tempo, numa tentativa de acompanhar as novas necessidades e, simultaneamente, de 

descentralizar toda uma estrutura de forma a delegar funções, para se tornar mais 

abrangente e eficiente. Todavia, tal facto não corresponde ao aparecimento de várias 

listas em momentos eleitorais. Verificando o Livros de Actas da Assembleia Geral e do 

Livro de Tomada de Posse dos Órgãos Sociais, constatamos que as eleições de 1996, 

2000, 2005, contaram apenas com uma única lista aprovada por unanimidade. Esta 

situação poderá ser negativa, porque sendo demasiado restritiva não favorece o debate 

de ideias ou, encarada sob outra perspectiva, terá aspectos benéficos, como dar maior 

estabilidade à associação. 

O artigo terceiro da Declaração de Princípios, datada de 1976, determina que 

não podem integrar a associação elementos fascistas ou outros inimigos do povo; já o 

artigo sétimo consagra os órgãos da UMAR, como sendo: Encontro Nacional (órgão 

máximo da UMAR); Conselho Nacional; Plenário Distrital e Comissão Distrital; 

Plenário Concelhio e Comissão Concelhia; Plenário do Núcleo e Secretariado; Conselho 

Fiscal.  

Do Programa de 1989, artigo nono, constam os órgãos: Assembleia Geral, 

Direcção (ou Conselho Nacional), Conselho Fiscal e Conselhos Locais. Verifica-se já 

uma nítida tendência para simplificar e descentralizar, com a finalidade de criar uma 

articulação mais facilitada entre os vários órgãos. Convém sublinhar que desde 1977 até 

1988, os estatutos não previam uma Presidente, exercendo o Secretariado as 

competências destinadas a esta figura. Neste órgão distinguiram-se os seguintes 

elementos, Anália Torres, Mariana Charrua, Dulce Manuel, Fernanda Marques.  

Se falarmos em Presidentes, constatamos que só a partir de 1989, quando a 

UMAR passou a adoptar uma organização mais em consonância com as suas 

congéneres, foi eleita a primeira Presidente, Manuela Tavares (1989 a 1996), seguindo-
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se Helena Pinto (1997 a 2005), Elisabete Brasil (2005 a 2008) e Maria José Magalhães, 

a actual Presidente. 

Os órgãos que passam a reger a associação, em 1998, são: a Assembleia Geral, a 

Direcção e o Conselho Fiscal. Constatamos que desapareceram os Conselhos Locais 

porque exigiam o envolvimento de um número muito elevado de sócias que a UMAR 

não tinha e, além disso, manter estes Conselhos pressupunha uma certa hierarquia em 

detrimento de um trabalho em rede por ela defendido.    

Actualmente, os órgãos que compõem a UMAR são a Assembleia Geral, a 

Direcção e o Conselho Fiscal, podendo ainda ser constituídas Delegações Regionais 

caso a Direcção e as associadas locais das regiões autónomas assim o entenderem. 

A Assembleia Geral constitui-se por associadas no gozo dos direitos estatutários 

e compete-lhe eleger a Mesa da Assembleia Geral, a Direcção e o Conselho Fiscal, bem 

como aprovar o programa, estatutos e linhas qu regem a associação, além de aprovar 

relatórios de contas, actividades e pareceres deste Conselho. Esta Assembleia reúne 

ordinariamente uma vez por ano, para fazer o balanço de actividades, decidir 

orientações ou sempre que os assuntos o justifiquem e reúne de dois em dois anos para 

eleger a Direcção, a Mesa de Assembleia Geral e o Conselho Fiscal.  

A Direcção tem como competências dirigir a associação, eleger o Secretariado, 

nomear comissões, estruturar a organização interna e ainda nomear mandatários em sua 

representação, sendo constituída por um número ímpar de membros, um dos quais 

poderá ser Presidente e os outros dois Vice-Presidentes. 

Coordenar actividades sob a orientação da Direcção, prestar contas a este órgão 

e gerir recursos humanos e financeiros, são tarefas da responsabilidade do Secretariado. 

À reunião do Conselho Fiscal composto por uma Presidente, uma Secretária e 

uma Relatora compete o exame da escrita da associação e solicitação da sua revisão 

sempre que o entenda. 

A estrutura actual da direcção da associação conta com um elo de gerações de 

mulheres que permite uma frutífera troca de ideias/experiências, aspecto essencial para 

a manutenção de uma riqueza da memória histórica e que, em simultâneo, possibilita 

desafios de acordo com novos tempos e novas tendências sobre feminismos; de salientar 

que a UMAR reivindica um feminismo comprometido socialmente, de modo a despertar 

a consciência feminista na sociedade. 
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6.6- As Fases mais Representativas da UMAR 

Debrucemo-nos agora sobre as fases que atravessam a vida da associação que, de 

acordo com Manuela Tavares (2003), pode afirmar-se que “ Cinco grandes fases 

percorrem a vida da Associação. Elas não foram planeadas como orientação política. 

Surgiram das lutas das mulheres e entrelaçam-se com a própria história dos feminismos 

em Portugal” (Tavares, 2003:142). 

Vamos caracterizar essas cinco fases, seguindo de perto a análise de Manuela 

Tavares. 

• 1ª Fase – “As Movimentações Gerais por creches, casas, emprego, educação, 

pela qualidade de vida” (1976-1977) 

Esta fase está ligada à necessidade de “lutar pela emancipação da mulher”, 

chamá-la para a luta antifascista a favor da democracia, pois a UMAR considera então 

que era necessária uma nova ordem política que oferecesse melhores condições às 

mulheres e que seria na luta pela transformação da sociedade que elas adquiririam maior 

consciencialização e maior capacidade de organização.  

Há um apelo à defesa das conquistas de Abril e aos direitos presentes na 

Constituição e no Código Civil, assim como à defesa do direito ao trabalho, contra os 

despedimentos, contra o desemprego e pela aplicação dos contratos colectivos de 

trabalho. As reivindicações situam-se em torno de prerrogativas gerais, derivadas do 

ambiente revolucionário que o país vivia e, por este motivo, esta associação organiza 

cursos de alfabetização para mulheres, solidariza-se com trabalhadoras de empresas da 

Maconde, da Standard, da Confélis, da Kallen, com as operárias conserveiras do 

Algarve e de Peniche... Formam-se ainda, no Alentejo, Comissões de Mulheres 

desempregadas e luta-se contra a carestia de vida, por uma habitação condigna, por um 

maior número de creches...  

Nesta fase, a UMAR reivindica o direito ao aborto e à sua legalização 

recolhendo, com esta finalidade, cinco mil assinaturas que foram apresentadas, na 

Assembleia da República, a 8 de Março de 1977. Fomenta ainda a luta a favor da 

maternidade, dos direitos da criança, da prestação de cuidados médicos durante a 

gravidez e parto, do planeamento familiar… 

O resultado das actividades destes dois primeiros anos (76/77) traduziu-se na 

aproximação da associação às mulheres mais pobres da sociedade, situação que ainda se 
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verifica actualmente, basta atentarmos nos seus projectos de intervenção social e de 

formação socioprofissional como, por exemplo, em Lisboa, Monte da Caparica e Seixal.  

Empenha-se para que a mulher tenha uma outra imagem na sociedade, adquira um nível 

cultural mais elevado, daí a insistência contra a pornografia e contra a ideia de mulher 

alvo de comércio e de prazer.  

Nesta época A Mulher d’Abril é o órgão de imprensa da UMAR com um papel 

crucial na concretização de um objectivo essencial: consciencializar/organizar as 

mulheres.  

• 2ª Fase – “O Pessoal é político – o direito à contracepção e ao aborto” (1978-

1984) 

A segunda fase relaciona-se de forma mais íntima com a questão do aborto e da 

contracepção, contudo começa já a sentir-se a preocupação com o tráfico de mulheres, 

situação visível na participação de uma manifestação levada a cabo no dia 28 de Janeiro 

de 1978, no Porto.   

A associação integra-se na CNAC, Campanha Nacional pelo Aborto e 

Contracepção e apresenta um manifesto, no Parlamento, onde exige, entre outras coisas, 

o direito à contracepção e ao aborto. É editado um folheto intitulado “Contracepção para 

não abortar, legalização do aborto para não morrer” e são recolhidas assinaturas para o 

abaixo-assinado “Nós abortámos”, sendo esta expressão utilizada em camisolas que 

membros da associação vestiam aquando da sua presença na Assembleia da República. 

De registar a sua responsabilidade no que concerne à edição do folheto: “Aborto, as 

mulheres acusam”.  

 No campo do Direito, a associação continua a dinamizar acções em defesa dos 

direitos das mulheres consagrados na Constituição e no Código Civil. 

No plano do trabalho, a UMAR solidariza-se com as trabalhadoras do Aviário do 

Freixial, com as bordadeiras da Madeira e com operárias de fábricas, denunciando 

situações de assédio sexual em algumas empresas, assunto pouco vulgar à época. 

A preocupação pela maternidade continua a ser uma prioridade, evidente na 

exigência da associação quanto à reabertura da maternidade de Vila Real de S. António. 

Envolveu-se ainda em iniciativas, como: a festa da Revista Mulher d’Abril; 

sessão cultural no teatro Vasco Santana; acção de solidariedade para com Maria Antónia 

Palla e Conceição Massano.   

• 3ª Fase – “A afirmação institucional – a acção comum no Conselho Consultivo 

da CIDM e na Coordenadora Nacional de Mulheres” (1985-1990) 
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A terceira fase fica marcada pela mudança de nome para Movimento para a 

Emancipação Social das Mulheres Portuguesas (1989), pela integração da UMAR e de 

outras associações de mulheres, no Conselho Consultivo da CIDM. Esta inserção 

permite-lhe contactar com outras ONG’s que defendem os direitos da mulher e que 

pertencem não só a este Conselho mas também à Coordenadora Nacional de Mulheres. 

 A participação da UMAR em seminários é também uma das suas actividades 

principais, se não vejamos: “Avaliação dos resultados da década da mulher”; “Violência 

contra as mulheres”; “As mulheres e o emprego em Portugal”; “O direito comunitário e 

a igualdade entre mulheres e homens”; “Mulheres e pobreza”; e “Assédio Sexual nos 

locais de trabalho”. Participa ainda em outras iniciativas, tais como: a subscrição do 

manifesto eleitoral “O voto das mulheres deve dar lugar à voz das mulheres”; o protesto 

contra a extinção da Comissão Parlamentar da Condição Feminina; a elaboração da lei 

sobre as Associações de Mulheres debatida na Assembleia da República, em 1988.  

 Em questões laborais, a associação solidarizou-se com as trabalhadoras da 

Standard, tornou público um excessivo controlo sobre a ida à casa de banho das 

trabalhadoras da Confélis, procedeu a um inquérito que abrangeu duas mil mulheres 

sobre “Emprego de mulheres e infra-estruturas de apoio às crianças” e, em parceria com 

as ONGs do Conselho Consultivo da Comissão da Condição Feminina, organizou um 

seminário sobre o mesmo tema. Está ainda empenhada no projecto desenvolvido no 

Seixal, “ Mulheres anos 90, Construir uma Profissão” (1990), que tem em vista formar 

mulheres com idade superior a 25 anos para o mercado de trabalho, começando com 36 

formandas e com 14 professores das escolas do Seixal. Em Setúbal, promove o projecto 

“ O Emprego Feminino no Distrito de Setúbal e a Situação das Infra-estruturas de 

Apoio às Crianças”, cujo objectivo contemplava o estudo mais aprofundado da relação 

entre emprego feminino e infra-estruturas de apoio infantil; avaliação da qualidade de 

resposta dos serviços relativamente à sua cobertura à população; horários; apresentação 

de propostas que comprometessem autarquias, governo e comunidade. 

Empenhou-se também na “Formação para a Igualdade de Oportunidades”, dando 

prioridade aos objectivos: promover a igualdade de oportunidades a nível social e 

político; contactar com o conceito de democracia paritária; compreender a problemática 

da mulher no mercado de trabalho; tomar conhecimento de leis de âmbito nacional e 

europeu que contemplem os direitos das mulheres... 

Continuou com a sua actividade em defesa do aborto e planeamento familiar 

quando denuncia a posição conservadora dos bispos e quando contraria publicamente a 
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decisão do CDS de criminalizar o aborto. Envolveu-se em iniciativas mais gerais, como 

o apoio à candidatura de Maria de Lurdes Pintassilgo à Presidência da República e 

dinamizou os seguintes debates: “A Mulher e a Saúde”, “Droga, que atitude?”; “Mulher, 

mãe, cidadã e infra-estruturas de apoio às crianças”. 

 Sempre em defesa dos direitos das mulheres a UMAR foi ouvida em audiência 

por várias personalidades do país. A título de exemplo, foquemos os encontros com 

políticos, como Carlos Carvalhas e Carlos Marques onde foram debatidos temas como: 

o papel do Presidente da República relativamente a leis sobre mulheres; o trabalho 

nocturno e a desagregação da estrutura familiar; estruturas insuficientes de apoio à 

família e a insensibilidade do Estado perante esta situação; a adesão de Portugal à CEE 

e a precariedade do trabalho feminino; ausência de planeamento familiar e condições de 

vida favoráveis à interrupção clandestina de gravidez. 

Em termos de política externa a UMAR toma uma posição contra a guerra do 

Golfo e contra o envio de tropas portuguesas para a região. 

• 4ª Fase – “Pela afirmação social, profissional e política das mulheres” (1991-

1996) 

O enfoque, na quarta fase, recai sobre a afirmação profissional, social e política 

das mulheres. No âmbito da discriminação a UMAR, em 1991, numa reunião do 

Secretariado da associação, denuncia a inoperância do governo vigente face ao não 

cumprimento do dec. Lei 392/79 por parte de entidades bancárias que discriminavam a 

mulher no acesso ao emprego.  

Esta associação proporcionou ainda vários debates à volta da Conferência de 

Pequim, promovida pelas Nações Unidas, denominados “Pequim mais Próximo da 

Mulheres Portuguesas”. 

Porém, o ano 1993/94 foi o mais marcante em termos de actividade, uma vez 

que a UMAR alargou as suas perspectivas, estabelecendo relações com outros sectores, 

criando condições de actuação mais favoráveis e obtendo um maior reconhecimento 

quer a nível nacional quer internacional. 

A associação, integrada no Conselho Consultivo da CIDM e com assento no 

Lobby Europeu de Mulheres como representante de Portugal, trabalhou em conjunto 

com outras associações no que concerne à aprovação de alguns projectos-lei que 

consagrassem os direitos das mulheres, a alteração da lei do aborto, a dignificação da 

família e a democracia paritária. 
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 Nesta etapa encontramos, entre outros, os seguintes projectos: “Mulher anos 90, 

Construir uma Profissão” (Seixal); “Ginforme” (Porto, Ovar, Lisboa, Évora, Madeira e 

Açores), cujo objectivo era informar as mulheres sobre questões do emprego; Giesta 

“Mulheres no Desenvolvimento Local; formação para “Dinamizadoras Socioculturais e 

Ambientais”, com a finalidade de colmatar lacunas nas áreas da dinamização social e do 

desenvolvimento local e regional; “Projecto Mais Valorização, Igualdade, Integração, 

Emprego”, que pretende a igualdade de oportunidades e a valorização do papel da 

mulher nas empresas; VIRAR (Valorização /Integração/ Recursos/ Animação/ 

Realização (Bairro das Laranjeiras), dedicado à formação profissional de mulheres 

desempregadas; “Prevenir, eis a Questão” sobre prevenção da toxicodependência; “Mais 

mulheres na Decisão Política”. Este último foi aprovado em Bruxelas no sentido de 

sensibilizar para a integração da mulher em cargos de decisão. A UMAR participou 

ainda na organização do Iº Encontro da Educação Pré-Escolar levado a cabo pela 

FENPROF, na campanha “A Semana da Mulher” direccionada para jovens do ensino 

secundário e no Colóquio “A Mulher Migrante Igualdade e Solidariedade. Que direitos? 

Que estratégias?”. A problemática ligada às mulheres imigrantes passa a ser uma das 

áreas de intervenção preferenciais da UMAR. 

A associação não se distanciou da ratificação do Tratado de Maastricht, 

promovendo acções de rua com o intuito de esclarecer a população acerca de uma 

matéria de tão grande importância. Assume responsabilidades relativamente à 

Coordenadora Nacional em alguns acontecimentos europeus, tais como: Educação e 

Formação (Reino-Unido); a incidência das novas tecnologias na aquisição da 

independência económica das mulheres (Paris), sendo ainda anfitriã das mulheres de 

Barcelona intervenientes no Projecto Now. Inserida neste projecto de iniciativa 

comunitária e no âmbito do projecto “MAIS”, a associação forma uma Rede de 

Mulheres no Desenvolvimento Local e organiza três encontros de mulheres acerca deste 

tema, editando vários boletins-“A Teia”- e, deste trabalho surge o livro “Entrelaços – 

História de vida de mulheres” (1997). No ponto 6.9 iremos desenvolver um pouco 

aspectos relacionados com a actividade editorial da associação.  

Esta associação está presente nas Regiões Autónomas quase desde a sua 

fundação, mas foi em 1992 que se iniciou, nos Açores, um trabalho constante, com 

várias actividades, como encontros sobre Mulheres e Desenvolvimento Regional, 

salientando-se que a UMAR-Açores é independente, em termos financeiros. Existe uma 
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delegação com sede em Ponta Delgada e os núcleos locais fomentam actividades em 

cada ilha, principalmente no Faial, Santa Maria, São Miguel e Terceira.  

• 5ª Fase – “Uma agenda feminista de novas e velhas lutas” (1997-2007) 

Em 1998, já sob a designação de União de Mulheres Alternativa e Resposta, 

organiza uma das actividades fundamentais, o seminário realizado em Lisboa, em 

Dezembro de 1998, intitulado “Movimento Feminista em Portugal” e participa em 

outros dois da Fundação Bissaia Barreto, efectuados em Coimbra, subordinados ao 

tema: “A Mulher na Sociedade”. 

Alguns anos mais tarde, na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, 

realizou o segundo seminário sobre o Movimento Feminista em parceria com a APEM. 

Nesta época, assiste-se ao lançamento da linha SOS Aborto lançada pela UMAR 

em Fevereiro de 1997, publicitada pelos vários órgãos de Comunicação Social e com o 

objectivo de recolher testemunhos de mulheres (que vivenciaram situações de aborto) a 

serem entregues no Parlamento, como forma de atrair a atenção para este problema. 

Temos ainda o lançamento de um abaixo-assinado: “Acabe-se com o Aborto 

Clandestino” e a subscrição, por parte de mulheres conhecidas da sociedade, da 

Declaração “Juntas pela Dignidade”. A nível institucional, entra com um pedido de 

reunião à direcção da Juventude Socialista, a deputadas que apoiem o Projecto-Lei da 

J.S. e a organizações não governamentais para obtenção de mais apoios. 

Aquando da realização do referendo sobre o aborto, faz parte do Movimento 

“Sim, pela Tolerância” e publica um livro intitulado “História do Movimento pelo 

Aborto e Contracepção em Portugal” (1997/1998). 

Em 2006, a UMAR entra em contenda com a Ordem dos Médicos, o que a levou 

a entregar um comunicado ao Provedor de Justiça, acerca do Código Deontológico da 

referida Ordem porque, segundo a sua opinião, este Código não permitia o aborto em 

situações de risco para a mulher, ao contrário da lei, que previa a despenalização em 

algumas situações, como em casos em que a grávida pudesse correr risco de vida, 

malformação congénita do feto ou ainda em casos de violação. A UMAR pretendia que 

o Código Deontológico não se sobrepusesse às leis promulgadas pelo Estado e 

protestava contra o facto de o médico poder declarar objecção de consciência para não 

efectuar tal intervenção.     

De assinalar que se abriu a linha azul “Solidariedade Mulheres” que 

disponibilizava apoio psicológico e jurídico à mulher vítima de violência e que nos 

Açores (S. Miguel, Terceira e Faial) também foi lançado o Projecto “SOS Mulheres” 
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Açores (1997) para um atendimento mais eficaz a mulheres vítimas de violência. Neste 

sentido, em 2001, foi estabelecido um protocolo com a Secretaria de Estado para a 

Igualdade para que se criassem mais casas de acolhimento a mulheres vítimas de 

violência. Ainda em 2004, neste arquipélago, decorreram outros projectos, lançados 

pela UMAR, que operavam na área da violência doméstica; Gerar Igualdade que tinha 

como objectivo a igualdade de género; Equal Mudança de Maré destinado às mulheres 

pertencentes às comunidades piscatórias.  

Nesta fase, a UMAR além de dinamizar sessões de formação, participa 

activamente em seminários como o de Bruxelas e o da Associação Portuguesa de 

Sociologia, incidindo sempre na mesma temática, a violência doméstica. Marca ainda 

presença na Conferência sobre Violência Doméstica realizada sob a alçada da 

Presidência Portuguesa da União Europeia (2002). Deu corpo ao Daphne, programa 

criado em 2000 e finalizado em 2003, que visava explorar mecanismos que pudessem 

ser utilizados pela U.E. em futuras políticas na área da violência contra as crianças, 

jovens e mulheres, constituir coligações nacionais fortes de ONGs e aprofundar relações 

de partenariado com autoridades nacionais no tocante a estes assuntos.    

Atenta à participação da mulher na vida política e cívica a UMAR, em 1997, em 

conjunto com outras associações, organizou os seminários: “A Participação Política e 

Cívica das Mulheres nas Autarquias” e “Ser Mulher no Século XXI”, participando ainda 

no 2º Encontro de Mulheres Autarcas. Integra também o Projecto CERES, em Madrid, 

que focava a participação das mulheres no desenvolvimento local e marca presença no 

Seminário Internacional: “O Papel das Mulheres no Desenvolvimento Local”.  

Com todo este percurso, é encarado com normalidade o seu empenho, desde o 

início, na preparação da Marcha Mundial de Mulheres. 

Podemos encontrar, nesta fase, publicações como “Igualdade de Oportunidades 

entre Rapazes e Raparigas em Contexto de Ensino Aprendizagem” e a brochura “O 

Acesso à Justiça e o Direito de Queixa”.  

Pensamos ser pertinente e plenamente justificada a divisão da vida da associação 

objecto do nosso estudo, em cinco fases que, como já referimos, resultou da luta das 

mulheres, da sua “intercepção” com os feminismos em Portugal e não de uma 

orientação política planeada, de acordo com a análise de Manuela Tavares (2003). 

Se não, vejamos: temos a 1ª fase muito ligada à luta dos trabalhadores 

portugueses, em geral, por condições condignas de vida (habitação, saúde...). Numa 2ª 

fase, a UMAR está mais “voltada” para a questão da despenalização do aborto e 
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contracepção e constatamos também a sua integração na CNAC. Igualmente justificada 

é a divisão que origina a 3ª fase pois, é nessa época (1985/1990) que a UMAR tem uma 

participação mais activa no conselho consultivo do CIDM o que lhe permite, entre 

outras coisas, contactos mais estreitos com outras ONGs. Atentando na 4ª fase, 

observamos que também ela nos traz características diferentes, visto mostrar-se mais 

vocacionada para o papel da mulher na vida socioprofissional e para a sua inserção em 

novas áreas, nomeadamente na política. Por fim, a 5ª fase, inovadora, no sentido de 

dedicar mais atenção às questões que se prendem com os Feminismos. 

Concluindo, todas estas fases apresentam características distintas, mas queremos 

ressalvar que isso não obsta a que haja aspectos que são transversais a todas elas. 

 

6.7- Caracterização das Sócias 

Pensamos ser fulcral para o nosso estudo apresentar uma “panorâmica” do perfil 

das sócias que têm ajudado a UMAR a tornar-se numa associação reconhecida e 

empenhada nas questões das mulheres.  

Através de tabelas nas quais constam os números absolutos e as percentagens, 

vejamos alguns dados alusivos à faixa etária, à profissão e à proveniência geográfica 

destas mulheres em co-relação com as fases mais importantes da história da UMAR. 

Os dados apresentados foram recolhidos a partir das fichas de sócias que, a título 

de exemplo, apresentamos no anexo 10. Na totalidade, contabilizam-se cerca de 950 

fichas (número similar ao actual), das quais constam o nome, a localidade, a profissão.  

Da quarta fase constam somente 37 fichas de inscrição, resultado de alguma 

desorganização da associação, visto dar mais atenção às suas actividades e só há pouco 

tempo mostrar maior preocupação de algum rigor neste tipo de tarefas.  

Estas fichas, existentes no Centro Elina Guimarães, foram postas à nossa 

disposição pela UMAR, à qual muito agradecemos.   

 

6.7.1- Profissão das Sócias 
 

A população abrangida nesta caracterização difere, de fase para fase, 

relativamente ao número de membros que compõem a amostra, em virtude de uma 

flutuação normal no que concerne ao movimento das associadas. 
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 1ªFase (1976-77) 2ªFase (1978-84) 3ª Fase (1985-1990) 
Profissão Nº Absoluto % Nº Absoluto % Nº Absoluto % 

Assalariadas Rurais 5 2 5 2   
Comércio 41 15 41 15 16 6 

Desempregadas 7 3 7 3 10 3 
Domésticas 92 33 92 33 31 10 
Estudantes 6 2 6 2 3 1 
Indústria 18 6 18 6 86 29 

Professoras 11 4 11 4 22 8 
Reformadas 15 5 15 5 13 4 

Serviços 76 28 76 28 67 23 
Não Refere 5 2 5 2 48 16 

Total 276 100 276 100 296 100 

 4º Fase (1991-1996) 5ªFase (1997-2007) 
Profissão Nº Absoluto % Nº Absoluto % 

Assalariadas Rurais     
Comércio 1 3 7 2 

Desempregadas 4 11 2 1 
Domésticas 2 5 5 1 
Estudantes   13 4 
Indústria 4 11 6 2 

Professoras 5 14 53 16 
Reformadas 6 16 19 5 

Serviços 14 37 118 34 
Não Refere 1 3 119 35 

Total 37 100 342 100 

 
Tabela 1 - Distribuição das Associadas por Profissão 

 

Se observarmos atentamente os gráficos notamos que, nos primeiros anos, a 

percentagem preponderante de sócias, no que respeita à profissão, “vai” para as 

domésticas, o que não será de admirar, uma vez que estávamos nos anos 1976/77. Não 

nos esqueçamos que o país tinha saído há pouco de uma ditadura e a escolaridade era 

muito baixa, o que não facilitava o acesso das mulheres a determinadas profissões. 

Contudo, é de louvar a consciência destas mulheres que já tentavam unir-se em prol de 

uma causa que pudesse alterar a sua condição de subordinadas. Entretanto, damo-nos 

conta de uma quebra abrupta deste sector nas várias fases, basta reparar que passa, nas 

primeiras duas fases, de 33% para 10%, chegando aos 5% e ao 1% nas quarta e quinta 

fases, respectivamente. 

 A representatividade do sector de serviços que, nas primeiras três fases, atinge 

uma média de 26% aumenta exponencialmente até, praticamente, aos 40%. Todavia, é 

de assinalar que nas primeiras fases, as profissões deste sector não requeriam uma 

escolaridade demasiado elevada (dactilógrafa, escriturária, auxiliar administrativa...), 

embora já encontrássemos outras com um nível de escolaridade mais exigente. Isto 

significava que estas mulheres possuidoras de uma maior consciência tentassem, 
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activamente, alterar o “estado das coisas” a favor do sujeito feminino. Este aspecto é 

tanto mais notório quanto “mais caminhamos” para a quarta e quinta fases, em que nos 

deparamos com uma maior percentagem de mulheres com um elevado índice de 

escolaridade (psicóloga, geóloga, advogada, socióloga...). A este fenómeno não será 

alheio o facto de o acesso à educação se tornar mais facilitado devido a vários factores, 

tais como os de ordem socioeconómica e da escolaridade obrigatória ver o número de 

anos mais alargado. 

Inicialmente, o comércio detém alguma relevância acabando, no entanto, por 

descer vertiginosamente em termos de número de associadas. Se não, reparemos nas 

percentagens que, nas duas primeiras fases, começam por ter uma representação que 

ronda os 15%, passando para 6%, na terceira fase e acabando em 3% e 2%, em fases 

posteriores. Convém focar que, também neste sector, nos damos conta, numa primeira 

fase, de um leque significativo de membros ligados a actividades que não exigiam uma 

formação especializada, como a venda ambulante, o serviço de balcão... enfim, uma 

população trabalhadora que, embora não possuísse grandes qualificações, percebia que, 

em conjunto, poderia inverter a tendência generalizada de inferioridade da mulher e 

obter melhores condições de vida. 

 A indústria revela-nos um aspecto interessante quanto à oscilação da 

participação feminina na vida da associação. Se pensarmos que, nos anos 1976 a 1984, 

temos 6% de mulheres ligadas à indústria e que nos anos 85/90 se atinge os 25%, não 

será abusivo afirmar que isto se deve ao facto de, nos primeiros anos, a mulher se 

dedicar mais à vida da casa (tal como podemos ver no gráfico da primeira fase: 33% de 

domésticas) e que, numa fase posterior, consegue aceder mais facilmente a empregos 

até aí do domínio do masculino. Embora não lhes restasse muito tempo para este tipo de 

actividades (basta pensarmos em profissões como a indústria conserveira, têxtil...) 

tinham, porventura, consciência do que se passava à sua volta e desejavam contribuir 

com o seu empenho para a melhoria da situação da mulher. Será que estas mulheres que 

atravessaram toda uma época de obscurantismo e de subordinação teriam agora mais 

coragem e mais incentivo para se dedicarem a este tipo de actividades associativas? 

Todavia, esta situação inverte-se nas duas últimas fases, com uma diminuição 

estrondosa de associadas neste sector, a que não será estranho a vivência de crises 

económicas em que o desemprego industrial penalizava essencialmente as mulheres.  

Um aspecto que nos intrigou foi o facto de esperarmos que o sector das 

desempregadas fosse mais expressivo, contudo, só a quarta fase traz alguma 
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representatividade. Acreditamos que isto se deve ao elo que a associação foi retomando 

com mulheres desempregadas através da formação que lhes ia ministrando, todavia, esta 

tendência não se manteve na 5ª fase assistindo-se, de novo, a uma redução destas 

associadas. 

No que respeita ao sector das reformadas, constatamos também a fraca adesão à 

associação nas várias fases, excepção feita apenas à quarta fase em que há uma 

percentagem aceitável (16%). Faltam-nos dados sociológicos que nos ajudem a perceber 

esta questão, mas não excluímos a hipótese de, nesta época, esta subida se relacionar 

com a possibilidade de alguns sectores profissionais se reformarem mais cedo, embora a 

nova descida na quinta fase contrarie esta tese.  

Não foi ao acaso que não integrámos professoras no sector correspondente, pelo 

facto de ser um grupo detentor de conhecimentos mais vastos e poder estar mais 

sensibilizado para este tipo de questões, quisemos ver como se “comportava” em termos 

de participação. Verificámos que houve uma subida constante ao longo das várias fases 

(4%/4%/8%/14%/16%) e, além disso, nas duas últimas consta já uma percentagem 

significativa de professoras do Ensino Superior o que permite, decerto, uma maior 

contribuição para a mudança que se impõe relativamente à situação da mulher. 

Surpreendemo-nos com a fraca participação das estudantes, porque as víamos 

mais sensibilizadas/mobilizadas para actividades como as que UMAR desenvolve 

embora, actualmente, haja uma maior afluência deste grupo que, na sua esmagadora 

maioria, integra estudantes universitárias.  

Assinalemos ainda um aspecto interessante desta breve interpretação de dados, 

que se prende com o facto de encontrarmos apenas 2% de trabalhadoras rurais e isto 

apenas na primeira e segunda fases. Embora poucas, importa salientar a grande 

consciência que mostravam face à exploração e opressão de que eram vítimas 

(lembramos, por exemplo, as trabalhadoras rurais do Sul do país) e não podemos 

ignorar também as dificuldades que teriam de enfrentar para participarem mais 

activamente na luta pela melhoria da qualidade de vida das mulheres, o quão difícil 

seria libertar-se de um “jugo” que lhes era imposto a todos os níveis, sendo que o facto 

de viverem afastadas dos centros urbanos também não lhes era muito favorável. 

Em síntese, é importante anotar que o perfil geral das sócias se tem alterado ao 

longo do tempo. No início, a diversidade dos sectores sociais era mais ampla mas, de 

acordo com os dados obtidos, o grau de qualificação era menor. Pelo contrário, nos dias 

de hoje, o perfil das associadas mostra um nível de qualificações mais elevado, de 
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acordo com a evolução da sociedade portuguesa, aspecto notório nas profissões das 

sócias, o que não exclui a presença de mulheres de camadas sociais menos favorecidas. 

 

6.7.2- Faixa Etária das Sócias 
 

 

      Tabela 2- Distribuição das Associadas por Nível Etário  
          

Não podemos interpretar estas tabelas porque foi-nos dito que as sócias da 

segunda fase eram as mesmas da primeira e que, por isso, não foi feita qualquer 

classificação relativamente às fichas da segunda fase. O que pode ser válido para a 

proveniência e profissão, não se pode aplicar à faixa etária. Para uma correcta 

interpretação teríamos que ter a data de nascimento de cada sócia, com vista a 

estabelecer a passagem de escalão para escalão etário. Ora, nas fichas consta apenas a 

idade e isto só nas três primeiras fases, porque nas duas últimas os elementos que 

tinham a seu cargo este tipo de tarefas nem sequer valorizaram a inserção da idade nas 

fichas de inscrição.  

Esta forma simplificada de tratar a informação, dizendo simplesmente que as 

sócias da segunda fase são as mesmas da primeira revela a pouca importância que é 

dada a determinados aspectos como, por exemplo, à alteração da idade, mas que são 

fundamentais para um estudo mais rigoroso. 

Face ao exposto, a informação é extremamente reduzida, todavia é de focar que 

há um número diminuto de jovens até aos 19 anos (6) em todas as fases que, cremos, se 

deve ao facto de não estarem devidamente “amadurecidas” para se entregarem a estas 

causas. Porém, podemos deduzir que terá havido alterações da primeira para a segunda 

fase e que na 3ª Fase é quase certo a entrada de novas sócias neste escalão.  

 

 1ª Fase (1976-1977) 2ª Fase (1978-1984) 3ª Fase (1985-1990)  
Idade Nº Absoluto % Nº Absoluto % Nº Absoluto % 
15-19 6 2 6 2 6 2 
20-29 107 39 107 39 24 8 
30-39 68 25 68 25 112 39 
40-49 42 15 42 15 66 22 
50-59 26 9 26 9 21 7 
60-69 6 2 6 2 6 2 
70-79 2 1 2 1   
80+ 1 0 1 0   

Não Refere 18 7 18 7 61 20 
Total 276 100 276 100 296 100 
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6.7.3- Proveniência das Sócias por Distritos 

É útil conhecer a distribuição geográfica das associadas da UMAR, com base na 

residência indicada nas fichas de inscrição, nos diferentes períodos de vida da 

associação, como meio de compreender melhor a inserção nacional da associação, os 

distritos com maior implementação. 

 
1ª Fase (1976-

1977) 

2ª Fase (1979-

1984) 

3ª Fase: (1985-

1990) 

4ª Fase (1991-

1996) 

5ª Fase (1997-

2007) 

 Nº 
Absoluto % 

Nº 
Absoluto % 

Nº 
Absoluto % 

Nº 
Absoluto % 

Nº 
Absoluto % 

Açores     19 6 1 3 66 19 

Aveiro     82 28 1 3 4 1 

Beja 13 5 13 5   1 3 2 1 

Braga         10 3 

Brasil         1 1 

Coimbra 1 1 1 1 2 1 2 5 3 1 

Faro 40 14 40 14       

Gr.Lisboa 8 3 8 3 53 18 4 11 19 5 

Guarda         1 1 

Holanda     1 1     

Leiria       1 3 3 1 

Lisboa 6 2 6 2 70 24 7 19 48 14 

Madeira     10 3 4 10 3 1 

Porto     39 13 1 3 82 23 

Santarém 37 13 37 13 7 2   3 1 

Setúbal 165 60 165 60 2 1 9 24 83 24 

Vila Real     1 1     

Viseu     2 1     

Outros     6 2 6 16 5 1 

Não 

refere 
6 2 6 2 2 1   9 2 

Total 276 100 276 100 296 100 37 100 342 100 

           Tabela 3 - Distribuição das Associadas por Distrito 

 

Esta representação traz registos que poderão ajudar-nos a compreender alguns 

aspectos do nosso estudo, nomeadamente no que respeita à área de acção da UMAR. 

Comecemos por justificar a razão que nos levou a separar a cidade de Lisboa 

relativamente ao distrito, em geral; pensámos que seria interessante obter dados apenas 

da cidade, uma vez que foi nela que a actividade da associação se iniciou e se mostrou 

mais dinâmica.  

Ao nível das localidades das quais provêm as sócias, é curioso registar que nas 

cinco fases existem distritos que têm uma maior representatividade, tais como Lisboa, 

Setúbal, Porto, Aveiro..., embora com algumas “nuances”. Aliás, a confirmar este facto, 
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as zonas de maior implantação da UMAR são: Porto/Guimarães/Ovar; Lisboa/Sintra/ 

Vila Franca; Almada/Setúbal. Vejamos algumas variações mais significativas. 

 Na 1ª e 2ª fases atente-se na alta percentagem do distrito de Setúbal (60%), com 

um núcleo muito forte em Almada, \o que nos remete para um grande activismo das 

sócias da margem Sul do Tejo (com núcleos no Barreiro e Baixa da Banheira), seguido 

a alguma distância de Faro e Santarém, tendo a região do Ribatejo (com uma Comissão 

Distrital Provisória) já tradições de luta na época pré-25 de Abril. Em relação a Faro, 

não podemos deixar de ter em conta a sua representatividade que se deve a um trabalho 

activo da Comissão Distrital Provisória de Tavira. Fomos surpreendidas, no entanto, 

com a fraca percentagem de Lisboa e com a ausência de sócias do Porto. 

Continuando com uma visão atenta dos dados obtidos é de focar, na 3ª fase, a 

forte subida do distrito de Lisboa e a vertiginosa descida do número de sócias do distrito 

de Setúbal, derivada de uma forte desmobilização da sociedade, em geral e também das 

dificuldades causadas pela crise económica no seio da sociedade portuguesa. Por outro 

lado, considere-se a “entrada” de distritos como o Porto, Vila Real, Viseu, Aveiro..., 

sendo que este último está altamente representado nesta fase da vida da associação, 

essencialmente, por empregadas fabris. Este distrito contava com um núcleo da UMAR 

muito dinâmico, desde a 1ª fase. Uma nota também digna de menção, nesta terceira 

fase, é a presença já com alguma expressão de sócias provenientes dos Açores e da 

Madeira. Nesta região, desde a primeira fase, que havia dois a quatro elementos que 

tentavam manter alguma actividade, embora os frutos fossem mais visíveis na 3ª Fase, o 

que pressupõe um trabalho prévio desses elementos, cujas fichas não aparecem na 

primeira e segunda fase, devido a alguma organização. Um verdadeiro núcleo surge 

com o Congresso Feminista de 2008 após uma quebra acentuada de sócias nos útimos 

anos. O arquipélago dos Açores abre o seu núcleo em 1992, com delegações em várias 

ilhas e os resultados só são visíveis na última fase (66 sócias). Com a 4ª fase, registamos 

a continuação da forte representatividade de Lisboa, Grande Lisboa a contrastar com a 

queda abrupta do Porto. Refira-se a continuação da presença de associadas da Madeira e 

dos Açores, embora muito diminuta. 

A 5ª fase traz-nos o Porto e Açores de volta a uma presença expressiva de 

sócias, tal como Lisboa que também adquire maior significado e ainda uma subida 

significativa do distrito de Setúbal, à qual não será alheia o projecto IA IÔ, após uma 

forte desmobilização social. A importância dos Açores estará relacionada com a 

consolidação de um trabalho desenvolvido com mais insistência desde 1992.  Quanto ao 
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Porto, esta representatividade advém de um núcleo muito activo (a actual Presidente da 

UMAR é do Porto) que tem lançado projectos, como o ÍMAN, Novos Olhares/Velhas 

Causas e Aprofundar a Democracia no Mundo da Vida, passíveis de ter alguma relação 

com o facto do Observatório de Mulheres Assassinadas ter dado conta que o distrito do 

Porto era o que revelava maior número de homicídios de mulheres. De assinalar a perda 

de representatividade de vários distritos como, por exemplo, Santarém, Aveiro, Beja, 

Coimbra, o que demonstra alguma dificuldade de a associação em cobrir/permanecer 

em todo o território porque, como já se afirmou, existem cerca de 1000 associadas, mas 

nem todas exercem uma actividade regular. 

Finalmente, o aparecimento do elemento “outros” relaciona-se com dados que 

referiam apenas ruas, sem indicação de qualquer localidade que pudesse ajudar na 

inserção de distritos. acrescentar algo onde se diga que só uma trabalho mas profundo 

permitirá comprrender estas variações, mas que, porvavelmente, se devem muito à 

capacidade de dinamização de duas ou três sócias nesses locais; do mesmo modo que a 

“queda” noutros sítios se deve à saida de algumas sócias, a alguma acção que correu 

menos bem, etc. 

 

6.8- As Áreas de Intervenção da UMAR 

Vimos que a UMAR ao passar a ONG obteve financiamentos que permitiram 

alargar o seu “raio” de acção, nomeadamente, no que se refere à prossecução de 

projectos. Os projectos impulsionados pela associação constituem uma das vertentes 

que mais contribui para o seu dinamismo e produtividade. Ao longo de, sensivelmente, 

três décadas, a associação poderia ter entrado numa espécie de rotina mas, pelo 

contrário, soube manter uma vitalidade e uma autonomia das equipas de trabalho, além 

de uma constante tentativa no sentido de desburocratizar e de desenvolver uma 

capacidade de inovação/renovação. 

Existem projectos que são financiados e obedecem ao que está no contrato 

assinado com as entidades financiadoras, conforme o previsto na lei, enquanto outros 

avançam sem financiamentos, dando cumprimento aos objectivos definidos nos grupos 

de trabalho e com o aval dos órgãos da associação.  

A título de exemplo, apresentamos tabelas relacionadas com os projectos BIG, 

Laços e Fronteiras e Mudanças com Arte, aliás os únicos a que conseguimos ter acesso. 

Como podemos observar, o financiamento provém de entidades estatais e de outras 
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instituições e é canalizado directamente para os projectos, não usufruindo a associação 

deste dinheiro. Além disso, é notório que o montante aprovado é sempre inferior ao 

solicitado e que o financiamento aumenta com o decorrer dos projectos. 

 

BIG 

 

Anos 2008 2009 2010 2011 Total % 
Contrib. FSE 13011,43 39034,28 39034,28 0,00 91080,00 50,60 

Orçamento Seg. Social 12702,86 38108,57 38108,57 0,00 88920,00 49,40 
Outra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Financiamento Público 25714,29 77142,85 77142,85 0,00 180000,00 100,00 
Contrib. Privada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 257714,29 77142,85 77142,85 0,00 180000,00 100,00 

Tabela 4 – Financiamento do Projecto BIG 
 
 

Rubrica Montante 
Solicitado 

Montante a 
Aprovar 

Taxa 
Aprovação 

Encargos c/ destinatários directos 0 0 0 
Encargos c/ pessoal afecto aos projectos 197534,80 125740,57 63,65 

Rendas, Alugueres e Amortizações 10800,00 6874,73 63,65 
Encargos directos 58040,00 36945,30 63,65 

Encargos gerais do projecto 14400,00 9166,30 63,65 
Encargos com a promoção de encontros e 

seminários temáticos 
0 0 0 

Despesas com a transnacionalidade 2000,00 1273,10 63,65 
Tabela 5 – Custos do Projecto BIG 

Laços e Fronteiras 

Anos 2008 2009 2010 2011 Total % 
Contrib. FSE 0,00 32334,55 33120,01 0,00 66240,01 50,60 

Orçamento Segurança Social 0,00 32334,55 32334,55 0,00 64669,10 49,40 
Outra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Financiamento Público 0,00 65454,55 65454,56 0,00 130909,11 100,00 
Contrib. Privada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 0,00 65454,55 65454,56 0,00 130909,11 100 

Tabela 6 – Financiamento do Projecto Laços e Fronteiras 

Rubrica Montante 
Solicitado 

Montante a 
Aprovar 

Taxa 
Aprovação 

Encargos c/ destinatários directos 0 0 0 
Encargos c/ pessoal afecto aos projectos 195826,20 91000,00 46,47 

Rendas, Alugueres e Amortizações 14400,00 9256,00 64,28 
Enc.Directos/Prep./Desenv./Acomp./Aval. 29299,00 11769,11 40,31 

Encargos gerais do projecto 21600,00 7884,00 36,50 
Encargos com a promoção de encontros e 

seminários temáticos 
6700,00 3500,00 52,24 

Despesas com a transnacionalidade 11600,00 7500,00 64,66 
Total 279326,20 130909,11 46,87 

 Tabela 7 – Custos do Projecto Laços e Fronteiras 
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Mudanças com Arte 
 

Anos 2008 2009 2010 2011 Total % 
Contrib. FSE 14028,72 42086,16 42086,16 0,00 98201,4 70 
Orçamento Seg. Social 6012,31 18036,93 18036,93 0,00 42086,17 30 
Outra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Financiamento Público 20041,03 60123,09 60123,99 0,00 140287,21 100 
Contribuição. Privada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 20041,03 60123,09 60123,09 0,00 140287,21 100 
Tabela 8 – Financiamento do Projecto Mudanças com Arte 
 

Rubrica Montante 
Solicitado 

Montante a 
Aprovar 

Taxa 
Aprovação 

Encargos c/ destinatários directos 5400,00 29907,69 53,85 
Encargos c/ pessoal afecto aos projectos 209235,60 95000,00 45,50 

Rendas, Alugueres/Amortizações 21600,00 11630,77 53,85 
Enc. Directos com Prep./Desenv./Acomp./Aval 9162,00 4933,39 53,85 

Encargos gerais do projecto 42300,00 20000,00 47,28 
Encargos com a promoção de encontros e 

seminários temáticos 
10799,95 5815,36 53,85 

Despesas com a transnacionalidade 0,00 0,00 0,00 
Tabela 9 – Custos do Projecto Mudanças com Arte  

Eis, em seguida, a nossa selecção que tenta ilustrar alguns campos de actuação: 

 

6.8.1- Projecto_Aprofundar a Democracia no Mundo da Vida 

É um projecto financiado pelo Fundo Social Europeu e pelo POEFDS com a 

particularidade de estar voltado apenas para certos públicos, como professores, 

formadores, gestores, empregadores, investigadores, pessoas detentoras de cargos na 

administração local e nacional...e, com este fim, desenvolveu um curso de formação de 

formadores. Destina-se a propiciar condições para que a igualdade entre os dois sexos 

seja uma realidade nas mais diversas áreas da vida: familiar, profissional, política, da 

cidadania..., de modo a estas pessoas adquirirem competências nestas áreas para, por 

sua vez, poderem partilharem os seus conhecimentos com entidades que mostrem 

interesse. O curso de formação de formadoras/es teve a duraçao de 90h e desenrolou-se 

de Junho a Dezembro de 2003. Este projecto desenrolou-se apenas no Porto, o que não 

possibilitou a obtenção de mais dados. 

 

6.8.2- Projecto “Ia-Iô” 

 Este projecto intitulado Integração, Autonomia e Igualdade de Oportunidades 

tinha como público-alvo os habitantes da Península de Setúbal, havendo uma 

intervenção no terreno destinada a apoiar mulheres vítimas de violência doméstica e 
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contemplando também os seus filhos. O Ia-Iô analisava a tipologia de vitimação e a 

compreensão que as mulheres tinham da sua própria história de violência no seio da sua 

vida conjugal. Face a isso avaliava-se a situação de risco e intervinha-se no sentido de 

encontrar os recursos humanos e sociais mais adequados.  

Este projecto, financiado pelo Comissariado de Luta contra a Pobreza, decorreu 

no âmbito do Programa da Luta contra a Pobreza (2000/2003) e foi concluído em 2006. 

 

6.8.3- Aborto e Direitos Sexuais e Reprodutivos 

É notório, tanto nos livros editados pela associação ou em outros que ela põe à 

disposição, como em várias brochuras e artigos de jornais, uma acção incisiva no que se 

refere à luta pela despenalização do aborto, tentando impedir a perseguição de mulheres, 

de familiares e de profissionais de saúde, assim como denunciar situações de aborto 

clandestino e de violação dos direitos sexuais e reprodutivos.  

Seguindo esta perspectiva, torna-se imperioso incentivar a produção de estudos e 

a realização de seminários e debates relacionados com sexualidade, contracepção, 

aborto, maternidade, paternidade, de que demos conta nas páginas anteriores.  

Outro aspecto a realçar é a sua aspiração a: 

“Providenciar oportunidades de formação e partilha de saberes, quer entre gerações, 

quer entre profissionais, no sentido de uma sociedade assente no direito de optar e em 

direitos universais, para todos, independentemente da sua origem de classe, género, 

etnia, religião, orientação sexual...” (http://www.umarfeminismos.org/abortodireitos/apresenta.html). 

O site da associação alude a várias iniciativas, algumas das quais já vêm desde 

2002 até à actualidade, incidindo sempre sobre a problemática do aborto. Deparamo-nos 

então com uma descrição de algumas actividades desenvolvidas pela UMAR, como 

comunicados, participação na Carta ao Presidente da República,  Programa de Audição 

no Parlamento Europeu (2005), apoio da UMAR à Campanha Internacional Stop 

Patologização Trans. Sem financiamentos e parcerias, este trabalho, permanente e 

mobilizador de tantas actividades e actores continua, mas de uma forma menos intensa e 

mais vocacionada para estudos e para aconselhamento de mulheres.  

 

6.8.4- Projecto IMAN – Intervenção Mulheres Autónomas / Norte 
 

Esta iniciativa ocorreu entre Setembro de 2003 e Agosto de 2005 e propunha-se 

promover a autonomia das vítimas de violência de género, tentar mudar as mentalidades 
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relativamente a este tipo de violência, a fim de uma efectiva igualdade entre géneros. 

Visava ainda: sensibilização e prevenção primária junto das escolas; proporcionar 

condições para que mulheres vítimas de violência conseguissem um projecto de vida 

que tivesse em conta a sua autonomia e os seus direitos enquanto mulheres/cidadãs; 

equacionar as boas práticas e proporcionar a divulgação das mesmas junto dos 

profissionais do direito... 

Aquando do atendimento à vítima, era feita uma avaliação da situação de risco e, 

em situação limite, elaborava-se um plano que podia passar pelo abandono de casa e 

encaminhamento para estruturas de acolhimento, com orientação jurídica, psicológica... 

A equipa técnica que integrava este projecto recebeu formação que se estendia 

aos seguintes conteúdos: Conceptualização Teórica do Fenómeno da Violência; Olhares 

de Diferentes Saberes; Articulação com Instituições que intervêm directa ou 

indirectamente na Violência. Pretendia-se que todos os intervenientes que trabalhassem 

nesta área fossem agentes activos e, para que tal acontecesse, estabeleceram-se parcerias 

que se desenrolavam ao nível de uma intervenção pluri-institucional e transversal a 

todas as vertentes do projecto, como: Segurança Social, Casas-Abrigo, Juntas de 

Freguesia, Centro de Emprego, Instituições de Apoio Social, POEFDS e Comissão para 

a Igualdade e para os Direitos das Mulheres (CIDM), AMI, Linha de Emergência 

Social_144, Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana e vários 

estabelecimentos de educação e hospitais da zona Norte. Este projecto foi financiado, 

entre outras entidades, pelo Fundo Social Europeu. 

O número total de postos de trabalho criado foi de sete: um Técnico Oficial de 

Contas, duas Juristas e duas Psicólogas, uma Administrativa e uma Coordenadora.  

 
6.8.5- Observatório de Mulheres Assassinadas 

 
O interesse em fomentar um estudo mais rigoroso sobre a tentativa de homicídio 

por violência de género levou a que a UMAR criasse, em 2004, o Observatório de 

Mulheres Assassinadas. Em Portugal, só na década de 90, a violência doméstica foi 

encarada como problema social, criando-se legislação para responder a este flagelo e, 

simultaneamente, ir ao encontro de recomendações feitas por entidades internacionais. 

Com este Observatório, a UMAR quer quantificar o homicídio de mulheres, 

sobretudo quando em relações de intimidade, assim como identificar situações já 

detectadas de maus tratos, com vista a uma intervenção precoce. Pretende-se ainda 
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compreender as falhas existentes no processo de protecção à vítima de modo a 

reclamarem-se medidas que se mostrem mais úteis. Além disso, é também indispensável 

conhecer a jurisprudência para que se perceba até que ponto o sistema jurídico 

salvaguarda, ou não, a dignidade da mulher vítima ou se protege o agressor. 

Este Observatório não depende de qualquer financiamento nem de parcerias e ao 

nível de recursos humanos, intervêm duas investigadoras, uma advogada e uma jurista, 

todas elas voluntárias.   

 

6.8.6- Projecto “Novos Olhares, Velhas Causas” 

O projecto Novos Olhares, Velhas Causas, abraçado pela UMAR, decorreu entre 

Setembro de 2005 e Dezembro de 2006, no âmbito da Promoção da Igualdade entre 

Homens e Mulheres do POEFDS (Programa Operacional Emprego, Formação e 

Desenvolvimento Social). Foi financiado pelo POEFDS e surgiu na sequência do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Projecto IMAN.  

Os dois Projectos ajudaram a desenvolver o trabalho da UMAR na zona do 

Grande Porto, constituíndo uma possibilidade de alargar a sua capacidade de 

intervenção, através de um trabalho técnico-profissional, com vista a melhorar o apoio, 

acompanhamento e encaminhamento das vítimas de violência doméstica, no sentido 

abrangente da promoção de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. 

Num plano mais restrito, o projecto destina-se a jovens e adolescentes do 3º 

ciclo e secundário; profissionais da saúde; professores; serviços sociais e, a um nível 

mais alargado, é dirigido ao público em geral, destacando-se mulheres vítimas de 

violência e outras que iniciem novas vivências, investindo em relações não violentas. 

Em síntese, é um projecto que se dirige a grupos estratégicos com o objectivo de 

se discutirem estas questões e que enceta uma recolha de histórias de vida de mulheres, 

de forma a perceber como sair da vitimação e a implementar correctas estratégias de 

autonomização. Novos Olhares, Velhas Causas divide-se em várias fases: prevenção 

primária (nas escolas/edição dos manuais/com técnicos…); prevenção secundária 

(realização de estudo caso com mulheres vítimas de violência conjugal e familiar); 

prevenção terciária (história de vida de mulheres que viveram relações violentas e as 

ultrapassaram). 

Houve um estabelecimento de uma rede de parceiros considerada fundamental 

para o funcionamento do projecto, entre os quais se encontram os Serviços de 

Segurança Social e Juntas de Freguesia, Esquadras de Investigação Criminal, Casas-
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Abrigo, CIDM, inúmeros estabelecimentos de ensino, sendo que todos estes parceiros 

estão sediados na zona Norte do país. 

Ao nível da empregabilidade, podemos referenciar que foram gerados sete 

postos de trabalho distribuídos por um Técnico Oficial de Contas, uma Administrativa, 

uma Coordenadora, uma Jurista, duas Psicólogas e uma Designer. 

 

6.8.7- Projecto Laços e Fronteiras. Novas Metodologias de Apoio 

às Mulheres Vítimas de Tráfico 

O projecto Laços e Fronteiras actua ao nível da detecção do tráfico de seres 

humanos (TSH) e, sobretudo, ao nível da prevenção do Tráfico de Mulheres, em 

Portugal. Este tipo de tráfico é um atentado aos direitos humanos e é um crime que 

movimenta somas avultadas de dinheiro. Os alvos mais fáceis das redes de tráfico são as 

crianças e as mulheres, em virtude de continuar a existir uma desigualdade de género, o 

que as torna mais vulneráveis em termos económicos e sociais. Em Portugal, a Lei 

59/2007, de 4 de Setembro, no seu artigo 160º enquadra este tipo de crime, 

estabelecendo que quem traficar pessoas com o intuito de exploração de trabalho, 

exploração sexual ou extracção de órgãos sofre uma pena que vai de três a dez anos de 

prisão. Clarifique-se que o crime de tráfico de seres humanos obedece a várias etapas: 

recrutamento, transporte, alojamento/acolhimento de pessoas. 

No nosso país, está em vigor o Plano Nacional contra o Tráfico de Seres 

Humanos (2007/2010) que abrange as áreas: divulgação da informação, prevenção, 

protecção/apoio/integração e investigação e repressão do tráfico. Existem também 

algumas estruturas recentes de apoio a vítimas de tráfico, salientando-se o Centro de 

Acolhimento e Protecção dedicado a mulheres vítimas de tráfico e seus filhos, um 

protocolo acordado entre o Governo e a Associação para o Planeamento da Família, 

além das linhas telefónicas Linha SOS Imigrante e Equipa Multidisciplinar. 

Como entidades nacionais envolvidas em todo este processo temos a Associação 

de Mulheres contra a Violência, a Associação para o Planeamento da Família, a 

Comissão para a cidadania e Igualdade Género, o Observatório do Tráfico de Seres 

Humanos, Polícia Judiciária e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 

Em função de toda esta problemática, a UMAR pretende alargar a visibilidade 

para o tráfico de mulheres, em Portugal, não agindo apenas no que se relaciona com a 

exploração sexual, mas também com o trabalho doméstico, tráfico de órgãos e adopção 
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ilegal. Pretende um trabalho em estreita colaboração com outras ONGs portuguesas e 

congéneres internacionais, com a Polícia ligada a este tipo de crime e reflectir com as 

entidades competentes as possíveis lacunas existentes na lei. Assim, o projecto Laços e 

Fronteiras visa a cooperação, em termos nacionais e internacionais, entre entidades 

diversas (polícia, governos, ONGs) e uma estreita correlação entre elas, assim como 

tenta perceber o que leva uma mulher vítima deste crime a não procurar apoios já 

previstos na lei. 

Para tal, desenvolve actividades de modo a alterar este estado de coisas, entre as 

quais: promover campanhas de sensibilização dirigidas a potenciais vítimas, à 

população em geral e a jovens em articulação com o Projecto BIG; elaborar uma 

brochura em várias línguas visando este tema e mostrar o trabalho que a associação 

desempenha a este nível; organizar um Seminário Internacinal de Trabalho, em Lisboa, 

em 2010 e, com base nas decisões tomadas, criar um Manual de Boas Práticas. 

6.8.8- Projecto Mudanças com Arte 

Esta iniciativa surge, no Norte do país, em Novembro de 2008 até ao final do 

ano lectivo de 2009, sob a designação de Mudanças com Arte como resultado de uma 

candidatura ao QREN, no âmbito da Igualdade de Género e do Apoio Técnico e 

Financeiro às ONGs. Desenvolve-se, prioritariamente, em escolas junto de alunos do 3º 

ciclo e secundário e tem como objectivos sensibilizar os jovens no sentido da recusa da 

violência de género, da promoção dos direitos humanos e desenvolver valores, atitudes 

e princípios saudáveis, com vista a capacitá-los para a construção de relações afectivas e 

de trabalho baseadas no respeito por si e pelos outros.   

O Programa estabelece protocolos com várias escolas do Norte e contempla 

outros agentes fundamentais em toda esta consciencialização, como os pais, os 

professores e auxiliares de acção educativa, também eles com sessões específicas. 

  Este projecto embora tivesse sido financiado apenas desde Novembro de 2008 

funcionava já em algumas escolas, há sete anos lectivos. A sua aplicação é feita na aula 

de Formação Cívica, sob a supervisão do Director de Turma. Os temas abordados 

reflectem a preocupação pelos Direitos Humanos; Direitos das Crianças; Direitos das 

Mulheres; Violência doméstica e no namoro; (Des)Igualdades de Género; Sexualidades, 

Bullying e Naturalizações e Causas de Violência na Sociedade. 
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A equipa técnica constitui-se por uma Coordenadora, uma Psicóloga e uma 

Educadora Social que, juntamente com os voluntários, assistiram a acções de formação. 

 

 

6.8.9- Projecto “P´RA TI” 

Observa-se uma evolução na sociedade portuguesa quanto à intervenção e 

protecção às vítimas de violência doméstica, contudo assiste-se ainda à necessidade de 

intervenção, nomeadamente na violência perpetrada contra as mulheres. Neste sentido, a 

UMAR, através do Centro de Atendimento à Mulher, acompanha-as na construção de 

um novo projecto de vida. P’RA TI pretende denunciar e lutar contra a intolerância e a 

exclusão, como contributo para um mundo mais justo e é dedicado, fundamentalmente, 

à autonomia e à inserção. Partindo destes princípios, abrange os seguintes objectivos: 

Apoiar e encaminhar as mulheres no que concerne à sua formação e inserção 

profissional; ajudá-las em novos projectos de vida e informá-las dos seus direitos; 

elucidá-las sobre questões relativas à violência doméstica; apoiá-las a nível psicológico, 

social, jurídico e profissional. Assim, obterão melhores condições de apoio, 

acompanhamento, proporcionados por equipas multidisciplinares, pelo voluntariado 

técnico do P´RATI e voluntariado, em geral. 

Para isso, o Porto, segundo distrito com mais homicídios de mulheres, conta com 

um Centro de Atendimento onde são acompanhadas mulheres vítimas de violência e o 

O P´RA TI é um contributo para a redução destes números e tenta ser proactivo no 

acompanhamento de casos mais graves.  

Este projecto funciona com o Apoio do Instituto de Solidariedade e Segurança 

Social e contou com o donativo da Body Shop Foundation, no âmbito do Grants 

Programme, que apoia Organizações Não Governamentais actuantes no campo dos 

Direitos dos Animais, do Desenvolvimento Social e Ambiental e na área da luta contra a 

violência doméstica, abrangendo a Europa, o Médio Oriente e África. Estabelece 

diversas parcerias com casas-abrigo, gabinetes de atendimento e diversas instituições. 

           

6.8.10- Projecto BIG 

Em 2009, a UMAR, em parceria com a Divisão de Gestão de Bibliotecas, com a 

Rede Municipal de Bibliotecas de Lisboa e com o Ministério da Educação, no âmbito 
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do Projecto BIG/Bibliotecas pela Igualdade de Género, deseja tornar as bibliotecas 

municipais e locais, espaços de sensibilização para as questões de género. Pela 

diversidade do seu público, pela predominância de frequentadores jovens e pela 

capacidade de os livros serem motores de sonhos e mudança, as bibliotecas são um 

espaço privilegiado para a concretização de actividades que visem a promoção dos 

valores da Cidadania e da Igualdade de Género. Pretende-se, na verdade, lutar pela 

afirmação social e política do sujeito feminino, contra os estereótipos que estão na 

origem da desigualdade de género e valorizar o seu papel na história. 

Este projecto, além da Câmara Municipal de Lisboa, conta ainda com os apoios 

financeiros do Fundo Social Europeu, QREN (Quadro de Referência Estratégico 

Nacional), CIG (Comissão para a Igualdade de Género), POPH (Programa Operacional 

Potencial Humano).  

Em 2009, o BIG dinamizou debates/conferências/seminários em seis Bibliotecas 

Municipais de Lisboa, no âmbito da temática «As Mulheres no Espaço Público». 

 

Quadro 1 – Principais Projectos da UMAR 
 
 

Data 
Nome 

Início Final 
Público/ 

Alvo 
Principais 
Objectivos 

Entidades 
Financiadoras Parcerias Intervenientes 

Aprofundar a 
Democracia no 
Mundo da Vida 

Junho  
1993 

Dezem
bro de 
1993 

Professores
/gestores/ 
Emprega-
dores/inves
tigadores/ 
pessoas 
com cargos 
na adminis-
tração 
nacional/ 
local. 

 

Propiciar con- 
dições para que 

a igualdade 
entre sexos seja 
uma realidade 

nas mais 
diversas áreas 

da vida 
familiar/pro-
fissional/ po-

lítica/cidadania  

 

Fundo Social 
Europeu e 
POEFDS 

Projecto 
desenvolvid
o no Porto 

(Sem 
informação 
disponível) 

Projecto 
desenvolvido no 

Porto 
(Sem informação 

disponível) 

Ia-Iô 2000 2006 

Habitantes 
da Penín- 
Sula de 
Setúbal 

Apoiar mulhe- 
res vítimas de 
violência do- 

méstica/filhos. 

Comissariado de 
Luta contra a 

Pobreza 

Programa 
da Luta 
contra a 
Pobreza 

 

Técnicos(as) 
contratados(as) 

pela UMAR 

Aborto e direitos 
Sexuais e 

Reprodutivos 
2002 

A De- 
correr 

População 
em geral 

Luta pela des-
penalização/ 

Impedir perse-
guição de mu-
lheres/familia-

res/ profis-
sionais de saú-
de/Denunciar 
situações de 

aborto clandes- 
tino/Incentivar a 

Sem 
Financiamento 

Sem 
Parcerias 

Um Trabalho da 
UMAR, de 
cobertura 
nacional. 
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produção de 
estudos/Realizar 

debates e 
seminários  

 
 
 
 
 
 
 

Data 
Nome 

Início Final 
Público/ 

Alvo 
Principais 
Objectivos 

Entidades 
Financiadoras 

Parcerias Intervenientes 

Iman 2003 2005 
Vítimas de 
violência 
de género 

Autonomia das 
vítimas de 

violência de 
género/ mudar 
mentalidades/ 

Sensibilização- 
prevenção jun- 
to de escolas 

Fundo Social 
Europeu 

Seg.Socia/
Casas abri- 

go/ J. de 
Freguesia/ 
Centro de 
Emprego/ 
AMI/Fun-
do Social 
Europeu/ 
CIDM/ 

POEFDS 
 

Técnico Oficial de 
Contas, duas 

Juristas e duas 
Psicólogas, uma 
Administrativa e 

uma 
Coordenadora. 

Observatório de 
Mulheres 

Assassinadas 
 

 

2004 
A De-
correr 

O público 
em geral 

Quantificar o 
homicídio de 

mulheres/Iden- 
tificar situações 

de maus tra-
tos/Perceber se 

o sistema 
jurídico salva-
guarda a di-
gnidade da 

mulher/vítima 
ou se protege o 

agressor. 

Sem 
Financiamento 

Sem 
Parcerias 

Duas investiga- 
doras voluntárias, 
uma advogada e 

uma jurista, 
também elas 
voluntárias. 

 
 

NovosOlhares 
Velhas Causas 

2005 2006 

Jovens 3º 
ciclo, Sec./ 
Profissio- 

nais de  
saúdePpro-
fessores; 
Serviços  

Sociais/Pú-
blico em 

geral. 
(Norte) 

Apoiar 
mulheres 
vítimas de 
violência e 
outras que 

iniciem novas 
vivências, 

investindo em 
relações não 

violentas 

POEFDS 
 
 
 

Seg. Social 
J.de Fre-

guesia, Es- 
quadras de 
Investiga- 
ção Crimi- 
nal/Casas- 

abrigo/esta-
belecimen-
tos de ensi-
no/CIDM 

 

Técnico Oficial de 
Contas, uma 

Administrativa, 
uma Coordena-

dora, uma Jurista, 
duas Psicólogas e 

uma Designer. 

Laços e Fron- 

teiras 

 

2008 
A De- 
correr 

Mulheres 
vítimas de 

Tráfico 
Humano 

em 
Portugal. 

 

Dar visibilida-
ao tráfico de 

mulheres: 
exploração 

sexual/ trabalho 
doméstico/tráfi-
co de órgãos e 
adopção ilegal 

União Europeia 
POPH QREN 

Associação 
de Mulhe-
res contra a 
Violência, 
APF/CIG e 
Observató-
rio do TSH/ 
P. J./ SEF. 

Membros da 
UMAR 

 
Mudanças com 

Arte 
 
 
 

 
 

2008 

 
 

2009 

 

Alunos do 
3º ciclo e 
Sec. do 
Norte. 

 
Capacitar os 

jovens no sen- 
tido da recusa 

da violência/ da 
construção de 

 
Resultado de 

uma candidatura 
ao QREN, no 

âmbito da 
Igualdade de 

 
Várias 

escolas do 
Norte e 
outros 

agentes, 

Uma 
Coordenadora, 

uma Psicóloga e 
uma Educadora 

Social que 
também assistiram 



78 
 

 
 

 relações 
afectivas e de 
trabalho, base-

adas no res- 
peito por si e 
pelos outros. 

Género e do 
Apoio Técnico e 

Financeiro às 
ONGs. 

como os 
professores, 
   pais e au- 
xiliares de 

acção 
educativa. 

a acções de 
formação, assim 

como a equipa de 
voluntariado. 
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Data 
Nome 

Início Final 
Público/ 

Alvo 
Principais 
Objectivos 

Entidades 
Financiadoras 

Parcerias Intervenientes 

P´RA Ti 2009 
A De- 
correr 

Mulheres 
vítimas de 
violência 
doméstica 

(Porto) 

Apoiar mulhe-
res na forma-
ção/Inserção 

profissional/A-
judar em novos 
projectos de vi 

da/Informar dos  
seus direi tos/ 
Apoio a nível 

psicológico/soci
al/jurídico/profi

ssional 

Instituto de 
Solidariedade e 

Segurança 
Social/ donativos 

da Body Shop 
Foundation, no 

âmbito do Grants 
Programme, 

Casas-
abrigo, 

gabinetes 
de 

atendimen-
to e 

diversas 
institui-

ções. 

 

Equipas 
multidisciplina-
res/ voluntariado 

técnico do 
P´RATI/ 

voluntariado, em 
geral. 

 
 
 
 
 

BIG 2009 
A De- 
correr 

Leitores 
das biblio-
tecas mu-
nicipais, 

escolares e 
locais 

Tornar as bi- 
bliotecas espa-
ços de sensi- 
bilização para 
as questões de 

género. 

Fundo Social 
Europeu, 

QREN/CIG/ 
POPH 

Câmara 
Municipal 
de Lisboa, 

CIG 

Membros da 
UMAR/ Pessoal 
das bibliotecas 

 
6.9- A Importância dos Estudos sobre as Mulheres e da 

Actividade Editorial 
Neste capítulo do nosso estudo faremos uma breve descrição dos diversos tipos 

de publicações, porque todos eles reflectem o espírito da UMAR e contribuíram para a 

importância dada em Portugal à questão feminina. 

 Abordamos em primeiro lugar os livros e depois as revistas Mulher d’Abril (três 

de cada década 70/80/90). No caso destas, seleccionámos um conjunto de textos, tendo 

por critério a diferenciação de temas que a associação foi considerando prioritários, ao 

longo destas décadas. 

6.9.1- Livros 
Movimento Feminista e Educação: Portugal, décadas de 70 e 80 

É um trabalho publicado pela Celta Editora, em 1998, de Maria José Magalhães 

sobre o movimento feminista e educação, em Portugal, nas décadas de 70 e 80. Não 

sendo publicado pela UMAR é, no entanto, uma obra imprescindível para quem quiser 

obter uma informação mais consistente sobre o que as mulheres portuguesas pensavam 

acerca da educação e do movimento feminista em Portugal, ou não tivesse sido a sua 

autora uma das presidentes da UMAR.    

Este obra pretende dar um contributo no que concerne ao conhecimento das 

mulheres e à elaboração de teorias de género e transportar esta questão para o meio 

académico. A obra propõe-se responder a questões do tipo: o que é o feminismo? Que 

questões trouxe para o debate político? Qual o discurso feminista sobre a educação?  
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 Além dos feminismos, há também uma preocupação em torno do que constitui 

um movimento social, relacionando todos estes aspectos com alterações sociopolíticas 

que se deram na sociedade portuguesa nas décadas de 70/80. É um discurso alternativo 

a um discurso dominante que tem tentado moldar a vida das mulheres. É notória a 

intenção demonstrada de produzir mais conhecimento sobre a mulher portuguesa, de 

conhecer as perspectivas feministas destas décadas e a história da educação. Digamos 

que houve necessidade de se saber o que pensavam as mulheres sobre a educação e, em 

particular, sobre a escola. A escolha da época estará relacionada com a maior 

visibilidade do feminismo e com o facto de ser um período histórico que favoreceu 

profundas transformações sociais.  

O livro faz ainda uma síntese do movimento feminista e identifica várias 

correntes em diversos países, com o intuito de saber que questões trouxeram para o 

debate público, expondo as implicações que os debates feministas poderão ter na 

educação. 

Alvo de análise são também as formas através das quais a educação em geral e o 

sistema educativo, em particular, reproduzem ou contestam a subordinação da mulher, 

apresentando-se ainda noções de educação e de escola emergentes dos discursos 

feministas, sempre com base na análise das entrevistas. As críticas às entrevistas passam 

pela denúncia de uma “ordem masculina nas escolas”, abordando-se a construção do 

saber, o currículo e as relações sociais que aí se estabelecem. 

Por fim, defendem-se intervenções feministas em educação com contribuições 

teóricas e avançando com algumas propostas de mudança para a educação: 

“ Para a mudança, as suas propostas são muito diversificadas. A primeira, mais urgente 

e específica para a educação escolar, diz respeito à integração, no currículo formal, dos 

resultados da investigação sobre as mulheres, o que passa pela mudança dos programas e assim 

do conhecimento que é transmitido nas escolas. Isto pressupõe maior investimento na pesquisa 

sobre esta problemática para criar conhecimento sobre as mulheres, um conhecimento não 

masculinizado (...) Uma outra (...) diz respeito à alteração da língua portuguesa, tornando-a mais 

capaz de expressar o género feminino, em igualdade (...) ” (Magalhães, 1998: 188). 

 
Aborto: Decisão da Mulher 

Estamos perante uma edição da UMAR, de 1999, subsidiada pela Comissão para 

a Igualdade e Direitos das Mulheres que conta com a participação de diversas sócias. 

Pertencente à quinta fase da UMAR (1997-2007), o assunto é justificado pela sua 

actualidade uma vez que, decorrendo do referendo, assistimos à despenalização do 
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aborto, luta que contou com a participação da associação, como parte integrante do 

movimento “SIM pela Tolerância”. Como já referenciámos, esta reivindicação 

atravessou as várias fases da UMAR, ocorrendo nesta última o encontro entre velhas e 

novas causas.  

Começaremos por dividir este livro em cinco grandes blocos, embora todo ele 

seja percorrido pela história do movimento a favor do aborto e contracepção em 

Portugal. Inicialmente, confrontamo-nos com uma série de “escritos” de conhecidas 

personalidades que defendem o seu ponto de vista acerca da despenalização do aborto 

na era pré-referendo (1998).  

A segunda parte do livro, fala-nos da própria campanha do referendo, fazendo 

referência detalhada ao movimento concorrente “SIM, pela Tolerância”. A par de vários 

depoimentos e artigos de jornais vemos também uma panóplia de imagens, materiais de 

propaganda, folhetos e autocolantes relativos às actividades realizadas (maratonas, 

debates, concertos, festas...). Destaca-se ainda a participação dos partidos nessa 

campanha que vincava sempre que “a legalização do aborto não obriga ninguém a 

abortar, permite sim a todas as mulheres decidirem segundo a sua consciência e a sua 

opção religiosa” (UMAR, 1999: 60). 

Na 3ª parte desta publicação estão contempladas a época pós-referendo, em que 

se evidencia o Movimento Feminista em Portugal, o “Feminismo e Luta pela 

Legalização do Aborto” e referências a actividades realizadas pela própria UMAR, 

organização que continuava muito empenhada nesta luta. Assim, é referido que a Umar 

participou nas mais diversificadas actividades, nomeadamente, no lançamento da linha 

SOS-Aborto, como se referiu a propósito dos projectos. A acompanhar todo este 

discurso, o livro continua a apresentar uma galeria de imagens relativa à despenalização. 

A 4ª parte corresponderá à análise dos depoimentos da linha SOS, graficamente 

representada, onde se dá a conhecer a IVG por faixa etária, religião, região, profissão... 

Por fim, temos o testemunho de mulheres que vivenciaram situações de aborto 

ou que, não passando por essa vicissitude, quiseram deixar a sua opinião. Alusão ainda 

à existência de uma cronologia do Movimento pelo Aborto e Contracepção em Portugal. 
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Pela Igualdade de Oportunidades 

Entre rapazes e raparigas em contexto de ensino/aprendizagem 

Breve Compilação de Informação e Apoio 

Pela Igualdade de Oportunidades entre Rapazes e Raparigas em Contexto de 

Ensino/Aprendizagem, de 1999, é uma compilação de textos editada pela UMAR, com o 

apoio da Comissão para a Igualdade e Direitos da Mulher, do Alto Comissário para a 

Igualdade e Família e do Conselho de Ministros. Integra a última fase da associação 

(1997-2007), o que está de acordo com as novas preocupações da UMAR, 

nomeadamente, no que respeita à sensibilização, à reflexão e a debates que mostrem que 

esta questão continua actual. Para este livro foram convidadas a colaborar diversas 

personalidades exteriores à UMAR.   

Nesta brochura apresenta-se uma compilação de recortes de imprensa e de outros 

textos com a intenção de complementar o trabalho realizado no âmbito “Pela Igualdade 

de Oportunidades” entre rapazes e raparigas em contexto de ensino/aprendizagem. Se 

olharmos atentamente para estas notícias, comprovamos que umas se debruçam mais 

sobre os sucessos conseguidos nesta matéria, enquanto outras nos transmitem posições 

mais conservadoras. 

Pensamos que os textos seleccionados têm por objectivo uma reflexão e uma 

promoção de acções que mostre que a problemática do feminino não está ultrapassada. 

  Na primeira parte encontramos títulos sugestivos, tais como: “ Afinal que 

Diferença faz ser Igual?” (problemas das quotas); “ Mulher não é igual no Trabalho” 

(discriminação sexual no trabalho); “Os Ministérios da Desigualdade”. 

A segunda parte da brochura revela-nos alguns dados estatísticos relacionados 

com o género, que foram retirados do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Humano/1995. 

Finalmente, deste livro escrito com base no relatório elaborado para a UNESCO, 

“Educação_Um Tesouro a Descobrir” e num guia com o apoio do Ministério da 

Educação do Quebec, deparamos com um conjunto de textos, com vista a uma possível 

intervenção junto de alunos e, como amostra, temos um texto intitulado “La 

Socialisation Familiale et Scolaire” ou “ As Mulheres e as Jovens: uma Educação para 

a Igualdade”   
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Gostar de mim, Gostar de ti-Aprender a Prevenir a Violência de Género 
 

Temos uma das últimas publicações da quinta fase da UMAR (Dezembro 2007), 

elaborada por Maria José Magalhães, Ana Paula Canotilho e Elisabete Brasil. Está 

pefeitamente em sintonia com as novas ideias da associação, se tivermos presente a 

sensibilização da juventude para a eliminação de preconceitos, divergências, 

estereótipos no sentido de actuar, entre outras coisas, sobre a violência de género.  

 A expressão violência de género integra maus tratos psicológicos, abuso 

pessoal, exploração sexual, agressão física... Não sendo recente, só há pouco tempo é 

que se dedicou mais atenção a este tema devido à acção de grupos feministas, de 

organizações de mulheres, de direitos humanos e de organizações internacionais. Em 

1993, a violência sobre as mulheres passa, com o reconhecimento da ONU, a ser 

considerada um acto contra os direitos humanos. Um dos marcos relevantes na 

identificação da violência de género é a Conferência de Pequim, realizada em 1995, 

momento em que se identificou este tipo de violência como um problema social a nível 

internacional e se providenciou um conceito mais preciso no âmbito dos direitos 

humanos e da igualdade sexual. 

A associação centro do nosso estudo, teve sempre a preocupação de intervir na 

área relacionada com a violência de género, mas nesta publicação reflecte também a 

preocupação com a prevenção deste problema. Este livro dá um contributo para que se 

faça da prevenção uma prática, de modo a estabelecer formas de relacionamento nas 

quais esteja presente o respeito pelo outro. Sistematiza ainda todo um trabalho que tem 

vindo a ser efectuado na área da prevenção primária da violência contra as mulheres e 

na área da igualdade, porque a UMAR defende que investir na prevenção pressupõe 

investir na igualdade e no respeito pelos direitos humanos. 

 Pretende ser uma ferramenta de trabalho, uma referência teórica e metodológica 

ao serviço de educadores, de técnicos e de pessoas que trabalham com 

crianças/adolescentes, para uma sensibilização na área da violência contra as mulheres 

no seio da família e nas relações de intimidade.  

A obra contém propostas práticas acerca da forma como poderemos trabalhar 

esta temática com os jovens e baseia-se na ideia de que as estratégias de prevenção 

primária da violência contribuem para que se promovam novos valores e novas 

competências de modo a fomentar relações de não-violência. 



84 
 

As pesquisas têm demonstrado que existem diferentes tipos de violência e que, 

por isso, as formas de intervenção também deverão ser diferentes, sendo que estas 

distinções devem ter-se em conta quando se fala em prevenção e, sobretudo, quando se 

está em contexto educativo para que se realizem actividades pedagógicas adequadas e 

diversificadas.  

Nesta perspectiva vemos que, numa primeira parte do livro, se defende uma 

revisão de conceitos sobre esta problemática (violência doméstica, de género, violência 

de terrorismo patriarcal [formas extremas de violência sexista]...), construindo uma base 

teórica consistente e passível de ser trabalhada em contexto de educação formal como, 

por exemplo, em sala de aula ou em formas de interacção social que acontecem em 

momentos informais na escola, local ideal para a aprendizagem da democracia.  

Quanto à segunda e terceira partes do livro encontramos uma das grandes 

preocupações da UMAR que é a educação para a cidadania, para uma sociedade mais 

justa, tendo em conta não só a diferença de género, mas também a etnia, cultura, idade, 

orientação sexual... Assim, é compreensível que alguns aspectos dos programas de 

prevenção propostos na obra se cruzem com uma pedagogia para a igualdade de género 

e com uma pedagogia feminista. Podemos acrescentar que na segunda parte propõem-se 

tópicos, conteúdos programáticos e propostas de currículos de intervenção, no que 

respeita à prevenção da violência, com programas, objectivos, actividades... 

Relativamente à terceira parte, deparamo-nos com a apresentação de uma metodologia 

de projecto que contribui para o envolvimento das crianças e adolescentes rumo a uma 

sociedade sem violência.  

 

6.9.2- Revista Mulher d’Abril 

 
Ao longo da sua existência a Umar tem publicado diversas revistas. A primeira 

foi Mulher d’Abril, depois, seguiu-se a SIMULHER. 

Antes de nos debruçarmos sobre a Mulher d’Abril, uma pequena alusão a uma 

outra publicação da UMAR intitulada SIMULHER (Anexo 20) porque, em primeiro 

lugar, é uma publicação que aborda uma temática muito diversificada, fruto da 

amplitude das actividades e dos interesses da UMAR e, em segundo lugar, temos que 

seleccionar, uma vez que estamos condicionados pelo espaço, embora tenhamos à nossa 

frente uma escrita interessante, reveladora de uma preocupação com a Mulher e feita 

sempre no Feminino. Esta revista pretende manter e intensificar os laços entre as 
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associadas, divulgar actividades e granjear apoios para as lutas das mulheres. Teve um 

número zero, em julho de 1991, o 1ºnúmero foi editado no final 1º trimestre de 1992 e o 

seu último número abarca Novembro/Dezembro de 1995. A sua periodicidade foi 

inconstante, porque se pretendia trimestral mas, devido a problemas financeiros tal não 

foi possível.  

 Referência também para o boletim, A Teia, editada entre Julho de 1997 e Março 

de 1998. Os dois primeiros saíram em Julho e Outubro de 1997 e um terceiro em Março 

de 1998. Ele foi o resultado de vários encontros de mulheres sobre a temática: As 

Mulheres e o Desenvolvimento Local. Este boletim tinha raízes na vida, na experiência 

e na partilha de iniciativas, porque era um ponto de convergência de mulheres que 

contribuíam para desenvolver os locais das suas vivências.  

Porém, o principal órgão de imprensa da associação durante o final dos anos 70, 

anos 80 e uma parte dos anos 90 (século XX) foi a revista_ Mulher d’Abril (Anexos 11 

a 19) que se iniciou em Julho de 1978 e acabou em Maio/Junho de 1994. Não tinha um 

periodicidade estabelecida, embora seja notória a tendência para se publicar, 

sensivelmente, dois a três números por ano havendo, inclusivamente, um intervalo de 

dois anos entre a 1ª e a 2ª séries (Março de 1981 e Março de 1983). Contou com três 

séries distribuindo-se por 43 números, sendo que a partir da 2ª série a revista passa a ter 

um máximo de cinco páginas.  

A Mulher d’Abril e a SIMULHER são contemporâneas, uma vez que ainda são 

publicadas em simultâneo entre 1992 e 1994, ao contrário de A Teia que é posterior. 

Ao contactarmos com a revista Mulher d’Abril, podemos perceber as linhas de 

acção da UMAR e conhecer os contactos que ela tem mantido, através dos tempos, com 

outras associações de mulheres. Além disso, esta publicação dá cumprimento ao actual 

oitavo objectivo da associação e às leis que protegem as organizações não 

governamentais de mulheres, que relevam a importância da realização de estudos, da 

publicação e desenvolvimento de acções que favoreçam a afirmação do feminismo. 

Para uma análise muito concisa de alguns artigos da Mulher d’Abril, 

seleccionámos três revistas por cada década que ela atravessou:70, 80 e 90, do século 

XX. Esta selecção não foi aleatória, teve em conta os interesses e as lutas pelas quais a 

UMAR mais se bateu nestes períodos, tentando acompanhar a evolução da sociedade. 

Assim, uma reflexão sobre o conteúdo das revistas Mulher d’Abril, da década de 70, 

permite-nos perceber que está relacionado com reivindicações de cariz mais geral da 

UMAR. Assim, é natural que existam notícias como a dedicada aos mineiros e ao seu 
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combate por melhores condições de habitação e saúde e pela obtenção de salários em 

atraso, assim como uma notícia relacionada com o voto feminino, intitulada “ a Luta 

pelo Direito ao Voto” (1º número/1978). Damo-nos conta também de textos sobre 

mulheres que se uniram em torno da luta pelo aumento dos salários, contra o custo de 

vida, contra o aumento das rendas das habitações e do preço da água (Setúbal), 

revelando uma preocupação com a crise, em geral. Há informações sobre uma acção 

contra os despedimentos, a favor da unidade do Movimento Sindical, do esclarecimento 

e maior consciência das trabalhadoras, da exigência para que a trabalho igual 

corresponda salário igual e que o trabalho das domésticas seja equiparado ao dos outros 

trabalhadores. 

De realçar ainda uma secção dedicada aos cuidados infantis, o que demonstra a 

preocupação sentida pela UMAR à volta das questões da infância. Daí a importância 

que atribui à informação sobre aleitamento materno, à nova licença da maternidade e à 

falta de estruturas de apoio à infância, causa da diminuição da participação da mulher 

no mercado de trabalho a partir do momento em que se casa e tem filhos. 

 Sobressaem as problemáticas ligadas à questão do desemprego que atinge 

grande parte das mulheres, à legalização do aborto e ao problema da violação. 

Já sabemos que, nesta época, existia ainda uma forte ligação da UMAR à UDP, 

facto que podemos constatar ao ler uma notícia sobre uma candidata às eleições, 

integrada nas listas deste partido e membro da associação.  

Estamos nos anos 70 e é natural que tenhamos na Mulher d’Abril uma entrevista 

com Otelo S. Carvalho ( nº 6/1979) que apela à participação das mulheres para formar 

um Portugal novo e uma outra com o Major Mário Tomé da UDP (sem nº/1979), que 

opina acerca da emancipação da mulher e manifesta a sua posição a favor do elemento 

feminino. 

Deste manancial de informação, distinguimos um artigo que se debruça sobre 

prostituição, considerada “o ponto máximo da exploração da mulher”, escrito por uma 

reclusa de Custóias, ligada ao PRP, apontando como algumas causas deste problema, os 

48 anos de fascismo, o elevado grau de analfabetização, a estrutura patriarcal das 

famílias, as péssimas condições de habitação em que famílias inteiras coabitam num só 

quarto... (sem nº/1979).   

O 8º Congresso da União de Mulheres Albanesas é também alvo de uma nota 

digna de registo, devido à “efervescência” política daquela época que favorecia 

contactos com países com regimes políticos como o da Albânia (1º nº/1978). 
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Passemos agora à Mulher d’Abril da década de 80, onde se noticiam, por 

exemplo, no nº 18/1989 algumas actividades, destacando-se as que se relacionam com o 

dia Internacional da Mulher, notícia que vem acompanhada de um pequeno historial 

acerca do motivo que levou a que este dia fosse comemorado a nível mundial. 

Relembra-se a revolta das operárias têxteis, em Nova Iorque, que marcou o dia 8 de 

Março de 1857, que reivindicavam a diminuição do horário de trabalho, o aumento do 

salário, melhores condições de trabalho e organizaram a primeira greve em que os 

únicos actores foram as mulheres. Esta publicação refere o dinamismo das mulheres que 

sempre participaram em grandes acontecimentos históricos como, por exemplo, na 

Revolução Francesa e na resistência das mulheres contra o fascismo, aquando da 

Segunda Guerra Mundial. Este número traz ainda um artigo sobre o flagelo da droga 

que, embora já fosse uma preocupação da UMAR, em plenos anos 80, torna-se muito 

mais visível, sendo alvo de reflexão, de debates. 

No que respeita ao desemprego, vemos que a associação tenta contrariar a ideia 

de que o desemprego feminino tivesse diminuído, como defendia o Estado, sendo este 

aspecto ilusório, uma vez que as mulheres desempregadas eram considerardas 

domésticas. Na revista denuncia-se também as leis promulgadas pelo governo, 

conducentes a que as mulheres fossem as mais afectadas pelo desemprego, como as 

grávidas, o despedimento de mães (contratos a prazo) e as que possuíam menos 

habilitações e menos acesso a cursos profissionais…( nº14/1988). Vemos então que a 

atenção da UMAR dirige-se cada vez mais para a legislação e respectiva aplicação de 

leis que não fossem discriminatórias para as mulheres.  

Também neste número a UMAR escreve sobre o controlo exercido sobre as idas 

à casa de banho de trabalhadoras de algumas fábricas que suportavam condições de 

trabalho muito duras e humilhantes como, por exemplo, o grande ritmo de trabalho (que 

levava, inclusivamente, a situações de desmaio), o desconto no ordenado pelo estrago 

dos materiais, o trabalho aos sábados… Destaque ainda para uma notícia acerca de uma 

carta escrita por uma operária a um Ministro, dando a conhecer as condições em que era 

exercido o trabalho nocturno pelas mulheres. Tal não significava igualdade entre sexos, 

uma vez que os patrões aproveitavam o facto da sua condição feminina para atribuir um 

ordenado que não chegava, por vezes, ao ordenado mínimo nacional, situações que 

continuavam a acontecer (nº11/1987). 

Nestas revistas dão-se ainda a conhecer um encontro de mulheres na Madeira, 

levado a cabo pela União dos Sindicatos desta ilha, sendo que as principais 



88 
 

reivindicações giravam em torno das leis da maternidade e paternidade, a criação de 

empregos destinados à mulher, o pagamento de um salário igual ao dos homens e a 

criação de estruturas sociais adequadas para que a mulher pudesse trabalhar em 

condições dignas. 

Publicita-se o facto de o CDS pretender criminalizar o aborto e defender que o 

Estado não valorizasse o planeamento familiar. Enquanto isto, a UMAR bate-se por 

objectivos que vão do alargamento do número de centros de planeamento familiar e da 

sua descentralização à interrupção voluntária da gravidez, no âmbito da lei em vigência. 

Há também uma notícia no âmbito da acção da Coordenadora Nacional de 

Mulheres, na qual se apresentam linhas condutoras para o relacionamento entre as 

associações de mulheres e organismos públicos ou privados. Estes factos estão de 

acordo com as lutas da UMAR nesta década, embora a questão do aborto tivesse sido 

sempre uma “bandeira” desta associação. 

 Informa-se acerca das várias actividades consideradas importantes para a 

consciencialização das mulheres no que respeita à sua situação: a realização de debates 

sobre mulher e cooperativismo, uma conferência de imprensa cujo assunto incidia nas 

consequências da revisão constitucional...  

Em síntese, podemos destacar várias notícias que, naturalmente, reflectem os 

princípios da UMAR. Através da Mulher d’Abril, constatamos que a UMAR privilegia 

as lutas a favor da oposição a qualquer forma de violência e discriminação sobre as 

mulheres e a favor de aspectos essenciais como a divisão/condições de trabalho, a 

exploração, excessos patronais, o reconhecimento da maternidade e, sobretudo a 

discriminalização do aborto/IVG e o planeamento familiar.  

Já no que respeita à Mulher d’Abril da década de 90, em que a UMAR já está 

plenamente consolidada, podemos observar que os temas incidem essencialmente em 

projectos da UMAR. Temos grande destaque para o Ginforme, referido na quarta fase, e 

que encontramos nas revistas seleccionadas para a nossa amostra (uma de 1993 e duas 

de 1994). Todas elas o identificam como um projecto empenhado em acções de 

formação profissional que possibilitem a intervenção da mulher de forma mais sólida no 

meio socioprofissional (1993).        

Destaque ainda para artigos que abordam a participação da mulher nos cargos de 

decisão política, como o que se intitula: ”Mais Mulheres em Cargos de Decisão 

Política”. Presume-se que em democracia é importante a participação de todos os 

cidadãos na vida pública e política, que deve existir uma igualdade entre homem e 
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mulher e que esta deve estar sensibilizada para o facto de ser parte activa na construção 

da democracia paritária.    

Deparamo-nos com a questão do aborto que já constava de publicações 

anteriores, mas que agora nos aparece acompanhada da exigência da aplicação da lei, 

além de se notar uma maior ligação da associação a entidades estrangeiras e de se 

sublinhar o papel das ONGs de mulheres. 

 Evidencia-se ainda a importância do Ano Internacional da Família, salientando-

se diversos factores de mudança que se verificam na vivência das famílias e na própria 

organização dos núcleos familiares (1994).  

O apelo ao voto nas eleições europeias é algo a salientar nas revistas desta 

década, afirmando-se que: 

 “As mulheres aspiram a uma Europa de participação das cidadãs e dos cidadãos, a uma 

Europa de paz e de bem-estar social e onde os povos tenham uma palavra a dizer sobre um 

futuro que lhes pertence” (...) Como associação de mulheres, apelamos nestas eleições, a que o 

sentido de voto das mulheres seja a resposta merecida aos partidos que menosprezaram o lugar 

das mulheres nas suas listas, demonstrando assim que não aceitam o desafio das ideias novas, da 

democracia e do futuro” (Mulher d’Abril, 1994: 3).  

Finalmente, podemos ainda registar informações sobre acções bastante 

diversificadas que passam por passeios, pequenas tertúlias, manifestações... 

 

Quadro 2 – Actividade Editorial da UMAR 

Data Tipo de 
Publicação 

Nome Autores Temática 
Início Final 

Ano Editora 

 
 
 

Livro 

Movimento Feminista 

e Educação/Portugal, 

décadas de 70 e 80 

 
 
 
 

 
 

 
Maria José Magalhães 

 Questões sobre o femi-
nismo? Que trouxe para o 
debate político? Qual o 
discurso feminista so- bre a 
educação? Trans- portar 
estas questões para o meio 
académico. 

_ _  
 
 

1998 

 
 

Celta 
Editora 

 
 

Livro 

Aborto: Decisão da 
Mulher 
(5ªFase: 

1997/2007) 
 

    Almerinda Bento/ 
Eulália Vaz/Manuela 

Tavares/Marina Laureano/ 
Túlia Semírames 

O Aborto: Referendo (1998) 
/ Linha SOSAborto/ 

Testemunhos 

_ _  
 
1999 

 
 
UMAR 

 
 

Livro 

Pela Igualdade de 

Oportunidades 

(5ªFase: 
1997/2007) 

Fátima Barata, José Carlos 
Frias/Maria Albertina 

Pereira/  
ClaraBrandão/Mariana 

Lagarto. 

Igualdade de 
Oportunidades” entre 

rapazes e raparigas em 
contexto de 

ensino/aprendizagem 

_ _  
 

1999 

 
 

UMAR 
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Parte III- A UMAR vista por dentro 

7-A Análise de Conteúdo 

7.1- Breve perspectiva teórica 

 Para melhor compreender e analisar o percurso da Umar, realizámos, como se 

disse, entrevistas a 5 associadas. Neste capítulo iremos fazer a análise de conteúdo das 

mesmas, de modo a obtermos maiores conhecimentos através destas mulheres que se 

disponibilizaram para transmitir saberes próprios de quem tem uma experiência de vida 

associativa tão intensa e, por conseguinte, adquirir dados sobre a UMAR que 

consideramos fundamentais para o nosso trabalho. 

A análise de conteúdo é uma técnica de investigação sistematizada da descrição 

dos conteúdos da comunicação, assentando portanto na captação das ideias e nas 

significações dos discursos. 

 Segundo Bardin (2008: 44) a análise de conteúdo é “ um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, visando obter procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição 

do conteúdo das mensagens (indicadores) (...) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições da produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens).” . 

Podemos afirmar que a categorização é essencial para a análise de conteúdo, 

porque categorizar pressupõe classificar unidades de análise, tendo em conta as suas 

características descritivas, juntando-as num todo que remete para um mesmo conceito_a 

Data Tipo de 
Publicação 

Nome Autores Temática 
Início Final 

Ano Editora 

 
 

Livro 

 
 

Gostar de 
MIM/ 

Gostar de TI 
(final da 5ª 

fase) 

 
 

Mª José 
Magalhães/ 
Ana Paula 
Canotilho/ 
Elisabete 

Brasil. 

 
 

Sensibilizar os jovens 
como forma de prevenir 
a violência de género. 

 
 

_ 

 
 

_ 

 
 
 

Dezembro 
2007 

 
 
 

UMAR 

 
Revista 

 
Mulher 
d’Abril 

Artigos 
assinados 
por várias 
autoras. 

Principal Revista da As- 
sociação durante as dé- 
cadas 70/80/90 (séc XX) 

Julho 
1978 

Maio/ 
Junho/  
1994 

_  
UMAR 

 
Revista 

 
SIMULHER 

Artigos 
assinados 
por várias 
autoras. 

Temática 
diversificada/Intensificar 

laços entre associadas 

1º 
Trimestre 
de 1992 

Novembro/ 
Dezembro 

1995 

_  
UMAR 

 
Boletim 

 

A Teia 

 
Artigos 

assinados 
por várias 
autoras. 

Da Rede de Mulheres no 
Desenvolvimento Local/ 
Ponto de convergência 

de mulheres 

 
Julho 
1997 

 
Março de 

1998 

_  
UMAR 
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categoria. A cada categoria corresponderá um conjunto mais ou menos amplo de 

indicadores extraídos do discurso do entrevistado, sendo que um indicador será uma 

unidade semântica que nos traz sentido, retirada da linguagem do sujeito e que pode ser 

classificada numa determinada categoria de análise, estabelecida pelo investigador para 

melhor compreender o seu objecto de estudo.  

 

 

7.2- Análise de Conteúdo aplicada às Entrevistas 

Através de um estudo pormenorizado das entrevistas que efectuámos, definimos 

onze categorias de análise que nos pareceram adequadas e facilitadoras da identificação 

dos indicadores e da sua categorização. Quanto às sub e sub-subcategorias, pensamos 

que também vieram facilitar uma sistematização coerente do processo global do 

tratamento dos dados recolhidos. As nossas categorias são as seguintes: Vivência de 

trabalho na UMAR; Tipologia de trabalho; Enquadramento da UMAR no associativismo 

portugês; História da associação; Processo de transformação da UMAR em ONG; Implicações 

da transformação da UMAR em ONG; Caracterização da UMAR; Integração da UMAR nas 

correntes feministas/novos movimentos sociais; O papel social da UMAR; Relevância do 

voluntariado; Sugestões para participações futuras. 

Não nos deteremos na abordagem à categoria Vivência de Trabalho na UMAR, 

uma vez que grande parte dos dados já estão contemplados na caracterização da 

Amostra. Assim, passaremos à segunda categoria, Tipologia de Trabalho, na qual 

integramos as subcategorias: Motivação, Actividades e Tempo. 

Quanto à terceira categoria: Enquadramento da Umar no Associativismo 

Português, dispomos de uma informação não muito completa, embora revele dados de 

algum interesse para se obter uma visão, ainda que algo generalizada, sobre o assunto. 

Temos ainda outros elementos que nos permitem perceber como os sujeitos 

entrevistados encaram a relação entre organizações de mulheres e partidos políticos. 

Relativamente à quarta categoria: História da Associação, possuímos uma 

enorme panóplia de informação transmitida pelas nossas entrevistadas, relevando a que 

se refere às etapas fundamentais da associação. 

Para construir o “corpus” da análise das quinta e sexta categorias: Processo de 

Transformação da UMAR em ONG e Implicações da Transformação em ONG, 

recolhemos das entrevistas todos os indicadores que nos permitiram identificar e 
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perceber os factores que levaram a associação a constituir-se em ONG, assim como as 

implicações decorrentes de tal processo; a informação é significativa (embora nem 

sempre muito concreta e sólida), o que nos levou a “abrir” um vasto leque de 

subcategorias e sub-subcategorias. Neste “espaço” inserimos ainda os novos objectivos 

da associação, assim como a articulação entre novos e velhos objectivos.  

         Com a sétima categoria: Caracterização da UMAR, obtivemos uma vasta 

informação sobre as suas características, como o funcionamento, o financiamento, 

objectivos... 

Tenhamos em atenção a oitava categoria: Integração da UMAR nas Correntes 

Feministas/ Novos Movimentos Sociais, na qual encontramos uma associação situada 

no âmago de várias correntes feministas, ligada a movimentos sociais “vanguardistas”. 

O Papel Social da UMAR, a nona categoria, interessa ao nosso estudo em 

virtude de estarmos perante uma associação não governamental, feminista, que “chama 

a si” o papel de ajudar as mulheres em termos psicológicos, jurídicos, profissionais, 

físicos (quando em situação de risco). Daí ser importante também conhecer as suas 

áreas de intervenção prioritária e perceber se os recursos de que dispõe serão suficientes 

para cumprir os objectivos estabelecidos. 

Quanto à décima categoria: Relevância do Voluntariado, o testemunho das 

entrevistadas mostra-nos que tal tarefa contribui para a sua realização pessoal, além de 

deixarem palavras de estímulo a potenciais voluntárias. 

Por fim, a categoria: Sugestões para Participações Futuras, remete-nos para 

propostas interessantes, a nível da realização pessoal, do empenho, da cidadania... 

Procederemos então à análise detalhada das categorias, das subcategorias e das 

sub-subcategorias decorrentes dos indicadores recolhidos nas nossas entrevistas, 

tentando levantar algumas questões interpretativas que seleccionaremos como fulcrais 

da análise dos dados descritivos. 

Atentando na primeira categoria, Vivência de Trabalho na UMAR, os dados 

encontram-se, tal como já referenciámos na amostra, por conseguinte, não nos 

alongaremos em informações, reforçando apenas que a maioria das entrevistadas 

empenha-se há longos anos na vida da associação. 

Quanto à categoria, Tipologia de Trabalho, que inclui as subcategorias Tempo, 

Motivação e Actividades, concluímos que a maior parte dos membros despendem 

grande parte do seu tempo na UMAR, por vezes, com prejuízo da sua vida pessoal: “ 

(...) as horas de trabalho (...) passo cá quase todas as tardes (...) são trinta horas 
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semanais fora aquilo que faço em casa para a UMAR” (DF); “ (...) uma tarde por 

semana (...) cerca de cinco horas.” (vol2); “ (...) era bastante tempo...” (sóc1); “Todo o 

tempo que tenho livre (...). Às vezes nas férias e aos fins-de-semana...” (sóc2) 

Quanto à subcategoria, Motivação, vemos que ela deriva, essencialmente, de 

uma vontade de ser solidário, de intervir activamente na sociedade e de uma certa 

disponibilidade de tempo: “sou feminista há muitos anos e queria estar numa 

organização onde pudesse trabalhar, ajudar e aprender” (sóc2); “ (...) uma vontade de 

ajudar, de ser útil aos outros.” (vol2). Existe ainda, numa fase mais inicial da 

associação, uma predisposição para um trabalho mais engagé de acordo com o ambiente 

histórico/social vivido nos anos pós-25 de Abril: “ (...) a seguir ao 25 de Abril, era jovem 

e participei com muitas mulheres numa comissão de moradores (...) formámos uma 

creche...” (DF); “ (...) formou-se um núcleo (...) onde demos alfabetização (...) 

acabámos por ter uma intervenção muito interessante em torno da creche e de outros 

trabalhos.” (DF). Apercebemo-nos também de uma forte consciência das desigualdades 

entre homens e mulheres e uma vontade férrea de conseguir ultrapassar esse estado de 

coisas, quando se assume a “ (...) consciência da desigualdade entre mulheres e 

homens...(sóc1).  

  Distribuídas pela subcategoria Actividades, estão as sub-subcategorias abaixo 

indicadas e que nos “trazem” a vasta experiência destas mulheres e a diversidade de 

tarefas que mais têm exercido: 

 Voluntariado: “ (...) tenho feito trabalho de voluntariado na associação...” 

(DF); “ (...) ofereci-me para um trabalho voluntário...” (vol1); “ (...) trabalho de 

voluntariado...” (sóc2); “ (...) trabalho ligado ao Centro de Documentação Feminista 

Elina Guimarães “ (sóc2). 

Coordenação: “ (...) tenho a coordenação do centro de documentação e arquivo 

feminista Elina Guimarães...” (DF). 

Preparação/Dinamização: “Tenho estado envolvida na preparação e 

dinamização do congresso feminista 2008 (...) em seminários (...) desde os anos 90, 

todos os seminários que a UMAR tem organizado tenho tido um papel activo; tenho 

participado nas actividades da Marcha Mundial de Mulheres (...) no Fórum Social 

Mundial (...) tenho uma actividade muito diversificada...” (DF) 

Actividades Diversas: “ (...) todo o trabalho que apareça...(sóc2); “tarefas da 

necessidade da associação (...) fazer uns livros sobre artigos (...) arquivo (...) tarefas 

com o carro (...) ir buscar livros, ir levar livros (...) recolha de livros...” (vol1); “ (...) 
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questões ligadas à educação (...) trabalhamos com os alunos e alunas em várias 

sessões... (sóc2)”; “ Dedico-me a fazer o que for necessário, o que houver para fazer e 

que eu possa” (vol2). 

No que concerne ao trabalho específico nestas áreas, constata-se que existe uma 

notória vivência dos cinco sujeitos entrevistados, o que era esperado, atendendo a que a 

entrevista se dirigiu a pessoas com bastante experiência, à excepção de um elemento 

que se encontra ligado à associação há relativamente poucos anos (cinco). Há ainda uma 

sócia de longa data que refere que, actualmente, não tem disponibilidade para exercer 

qualquer tipo de actividade na associação. 

Enquadramento da UMAR no Associativismo Português 

A) A UMAR enquadra-se no movimento associativo português, visível 

sobretudo a nível de um trabalho de articulação com outros intervenientes, aspecto que 

deve ser apanágio do espírito do movimento associativo: “ (...) tem feito a ponte com 

outros movimentos sociais...” (DF); “ (...) 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.” (vol2); “ (...) penso que se tem a preocupação de 

contribuir para enriquecer o movimento associativo de mulheres, em Portugal.” (vol2).  

Por consequência, não será de estranhar que seja vista pelas associadas como: “ 

(...) uma associação (...) acreditada no panorama associativo português (...) muito 

respeitada...” (DF); “ (...) as nossas opiniões são tidas em conta...” (DF) e que seja 

encarada também como: “ (...) uma organização fiável, na qual se pode realizar um 

trabalho sério, efectivo...” (sóc1). Estas qualidades fazem com que a associação 

preencha alguns pré-requisitos exigidos pelas entidades oficiais, quando se reclama “A 

idoneidade e a capacidade organizacional como elementos chave para se obterem 

pedidos de apoio” (Barroco, 2000: 198).  

Como associação que é, deve estar atenta às questões pelas quais se bate e a 

UMAR tem correspondido a esta expectativa, no sentido de se adaptar e de contribuir 

para uma sociedade onde todos sejam cidadãos de pleno direito: “ (...) as características 

específicas da luta pela igualdade social das mulheres não são iguais àquelas (...) 

quando a UMAR começou (...) hoje há outros aspectos que se colocam na luta (...) e as 

organizações tentam responder a isso e daí ela sobreviver (...) coisa que muitas 

organizações não conseguiram nem sequer partidos políticos. (...) a UMAR tem sabido 

fazer isso (...) sempre esteve muito atenta, muito ligada ao tecido social (...) sempre 

conseguiu reflectir as necessidades a cada momento (...) o estar onde as mulheres estão 
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e conseguir condições para poder trabalhar junto delas (sóc1). A opinião desta sócia 

vai ao encontro do que afirma Vilaça (1993), quando refere que muitos partidos 

políticos perderam protagonismo, enquanto o associativismo consegue uma nova 

dinâmica política/social para as colectividades locais. 

Algumas entrevistadas evidenciam a consistência do trabalho da UMAR, 

afirmando que: “É um movimento social (...) que tem estado a crescer e a tornar-se (...) 

muito visível (...) está a ter muito peso e terá cada vez mais, no sentido da 

transformação da sociedade...” (sóc2). Declaram ainda que: “ (...) dentro do panorama 

das associações de mulheres (...) é a associação (...) com um trabalho mais 

diversificado e mais interventivo...” (DF); “ (...) presumo ser a mais importante (...) a 

que tenha um trabalho mais consequente...” (vol1) e, por todos estes aspectos: “ (...) a 

UMAR (...) é um movimento com posição crítica de debate, um movimento cultural (...) 

plural” (sóc2). 

Este tipo de trabalho abrangente, empenhado e plural, está em concordância com 

o que devem ser as orientações do associativismo. Como vimos no nosso quadro 

teórico, alguns dos parâmetros básicos de instituições de tipo associativo “radicam 

principalmente na prestação de bens e serviços, entendidos em sentido lato conducentes 

à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.” (Barroco, 2000: 13). Relembremos 

Malheiro (citado em Martins), quando diz que é através delas que se podem vivenciar 

novas respostas, concretizarem-se projectos comuns de teor colectivo, funcionando 

como um considerável instrumento de transformação e inovação social. 

Todavia, vemos que esta integração não está bem “desenhada” no discurso das 

entrevistadas, porque é notório um desconhecimento no domínio desta matéria, o que 

não lhes permite situar devidamente a UMAR no lugar que ocupa no associativismo 

português. 

B) Quanto à relação mulheres/partidos políticos, comprovamos que a sócia 1, a 

dirigente, a voluntária 2, assumem o passado da associação ligado a um determinado 

partido político mas que, presentemente, se congratulam com a sua independência 

política, visível nos seguintes indicadores: “Há organizações voltadas para os partidos, 

mas a UMAR já passou essa fase há muito tempo, agora temos muitas mulheres de 

várias facções políticas, não temos vínculo a partidos e acho que deve ser assim..., um 

trabalho mais descomprometido.” (vol2);“Tem feito este trabalho (...) conseguindo 

manter uma certa independência relativamente aos partidos políticos, o que eu acho 

saudável” (sóc1); “ (...) não estamos organizadas ou ligadas a nenhum partido político. 
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Considero que as associações que não têm independência (...) face aos partidos 

políticos (...) estão amarradas a (...) compromissos (...) temos dentro de nós mulheres 

feministas de vários quadrantes” (DF); “ (...) antigamente, teve ligações mais estreitas 

a partidos políticos (...) agora, há pessoas (...) estão ligadas a partidos políticos, mas a 

organização em si, mantém independência...” (vol2).  

Embora a independência seja benéfica, vinca-se também a utilidade da 

permanência da mulher nos partidos políticos, vejamos o que nos diz a dirigente e a 

sócia 2: “ não somos contra os partidos políticos (...) as mulheres dentro dos partidos 

políticos também têm que ter um grande papel (...) para que as questões dos feminismos 

não fiquem (...) sem serem tratadas”; “ (...) mulheres ligadas a partidos políticos (...) 

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

seus direitos (...) encaramos muito bem todo o trabalho que se faça...” (sóc2). 

História da Associação 

Através das informações proferidas, confirmamos que as declarações das 

entrevistadas nos conduzem ”rumo” à antiguidade da associação. Para tal, basta atentar 

nas seguintes informações: “ (...) a gente constituiu-se em 76 (...) só fomos legalizadas 

em 77...” (DF); “ (...) a associação fez uma evolução (...) ao longo destas três décadas e 

tal, desde o 25 de Abril...” (vol1); “ (...) é uma organização que nasceu em 1976, vai 

fazer 33 anos em Setembro...” (sóc2); “ (...) a mais antiga organização feminista...” 

(sóc2); “ (...) a mais antiga resistente das organizações feministas...” (vol1). 

A escassez de recursos materiais é um dos factores que contribui para dificultar 

o processo de implementação da associação, e que está visível na subcategoria recursos, 

conforme os indicadores: “ (...) ficámos sem sede (...) por volta dos anos 80, estávamos 

nas Escadinhas de S. Cristóvão com uma sede ocupada (...). Depois tivemos que ir 

reunir (...) para um sindicato...Mais tarde, tivemos uma sede na Rua da Madalena (...) 

no Natal de 1995, o prédio ardeu e só há onze anos é que estamos aqui...” (DF); “ (...) 

nesse incêndio, de 1995, perdemos muita coisa do nosso património histórico...” (DF); 

“ (...) a nossa Sede é altamente insuficiente (...) temos feministas que nos querem dar os 

seus espólios e não temos espaço...” (sóc2).  Em conversa informal a Dirigente 

Fundadora acrescentou que no espaço cedido pelo Sindicato das carnes, estiveram até 

1990. Depois passaram para o Seixal, não se podendo falar numa verdadeira Sede, antes 

num local onde a UMAR dava formação a mulheres. Posteriormente, em 1992, 

mudaram-se para a R. da Madalena e, a seguir ao incêndio, recorreram à Junta de 

Freguesia, para que lhes fosse concedido um espaço próprio, objectivo que conseguiram 
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concretizar. Finalmente, em 1996, a UMAR assinou um protocolo com a Câmara 

Municipal de Lisboa que lhe cedeu o espaço actual, mediante uma renda. Actualmente, 

o edifício encontra-se bastante degradado e a UMAR quer fundar um Centro de Cultura 

e Intervenção Feminista na cidade de Lisboa recorrendo, para esse feito, a uma petição. 

O reconhecimento das associações de mulheres de acordo com os princípios 

consagrados no Decreto-Lei 246/98, de 11 de Agosto, não estará a ser efectivo, porque 

não se cumpre um dos requisitos previstos que é: “ (...) o Estado não só pode como deve 

contribuir para melhorar a qualidade do desempenho das associações de mulheres...” 

(Barroco, 2000: 195).  

 Relativamente à subcategoria que se refere às etapas fundamentais da história 

desta associação feminista, as respondentes, no seu discurso, distinguiram três fases: 

“Nós tivemos várias fases, uma primeira (...) participámos nas lutas gerais, a seguir ao 

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

mulheres mobilizaram-se na UMAR em torno dessas questões gerais” (DF); “ (...) antes 

havia um trabalho mais ligado à luta pelos direitos básicos, como o direito à habitação, 

ao emprego...” (vol2); “ (...) quando a UMAR começou (...) estávamos muito em termos 

da luta pelo direito ao trabalho e pela igualdade de salários (...)” 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”(sóc1); “ (...); “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...” (sóc2) 

Em síntese: a 1ª fase referenciadas pelas entrevistadas encontra-se intimamente 

relacionada com a luta geral dos trabalhadores e com a luta pelas necessidades básicas, 

como o direito à habitação, à saúde..., o que corresponderá sensivelmente à primeira 

fase da literatura revista. 

Numa 2ª fase haverá uma maior identificação com a luta pela despenalização do 

aborto, pela realização de acções de formação para mulheres desempregadas..., 

conforme consta dos aspectos focados pelos sujeitos entrevistados: “ (...) tivemos uma 

segunda fase, onde nos ligámos aos grupos feministas existentes em Portugal (...) 

concretamente o IDM (...) o MLM e outras mulheres a título individual (...) a UMAR 

juntou-se a estes grupos na campanha Nacional pelo aborto e contracepção, chamava-

se CNAC...” (DF); “Depois há outra parte (...) em que a UMAR desenvolveu muita 
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formação. (...) mulheres que estavam desempregadas (...) iam participar em acções de 

formação para adquirirem uma competência profissional. (...) 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 (...) 

subir a sua auto-estima” (sóc1); “ Conheço melhor as campanhas activas a favor da 

despenalização do aborto, numa fase posterior...” (vol2). As entrevistadas abarcam uma 

grande amplitude de actividades/assuntos que poderemos incluí-los nas segunda, 

terceira e quarta fases estabelecidas na teoria. 

 Finalmente, estabelecem uma 3ª fase, mais directamente vocacionada para 

projectos empreendidos pela associação, no âmbito da imigração, do tráfico de 

mulheres, de trabalho com organizações LGBT, assim como para um maior enfoque nas 

questões feministas; aliás, isto mostra-nos o que já focámos anteriormente quando se 

afirmou que a UMAR tem sabido responder às novas questões levantadas pela 

sociedade: “Agora, temos esta fase de um conjunto de projectos que se vão 

desenvolvendo (...) São estes os três grandes capítulos...” (sóc1); “ (...) agora 

continuamos a luta pela total igualdade. Fizemos um Congresso Feminista, em 2008, 

que é um marco muito importante (...) Há ainda (...) o trabalho com as imigrantes, com 

as organizações LGBT (...) e também há as questões ligadas às trabalhadoras do sexo 

...” (sóc2); “Neste momento, um trabalho que está a ser enraizado junto das mulheres 

imigrantes...” (DF); “ (...) a sua participação em campanhas muito variadas, como a 

droga, o tráfico de mulheres, e isto mais recentemente”. (vol2) “ A UMAR não nasceu 

(...) 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 

(...) nessa área” (DF).  

Quanto ao nome da Associação, embora mantendo a mesma sigla, tem mudado 

ao longo da sua história, acompanhando a sua evolução: “ (...) inicialmente, éramos 

União das Mulheres Antifascistas e Revolucionárias (...) 1989 mantivemos a sigla (...) 

passámos para Movimento pela Emancipação das Mulheres Portuguesas...” (DF); “ 

(...) mais tarde passámos para União das Mulheres Alternativa e Resposta...” (DF).  

 Concluindo: as três etapas da história da associação definidas pelas 

entrevistadas não estão em consonância com o quadro teórico que, como já 

referenciámos, é mais pormenorizado ao estabelecer cinco fases: “ Cinco grandes fases 

percorrem a vida da Associação. Elas não foram planeadas como orientação política. 
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Surgiram das lutas das mulheres e entrelaçam-se com a própria história dos feminismos 

em Portugal” (Tavares, 2003: 142). 

Todavia, não podemos dizer que a divisão em três fases esteja errada, apenas a 

podemos considerar mais abrangente, o que é perfeitamente justificável em situação de 

entrevista em que se pretende dar uma visão mais condensada dos acontecimentos. 

Processo de Transformação da UMAR em ONG 

Quanto a esta categoria, as entrevistadas identificaram alguns factores 

fundamentais (subcategoria) que contribuíram para a passagem da UMAR a ONG e que 

nós pensamos ser apropriado dividir em três sub-subcategorias: Aspectos estatutários, 

Aspectos sociais e financeiros e Articulação com outras organizações. De assinalar que, 

ao identificarem esses aspectos (e todas vão no mesmo sentido), andam de “mãos 

dadas” com as alterações estatutárias, com as transformações que a sociedade ia 

sofrendo e com aspectos de ordem financeira e social: “A passagem a ONG foi uma 

passagem natural, à medida que nós íamos alterando os estatutos...” (DF); “ (...) fomos 

adoptando aquilo que existia na sociedade (...) eram associações, eram as ONG’s (DF); 

“(...) transformação foi-se dando com a alteração (...) nos estatutos, talvez na década 

de 90...” (vol2); “ (...) eles evoluíram, a sociedade evoluíu (...) acho que isso foi 

natural” (vol2); “A sua área de acção estava a alargar-se e esse era um dos seus 

objectivos (...) a UMAR viu na sua passagem a ONG a possibilidade de contribuir mais 

para melhorar a vida das pessoas que a ela recorrem...” (sóc2); “Trabalhar no terreno, 

junto dessas mulheres, deve ter favorecido essa passagem a ONG” (sóc1). 

Uma das causas para essa transformação foi o facto de se antever um acesso 

mais facilitado ao financiamento, conforme podemos observar: “Obtivemos alguns 

financiamentos dentro de alguns projectos, obviamente, projectos que reforçam os 

nossos objectivos... (sóc2); “ (...) o facto de ser uma ONG dá outras possibilidades de 

financiamento (...) fundamental” (sóc1). 

Estes indicadores estão em conssonância com o que estudámos acerca de ONGs 

quando a lei estabelece que “O apoio do Estado efectiva-se através da prestação de ajuda de 

carácter técnico e financeiro às ONGM que desenvolvam actividades sob a forma de programas, 

projectos ou acções que tenham como finalidade a promoção da dignidade e da igualdade da 

mulher face aos demais membros da sociedade...” (Barroco, 2000: 204).   

Enquanto ONG a UMAR já tinha direito a ver os seus projectos financiados, 

contudo isso não a satisfazia pois, em 1998, a Direcção propôs-se estudar uma possível 

aquisição de um segundo estatuto, IPSS (desde que não colidisse com os estatutos), com 
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o sentido de obter subsídios permanentes e não apenas candidatar-se a projectos 

específicos. 

Finalmente, temos a sub-subcategoria Articulação com outras Organizações, em 

que a UMAR se apercebe que o intercâmbio com organizações internacionais favorece a 

sua passagem a ONG e que o facto de se tornar uma organização não governamental lhe 

abrirá perspectivas mais vastas a vários níveis: “ (...) participávamos no Conselho 

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

assento outras ONGs... (DF); “ (...) 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...” (vol2). 

Já ao nível da subcategoria Assunção do Estatuto de ONG, a voluntária1 afirma 

que o factor independência (contemplado em sub-subcategoria) também é importante 

quando se trata de uma associação que tem “a marca” de organização não 

governamental: “ (...) qualquer associação (...) sendo independente de partidos (...) 

poderá ter (...) um cariz de organização não governamental” . Todavia este membro 

desconhece se existem pré-requisitos para se ser uma ONG, mas crê que uma associação 

desde que tenha um valor reconhecido em termos de desempenho do seu trabalho 

poderá transformar-se em ONG, como é visível no indicador que nos deixa: “Não sei se 

há pré-requisitos que o determinem (...) mas desde que a substância do que defendem 

as associações seja (...) de mais-valia nacional, tem todo o sentido que as associações 

se transformem em ONGs...” (vol1). 

 Segundo o ponto de vista das entrevistadas, a UMAR assume-se como ONG 

desde finais dos anos 80/início dos anos 90 e entendem que foi um processo natural que 

derivou do facto de exercer a sua actividade no terreno junto de um público com as suas 

especificidades, as mulheres. Tenhamos então atenção à subcategoria relativa à 

assunção do estatuto de ONG: “ Agora assumimos o estatuto de ONG, porque todas as 

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

são consideradas ONGs...” (DF); “Quando? (...) em 89... se foi já nos anos 90/95...” 

(DF); “ (...) na prática foi um assumir muito natural de sermos uma ONG” (DF). 

Salientamos ainda os dados que obtivemos sobre a sub-subcategoria Situação 

das ONGs em Portugal que nos elucidam que “ (...) as ONGs, em Portugal, 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.” (DF); “ (...) o Estado deveria ser 
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mais responsável e respeitar mais estas organizações...” (vol2). Estas opiniões também 

“têm eco” em Barroco (2000) quando defende, por exemplo, que “ (...) o conceito de 

Organização Não Governamental ainda não encontrou contornos bem definidos...”.    

Relativamente ainda à categoria, Processo de Transformação da UMAR em 

ONG resolvemos, a nível da subcategoria Novos Objectivos, dividi-la em duas sub-

subcategorias, porque nos deparámos com duas partes distintas e torna-se facilitador de 

uma análise mais detalhada, a ver: Identificação de Objectivos/Projectos e a Articulação 

entre Novos/ Velhos Objectivos.  

A questão às entrevistadas que incidia sobre se a transformação da UMAR em 

ONG se deveu a uma vontade de atingir novos objectivos, mostrou unanimidade no Sim 

e identificou alguns dos novos objectivos e projectos a alcançar: “Sim (...) quando 

apresentamos projectos, nós procuramos sempre ampliar a actividade da associação... 

através do projecto BIG- Bibliotecas para a Igualdade de Género” (DF); “ (...) quando 

nos candidatamos aos projectos, o objectivo é ampliar a nossa actividade e atingir mais 

objectivos e novos objectivos (...), como é a questão do projecto do tráfico contra as 

mulheres...” (DF); “ O facto de sermos uma ONG, de termos projectos de intervenção 

subsidiados pode permitir (...) alargar a novos objectivos, a novas áreas de 

intervenção...” (DF); “ (...) a UMAR é uma ONG (...) presumo que o seu lema seja levar 

mais longe o seu trabalho, a sua luta (...) ficar mais perto dos poderes políticos e 

decisórios das políticas em geral (...) das políticas relativas à mulher...” (vol1); “ (...) 

gostávamos de incrementar mais projectos e pensámos que isso seria uma grande 

ajuda...” (vol2); “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 (...) no que respeita à situação da mulher e 

desencadear instrumentos óptimos para atingir esses novos objectivos (...) essa 

mudança está relacionada com a necessidade de atingir novos objectivos...”(sóc1); “(...) 

sim (...) 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 ...” (sóc2). 

É notório, da parte das entrevistadas, um assumir da questão levantada (relação 

entre transformação em ONG e a concretização de novos objectivos) e, ao identificarem 

alguns novos objectivos e projectos, relembram-nos que alguns a que poderíamos 

considerar “velhos” continuam actuais, continuam a ser alvo da dedicação da 

associação. Todavia, o ”caminho” para a resolução de “velhas causas” sofreu algumas 
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alterações, “vestiu novas roupagens” em virtude das transformações da sociedade. 

Como consequência, temos presente na sub-subcategoria_articulação entre novos e 

velhos objectivos_os seguintes indicadores: “Agora, dizer há novos, há velhos...eles 

entrelaçam-se (...) a questão do tráfico de mulheres é um novo objectivo da nossa 

intervenção...” (DF); “ (...) 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...” (DF); “ (...) trabalhamos com as 

escolas (...) estamos a falar da violência contra as mulheres, existem objectivos antigos 

que continuam actuais...” (vol2); “ (...) em todas as actividades que implicam 

organização social que tentam corresponder às necessidades que a sociedade coloca 

numa ou noutra vertente (...) vão variando ao longo tempo (...) isso não quer dizer que 

as outras desapareçam (...) como a questão da igualdade no trabalho, a questão de 

trabalho igual, salário igual (...). As questões (...) mais agudas e que precisam de mais 

resposta é que não são, exactamente, as mesmas, há outras que a sociedade acaba por 

sentir como mais necessárias...” (sóc1). 

É interessante verificar que uma das respondentes chega, inclusivamente, a 

questionar acerca da actualidade de objectivos, afirmando que actividades dependentes 

de uma certa organização social mudam com o decorrer do tempo, não significando que 

outras desapareçam, embora reconheça que existem algumas que são mais prementes: 

“Que objectivos actuais? (...) é preciso o direito ao trabalho, mas um trabalho com 

direitos, (...) é preciso infra-estruturas sociais de apoio à maternidade, mas dizemos 

maternidade e paternidade (...). Hoje, exigimos partilha de tarefas em casa (...) que a 

paridade não chegue só à vida política, mas também à vida privada e também 

reclamamos mais mulheres no poder político (DF). Nestas últimas expressões está bem 

patente uma intercepção entre velhas e novas reivindicações.   

Implicações da Transformação em ONG 

Quanto a esta categoria, os sujeitos entrevistados focaram aspectos que 

decidimos integrar em duas subcategorias, denominadas Sucesso nos Resultados 

Obtidos e Dificuldades Sentidas. A primeira contém seis sub-subcategorias: Afirmação; 

Estabelecimento de Parcerias; Presença em Organizações Estatais; A Nível Social; A 

Nível de Actividade/Actuação; A Nível Financeiro. 

No que concerne à afirmação, um elemento da associação refere a importância 

de se combater ideias que podem levar à estagnação de determinados estádios da 

sociedade: “ (...) se a UMAR enquanto (...) ONG conseguir bater o pé às ideias 
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retrógradas (...) dos governantes e fazer a afirmação (...) da sua luta, pode ser uma 

transformação bem sucedida.” (vol1). 

O estabelecimento de parcerias, traz consigo uma vontade de um envolvimento, 

a nível mais geral, enquanto participante activo num processo que se deseja de todos: “ 

(...) um trabalho com outras ONGs...” (DF); “Passou a haver (...) um trabalho de 

interacção com outras ONGs, passámos a trabalhar mais em conjunto...” (vol2). Este 

desejo, esta necessidade de articulação com outros agentes de transformação, está 

também em presença em organizações estatais, patente no discurso de um dos sujeitos 

quando diz: “(...) há um Conselho Consultivo que integra ONGs nessa Comissão 

estatal... presumo que a UMAR lá tenha assento e muito bem (...) para que a entidade 

estatal possa conhecer o que são (...) as reivindicações (...) que as mulheres fazem ou 

vêm fazendo...” (vol1). 

Estas declarações corroboram a ideia de que um governo pode dirigir-se a 

organismos que integram o espírito dos novos movimentos sociais, sempre que tal se 

mostre necessário. 

A nível Social, as implicações de a UMAR se tornar ONG são também pontos-

chave do discurso das entrevistadas, apontando para um maior reconhecimento da 

associação e para a possibilidade de ampliar o campo de acção: “ (...) reforço do seu 

estatuto como organização...” (sóc1); “ (...) o seu reconhecimento foi maior até em 

termos internacionais...” (vol2); “ (...) dá uma certa credenciação à UMAR...” (sóc1); 

“(A UMAR) fica mais habilitada, mais reconhecida oficialmente para exercer 

determinado tipo de actividade...(sóc1); “ (...) uma actividade mais ampla da 

associação...” (DF); “O facto de termos concorrido a projectos (...) trouxe muita 

visibilidade e um trabalho de desconstrução de estereótipos...” (sóc2). 

No âmbito da sub-subcategoria de actividade/actuação, verificamos que os 

elementos obtidos estão traduzidos em indicadores importantes: “ (...) talvez tivesse 

possibilitado ampliarmos a actividade com projectos...” (DF); “ (...) (ONG) isto fez com 

que se pudesse alargar o âmbito das actividades, fazerem-se mais projectos.” (vol2); “ 

(...) o facto de ser uma ONG dá outras possibilidades de intervenção (...) fundamental, 

para determinado tipo de actividades;” (sóc1); “ (...) temos alguns projectos possíveis, 

devido a essa mudança...” (sóc2); “ (...) possibilita o acesso a projectos financiados...” 

(sóc1); “ (...) se não representar um esquecimento dos seus objectivos essenciais, das 

suas linhas de intenção, dos princípios que sempre a nortearam, é uma mais-valia e as 

modificações que traz só podem ser positivas.” (sóc1). 
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 No entanto, convém ter presente que uma associação ao passar a ONG, adquire 

benefícios mais alargados, mas exige também uma adaptação mais adequada, no que 

respeita ao modo de actuação, conforme lembra a sócia1:  “(repercussões) no modo de 

actuação (...) também, porque se tem que obedecer a determinadas normas com os 

projectos. Isso obriga a mudar o tipo de actuação...” (sóc1). Este aspecto a que dá 

ênfase a sócia 1 está de acordo com a revisão da literatura e, como exemplo, 

relembremos que “A ONGM que tenha recebido qualquer apoio fica obrigada a aceitar 

a avaliação e o acompanhamento das actividades apoiadas...” (Barroco, 2000: 199). 

Desta “prestação de contas” já nos fala Raquel Campos Franco quando alude à 

accountability das Organizações da Sociedade Civil: “ (...) parece incontornável a 

necessidade do gestor/empresário de uma Organização da Sociedade Civil se consciencializar 

que a organização está inserida num contexto com o qual se inter-relaciona, e do qual depende 

fortemente, a ponto de poder ver ameaçada a sua existência se a confiança na organização for 

ameaçada.” (Franco, 2004: 17). 

Ao ter em conta o aspecto financeiro, derivado da transformação da UMAR em 

ONG, não esqueçamos que apesar de haver problemas com as questões financeiras 

como veremos mais adiante, também houve contrapartidas e benefícios em termos 

monetários, sendo isto visível em expressões como: “No financiamento com toda a 

certeza (...) o facto de ser uma ONG dá outras possibilidades de financiamento...” 

(sóc1); “ (...) teve um maior acesso a financiamentos por parte do Estado ou de outras 

entidades” (sóc2); “(...) a partir do momento em que (...) a UMAR começa a trabalhar 

apresentando as suas reivindicações (...) no seio de organismos governamentais (...) 

presumo (...) que haverá algumas contrapartidas. (...) a sede actual da UMAR é numa 

casa camarária (...) isto é exemplificativo...” (vol1). 

Em conformidade com o que foi dito, está Barroco (2000: 195) quando 

menciona os apoios do Estado: “ (...) concedendo-lhes (associações de mulheres) o 

direito a apoio para o desenvolvimento de actividades, com vista à igualdade de 

oportunidades”.  

Outra subcategoria analisada prende-se com as dificuldades sentidas, e iniciando 

a nossa apreciação a nível financeiro, vemos um discurso diferente do que abordámos 

anteriormente. As associadas remetem-nos para um aspecto que, aparentemente, pode 

parecer paradoxal porque, de acordo com o que acabámos de dizer, as ONGs têm direito 

a serem apoiadas. Ora, constatamos que esse apoio chega, mas não atempadamente, o 

que causa graves transtornos à associação: “ (...) em termos financeiros tem sido uma 
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catástrofe.” (DF); “ (...) esta nossa passagem a ONG (...) agravou os nossos problemas 

financeiros...” (DF); “O dinheiro está muito mau (...) nunca chega a tempo e horas...” 

(vol2); “ (...) temos dificuldades financeiras muito grandes... (sóc2); “ (...) 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 (...) nós não ganhámos... Nada no que diz respeito aos financiamentos.” (DF).  

Queremos salientar que os atrasos que se verificam nos subsídios relativamente 

ao financiamento desta ONG, têm consequências no trabalho desenvolvido e, inúmeras 

vezes, não se conseguem cumprir os prazos nem respeitar o número e qualidade de 

projectos inicialmente previstos. Apresentamos assim o discurso da entrevistada que 

mais ênfase dá a esta matéria: “ (...) ficamos com taxas de execução dos projectos 

inferiores...” (DF); “ (...) até o dinheiro da associação tem estado (...) a ser colocado 

nos projectos...” (DF).  

A única entrevistada que referencia as dificuldades logísticas e as que têm a ver 

com a comunicação social é a sócia 2, evidenciando que a imprensa não contribui para 

uma maior visibilidade da associação, enunciando então essas contrariedades: “As 

dificuldades (...) são logísticas (...) a nossa Sede é altamente insuficiente (...) temos 

feministas que nos querem dar os seus espólios e não temos espaço... e nem o facto de 

sermos ONG veio melhorar muito esse aspecto” (sóc2); “Outra dificuldade relaciona-se 

com (...) a imprensa dá pouca visibilidade ao trabalho...” (sóc2). 

A nível geral, encontramos um indicador que nos é “dado” pela voluntária1, mas 

não quisemos deixar de o nomear, porque acreditamos que, na verdade, haverá ainda 

sectores da nossa sociedade que terão alguns preconceitos relativamente a actividades 

exercidas por esta associação e a alguns parceiros com os quais ela trabalha: “ (...) é 

esbarrar (...) com os preconceitos (...) as dificuldades que as instituições estatais 

levantam a este tipo de lutas.” (vol1). 

Caracterização da UMAR 

Quando confrontados com as declarações das entrevistadas referentes às 

características fundamentais da associação alvo do nosso estudo, ressalta de imediato a 

criação de diversas subcategorias que tentaremos analisar e, assim, comecemos por 

destacar o que é dito a nível de objectivos. Quase todas as entrevistadas centram a sua 

atenção nos feminismos e em questões gerais da sociedade: ” (...) objectivos de defesa 

dos direitos das mulheres, mas também mais ligados às questões muito gerais da 

sociedade portuguesa...” (DF); ” (...) houve uma grande evolução nos nossos estatutos e 
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uma definição de objectivos muito mais claramente feministas.” (DF); “ (...) os 

objectivos tornaram-se mais feministas...” (vol2). 

Ainda nos objectivos continua presente a luta contra qualquer tipo de 

discriminação sobre as mulheres e a defesa da partilha de certas funções também pelos 

homens: “Os grandes objectivos da UMAR (...) a luta contra a forma de discriminação 

das mulheres, contra todas as formas de agressão, contra o patriarcado (...) os nossos 

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

uma sociedade feminista”; “Alargámos os nossos objectivos (...) contra o tráfico de 

mulheres e a favor da ajuda às mulheres imigrantes...” (vol2); “A nós compete também 

desconstruir a ligação da mulher à maternidade (...) Defendemos que é muito 

importante todas essas funções também da parte dos homens (...) 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” (sóc2). 

Entre estes objectivos encontramos um dedicado à luta contra o tráfico de 

mulheres, o que está de acordo com o Decreto-Lei nº246/98, de 11 de Agosto, que 

estabelece que qualquer associação poderá ter apoio do Estado se cumprir determinados 

requisitos e, entre eles, temos “O combate à exploração da prostituição e do tráfico de 

mulheres e à concretização de medidas de apoio às mulheres vítimas de tráfico.” (Art. 7, 

alínea i). 

Um dos aspectos que merece a atenção de um dos membros é a autonomia da 

organização: “Uma organização de mulheres, nos tempos que vivemos (...) mantendo a 

sua autonomia (...) que vive de si própria, da sua capacidade de realização, de 

intervenção, de concorrer a projectos...” (sóc1); “ (...) é independente, apartidária...” 

(vol1). 

 Na subcategoria inovação, referência para a voluntária 1 que nos diz que a 

associação sempre soube ser inovadora nos mais diversificados aspectos: “ A UMAR é 

pioneira (...) ”; “ (...) houve uma certa inovação, assim como a houve no “pegar” das 

questões das mulheres de determinada forma” (sóc1); “ (...) organização que esteve 

sempre na linha da frente, sempre a pegar em coisas novas, a não desperdiçar as novas 

oportunidades (...) sempre à procura de novas condições de trabalho, ela sempre teve 

essa dinâmica, essa vontade, essa atitude, essa procura” (sóc1). 

A nível da percepção do trabalho é ainda focado o trabalho de características 

evolutivas realizado no âmbito da política: “ (...) tem feito um trabalho de evolução, de 
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progresso, quer na ideologia quer na acção...” (vol1); “ (...) um caminho de resistência, 

de acção e de intervenção política...” (vol1). 

Na caracterização da UMAR, temos ainda o perfil das sócias, relativo ao qual os 

sujeitos entrevistados salientam uma maior diversificação em termos de sectores sociais 

e de qualificações académicas. Inicialmente, eram mulheres que estavam empenhadas 

na luta política, o que estava em conformidade com a época em que a associação foi 

fundada. No entanto, este perfil tem vindo a modificar-se e, actualmente, temos 

mulheres empenhadas em causas de cariz mais social e com habilitações académicas e 

profissionais mais elevadas, como reflectem os indicadores que apresentamos: “ (...) 

temos aqui mulheres de todos os estratos sociais; é um conjunto muito variado...” 

(vol2); “ (...) houve um alargamento do tipo de pessoas que se empenharam no trabalho 

da associação. Inicialmente, talvez fossem pessoas mais ligadas à luta política (...) e 

também trabalhadoras de sectores mais desfavorecidos da sociedade. (...) neste 

momento, isto está alargado. (...) 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 (...) alargou-se bastante a composição social” 

(sóc1); “ (...) hoje, nos órgãos sociais temos 50% de jovens antes dos trinta anos...” 

(DF). Algumas destas afirmações são confirmadas pela pesquisa que fizemos, como por 

exemplo, através das tabelas, que nos mostram um leque de associadas detentoras de 

graus académicos superiores; quanto aos órgãos sociais, não poderemos corroborar a 

afirmação, uma vez que os 22 membros que os compõem apenas sete têm idade de trinta 

anos ou menos. Verificamos ainda que da totalidade destes membros, temos oito 

professoras, duas psicólogas, uma economista, uma física, uma socióloga, uma técnica 

superior da Função Pública, uma antropóloga e apenas duas reformadas, uma 

administrativa, uma investigadora, uma estudante, uma formadora e uma técnica de 

documentação, o que configura também a detenção, na sua maioria, de habilitações 

académicas superiores e a proveniência muito restrita a uma determinada classe social.    

A subcategoria Funcionamento/Constituição encontra-se traduzida em 

expressões como: “ (...) somos uma associação de funcionamento democrático, porque 

realizamos Assembleias Gerais anuais, fazemos eleição dos nossos órgãos sociais de 

dois em dois anos...” (DF); “ (...) já alterámos os estatutos e já colocámos o nosso 

funcionamento de uma forma mais leve, menos organizativa, menos organização 

vertical e mais organização horizontal...” (DF); “Temos uma estrutura muito 
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democrática, (...) em rede, (...) colectiva” (sóc2); “ (...) funciona de forma democrática 

(...) há eleições dos órgãos sociais, assembleias-gerais e outras reuniões...” (vol2). 

Relembrando a literatura referente aos novos movimentos sociais, percebemos 

que estas declarações estão em consonância com as afirmações de alguns investigadores 

anteriormente já citados, como por exemplo: “That is, they organize themselves in a 

fluid nonrigid style that avoids the dangers of oligarchization.” (Pichardo, 1997: 416). 

Quase todas as entrevistadas identificaram aspectos a nível do financiamento e 

são unânimes em afirmar que o dinheiro: “ vem das quotas das associadas (...) vinte e 

cinco euros por ano (...) temos irregularidades no recebimento das quotas (...) depois 

fazemos (...) leilões de obras de arte, um jantar para recolha de fundos...” DF; “ (...) 

quotas das sócias e outro tipo de actividades (...) leilões.” (vol2); “ (...) vivemos com 

dinheiro das associadas e (...) angariação de fundos na rua, com bancas...” (sóc2). 

 É interessante assinalar que as entrevistadas identificaram um aspecto 

semelhante relativamente à proveniência do dinheiro, que é o facto de este advir, 

essencialmente, das sócias. Não se referem os dinheiros estatais, uma vez que eles são 

directamente canalizados para projectos, ficando a associação apenas com os fundos 

provenientes das quotas e de outras actividades por ela dinamizadas. A corroborar esta 

realidade temos, por exemplo, o Relatório de Contas de 1990/1991 (anexo21) que nos 

mostra que as receitas provêm da Mulher d’Abril e de livros de poesia e postais do 8 de 

Março.   

Nas actividades esclareceram que: “ (...) trabalhámos (...) nos bairros sociais 

(...), fazendo acompanhamento a um bairro de realojamento (...) formação também 

para as mulheres desses bairros...” (DF); “ (...) formação para mulheres 

desempregadas...” (DF); “ (...) participar em seminários, debates...” (DF) e que “ (...) 

ao fazer o segundo Congresso Feminista (...) fez o levantamento histórico do feminismo 

desde a I República em Portugal...” (vol1), assim como o “ (...) trabalho integrado na 

Marcha Mundial de Mulheres e participação em campanhas muito variadas...” (vol2), 

faz com que a voluntária1 diga:“ (...) parece-me muito saudável e muito profícuo este 

tipo de trabalho de abrangência e de contacto...” (vol1). 

       Integração da UMAR nas Correntes Feministas/ Novos Movimentos Sociais 

Esta categoria, tendo em conta as opiniões dos sujeitos entrevistados, remete-nos 

para três subcategorias inserção nos novos movimentos sociais, nos feminismos e ainda 

organizações feministas radicais. 
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No que concerne aos novos movimentos sociais, todas as respondentes 

consideram que a associação comunga da “alma” destes novos movimentos: “ (...) 

estamos nesse espírito dos Novos Movimentos Sociais que articulam entre si e as suas 

agendas políticas procuram lutar contra esta situação de globalização que acaba por 

nos tirar direitos...” (DF); “ (...) Por isso, nós temos o espírito dos Novos Movimentos 

Sociais e integramo-nos nesses Novos Movimentos Sociais...” DF. Já a sócia 2 explica 

que esta integração existe, uma vez que a UMAR “Faz parte de um novo movimento 

social, porque abrange pessoas de classes sociais distintas, de diferentes grupos etários 

 (...) etnias, teremos uma maior diversidade do ponto de vista étnico e cultural” e 

porque “ (...) nos enquadramos num novo movimento social, diferente de outros (...) 

como os sindicalismos, que tinham outro tipo de estrutura”, enquanto a sócia 1 explica 

a sua opinião, tendo em atenção que a “ (...) a UMAR está entre as organizações que 

tentam inserir na sociedade uma forma nova...” 

 Esta diversidade referida por uma das entrevistadas leva-nos a alguns aspectos 

teóricos que serviram de base ao nosso estudo, quando nos dizem que os novos 

movimentos sociais se caracterizam pela flexibilidade e pela capacidade em reunir um 

elevado número de indivíduos “searching for their own identities and seeking a sense of 

purpose tied to their knowledge and actions” (Rose, 1997: 484) 

Outro ponto-chave do discurso de todos os sujeitos entrevistados é a 

problemática respeitante aos feminismos, apontando para um certo posicionamento da 

UMAR no centro de várias correntes feministas, como podemos constatar nos 

indicadores apresentados: “ (...) estamos naquela corrente (...) de intervenção social... 

que 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...” (DF); “Temos algumas ligações ao feminismo liberal “ 

(...) feminismo institucional...” (DF). Esta opinião é também visível em: “ Várias, 

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

correntes do feminismo, é uma organização feminista plural.” (sóc2); “ (...) no sentido 

do feminismo abrangente e com contacto com várias facções do feminismo...” (vol1); 

“Talvez estejamos ligadas a várias correntes feministas (...) o feminismo institucional, 

com as feministas radicais e pós-modernas (...) acho que temos de tudo um pouco (...) 

temos ligações com grupos feministas variados.” (vol2). Esta ligação a várias correntes 

feministas, contrariamente ao que poderíamos pensar, não provocou qualquer tipo de 
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conflito, pelo facto de algumas terem desaparecido o que tornou natural a UMAR 

ocupar o seu “espaço” e, inclusivamente o IDM legou o seu espólio a esta associação.        

A ênfase dada aos estatutos é posta apenas pela dirigente fundadora da 

associação que elucida que “ (...) os estatutos em 76 ou 77 (...) não falavam do 

feminismo nem falavam que nós éramos uma organização feminista, agora já dizem, os 

estatutos actuais, que somos uma organização feminista”. É ainda a mesma dirigente 

que nos fala da necessidade dos feminismos possuírem a sua própria agenda, que não 

seja imposta pelos governos, afirmando que “ (...) 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 por uma agenda governamental, antes pelo contrário (...) os feminismos é que 

têm que marcar a agenda política dos governos.”  

O discurso desta dirigente tem suporte no quadro teórico referente a estas 

matérias e, já em 1998, num importante encontro internacional “onde se fizeram 

representar organizações de defesa dos direitos das mulheres de todos os continentes” 

(Tavares, Bento, Magalhâes, 2004: 11), nasce uma nova forma de ligação entre 

mulheres que foge ao domínio das Nações Unidas e que reclama uma agenda política 

própria. 

 Outra subcategoria analisada prende-se com organizações feministas radicais e 

todas as entrevistadas estão em uníssono quando consideram a associação como plural, 

isto é, uma associação que trabalha com grupos diversificados e inclui no seu seio 

feministas radicais: “ (...) a UMAR tem tido uma preocupação de trabalho abrangente 

com as organizações feministas (radicais)...” (vol1). Uma respondente destaca que, 

actualmente, o campo do radical está ocupado pela UMAR: “ (...) as organizações 

feministas radicais (...) na onda dos feminismos de segunda vaga não existem (...) neste 

momento, em Portugal, (...) diremos que a UMAR acabou por tomar o espaço dessas 

organizações...” (DF), referindo ainda que: “ (...) somos uma organização feminista 

radical (...) nas reivindicações (...) na forma como encaramos muito a sério os 

problemas das mulheres...” (DF). A concluir este aspecto, temos a opinião da sócia2 

dizendo que: “ (...) as organizações feministas radicais são organizações importantes 

que lutam como nós...” (sóc2). 

O Papel Social da UMAR 

O papel social da UMAR implica um trabalho árduo por parte de todos os 

agentes que participam na vida da associação. Vejamos então as diversas áreas 



111 
 

relacionadas com este aspecto. Nesta categoria, encontrámos quatro subcategorias: 

Trabalho Colaborativo; Tipologia da Mulher que Recorre à UMAR; Áreas de 

Intervenção Prioritária; Concretização de Objectivos. 

Se tivermos em conta o trabalho colaborativo, as entrevistadas acentuam a sua 

importância para alargar e consolidar o trabalho na área social, assim como identificam 

alguns parceiros; olhemos então alguns indicadores: “ (...) quando se fala da Marcha 

Mundial de Mulheres em Portugal, nós aí temos outro tipo de parcerias (...) 

Associações que estão connosco nessa coordenadora e que desenvolvem o trabalho 

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

mulheres (...) contra a pobreza, contra a violência.” (DF); “ (...) a Rede de Bibliotecas 

Municipais, a Rede de Bibliotecas Escolares (...) as escolas que estão a fazer connosco 

o projecto são parceiras...” (DF); “ (...) um 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...” (sóc2); “É uma associação que tem trabalhado cada vez mais 

com outros grupos existentes, não importa a sua formação...” (vol1); “Fazemos 

intercâmbios com outros movimentos sociais que também abordam questões ligadas à 

mulher...” (vol 2); “ (...) houve sempre tendência para trabalhar em conjunto, para se 

coordenar, para se discutirem coisas e para haver reuniões e iniciativas em conjunto” 

(sóc1). A voluntária 2 acrescenta ainda a AMI e as Misericórdias... que são parceiros 

interessados em defender os interesses da mulher e o bem-estar da sociedade. Quanto ao 

tipo de trabalho efectuado, é-nos dito apenas que: “O tipo de trabalho efectuado nessas 

parcerias depende muito dos projectos...” (DF). 

No âmbito da subcategoria da tipologia da mulher que recorre à UMAR, são 

assinaladas mulheres de sectores variados, mas elegem-se as de classes mais 

desfavorecidas e, dentro destas, as vítimas de violência doméstica, as de tráfico, as 

mulheres imigrantes...: “ (...) mulheres de classes mais desfavorecidas (...) quando se 

sentem violentadas em casa...” (vol2); “ São mulheres de sectores desfavorecidos, mas 

não só (...) mulheres imigrantes...” (DF). Existe ainda um outro tipo de mulher de 

características diferentes, quando nos é exposto que: “Há diferentes tipos de mulheres 

(...) as mulheres jovens que acorreram à associação ligadas ao Congresso Feminista 

(...). Temos (...) rapazes e raparigas que trabalham com a UMAR e que se sentem 

interessados em pertencer (...) mulheres intelectuais e estudantes universitárias (...) 
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jornalistas, vários ramos de actividade...” (sóc2); “ (...) temos também estudantes que 

vêm consultar o nosso Centro para efectuar trabalhos.” (vol2). 

 Ao referirem-se às áreas de intervenção prioritária, verificamos que estão 

particularmente relacionadas com a tipologia de mulher que a UMAR atende, uma vez 

que, embora haja áreas emergentes de novos problemas sociais e às quais, actualmente, 

a UMAR dá uma especial atenção, nunca descura outras que têm sido alvo da sua 

preocupação ao longo da sua existência. Vejamos então algumas das suas prioridades: “ 

(...) contra o tráfico de mulheres (...) ou (...) as bibliotecas para a igualdade de 

género...” (DF); “ (...) na área dos direitos das mulheres imigrantes, dos direitos das 

mulheres que pertencem (...) a orientações sexuais diferentes...” (DF); “A todas, desde 

que sejam discriminações (...) É evidente que as vítimas de violência de género e de 

tráfico são casos prioritários nos Centros de Atendimento...” (sóc2); “ (...) defendemos 

os direitos das mulheres (...) lutamos pela paridade...” (DF); “ (...) situações de 

violência de mulheres (...) que correm risco de vida (...) as jovens e as mulheres que 

estão interessadas em intervir...” (DF); “ (...) situações em que as mulheres estão em 

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

género (sóc1); “ (...) iniciativas (...) tentamos concretizar (...) as iniciativas da Marcha 

Mundial de Mulheres contra a pobreza, contra a violência” (DF). 

 Para terminar a nossa análise respeitante à categoria “o papel social da UMAR”, 

referimos agora a última subcategoria analisada que se prende com a concretização de 

objectivos, a qual originou 5 sub-subcategorias, a saber: 

Quanto à sub-subcategoria, referente à Prevenção, sugere-se que: “ (...) é na 

escola que deve começar a prevenção da violência...” (vol2) ou citando a sócia 2: “ 

Temos outro projecto (...) sobre prevenção de violência de género nas escolas”. Em 

consonância com esta opinião, lembremos a Lei nº95/88, de 17 de Agosto, no Art. 8º, 

que prevê que “Os programas escolares devem ser orientados no sentido de sensibilizar e 

formar a juventude no respeito pelos princípios de igualdade e não discriminação da mulher, 

promovendo uma mudança de mentalidades no tocante ao papel e estatuto das mulheres na vida 

familiar e social.” (Barroco, 2000: 187). 

Os recursos humanos vêm especificados em frases como: “ (...) trabalho muito 

qualificado feito por técnicas especializadas...” (DF); “ (...) técnicas especializadas 

para este tipo de situações (violência)...” (vol2). 

Para Recursos Materiais, seleccionámos os indicadores mais significativos: “ (...) 

casas de abrigo, nos centros de atendimento...” (DF); “ (...) temos casas de abrigo e 
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centros de atendimento...” (vol2); “Centro de Documentação Feminista Elina 

Guimarães...” (sóc2); “ (...) com um site muito dinâmico...”; “ (...) lançamento do site 

(...) e um conjunto de documentos já digitalizados e que podem ser consultados via 

internet (...) para visibilizar a história das mulheres...” (sóc2). 

Questionadas as entrevistadas sobre se a associação tem dado cumprimento aos 

objectivos a que se propõe, sentimos que todas têm uma opinião favorável, explicando 

que definem os objectivos e que os questionam frequentemente de modo a que possam, 

se necessário, (re)estruturar o seu trabalho para proporcionarem uma resposta 

socialmente recompensadora. Assim, para a definição/ cumprimento dos objectivos 

relativamente ao trabalho social da UMAR, apresentamos o discurso dos sujeitos: “Sim, 

temos atingido os objectivos, mas nós estamos sempre a questionar os objectivos...” 

(DF); “ (...) temos atingido os objectivos (...) todos podem ver e concluir sobre a 

importância do nosso trabalho.” (vol2); “ (...) tem atingido os objectivos, pode não ser 

uma coisa em massa mas, quando se propõe atingir determinados objectivos (...) tem 

cumprido” (sóc1); “ (...) atingimos um objectivo que foi a despenalização do aborto em 

2007 (...) projectos em que estamos a trabalhar (...) acções que fazemos nas (...) escolas 

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

com grupos de teatro... e trabalhámos muito bem (...) ” (sóc2). 

 Os indicadores em que os membros da associação se apoiam para concluir sobre 

o cumprimento dos objectivos situam-se, fundamentalmente, ao nível de dados 

existentes sobre a violência doméstica, sobre a luta travada em prol da despenalização 

do aborto e sobre diversas actividades. Eis alguns que nos foram fornecidos: “ (...) os 

indicadores mais fidedignos e construídos de uma forma mais científica estão na área 

da violência.” (DF); “ (a despenalização do aborto em 2007). Isso também é um 

indicador (...) temos um conjunto de indicadores de monitorização de acções (...) temos 

conseguido fazer uma avaliação mas, de facto, é difícil conseguir analisar...”(sóc2); “ 

(...) os indicadores é que ela sobrevive (...) esta capacidade de realizar as actividades 

(...) este tipo de coisas é que são os indicadores da sua capacidade em termos de 

cumprir objectivos” (sóc1); “ (...) trabalhos feitos em vários sectores (...) trabalhámos 

muito bem (...) são também indicadores que nos mostram que temos aceitação junto de 

outros movimentos sociais...” (sóc2). 

A par destes indicadores referentes ao cumprimento de objectivos, são ainda 

utilizados alguns instrumentos de cariz mais concreto: “ (...) utilizamos (...) fichas de 

expectativa (...) fichas de avaliação...” (DF); “ (...) procuramos ter o feedback (...) 
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quando fazemos realizações maiores...” (DF); “ (...) fichas no final de cada 

actividade...” (vol2). 

Relevância do Voluntariado 
Quanto a esta categoria, todos os sujeitos são unânimes ao afirmarem que 

efectuam um trabalho de voluntariado na associação. Além disso, referem que sentem 

que o seu trabalho é reconhecido dentro e fora da associação, à excepção das voluntárias 

1 e 2 que pensam não ver o seu trabalho reconhecido fora do âmbito da associação. 

Distinguimos os seguintes indicadores: “Fora, penso que não, tenho feito um trabalho 

mais de bastidores; (...) dentro da associação (...) a contribuição de cada uma tem 

sempre o seu reconhecimento.” (vol2); “ (...) os tempos são outros (...) as pessoas (...) o 

seu voluntariado (...) é feito mais numa base pontual (...) temos que entender o 

voluntariado doutra forma...” (DF); “ (...) sou acarinhada e considerada por um 

trabalho que fiz há algumas décadas...“ (vol1). A realização pessoal também está 

presente em todas as declarações (à excepção da vol1) das respondentes quando lhes 

perguntamos se se sentem realizadas enquanto cidadãs, se não, vejamos: “ (...) (realiza-

me) enquanto cidadã, mas enquanto activista feminista fundamentalmente, o meu 

trabalho de voluntariado é um trabalho reconhecido dentro e fora da associação...” 

(DF); “ (...) junto desta associação tive toda a abertura para que pudesse exercer um 

pouco da cidadania...” (vol1); “ (...) sinto-me realizada como cidadã num sentido mais 

pleno. Sinto-me mais útil, porque estou a ajudar os outros (...) nesta sociedade tão 

egoísta.” (vol2); “ (...) é uma consciência que fica agarrada às pessoas, que nunca mais 

se perde (...) é uma experiência muito interessante, gratificante, que aconselho 

vivamente” (sóc1); “Realiza-me muito porque, ao lutar pela igualdade, pela 

democracia, pelos direitos de qualquer ser humano discriminado, isso realiza-me muito 

como cidadã” (sóc2); “ (...) as pessoas vêm porque gostam do trabalho, porque se 

sentem realizadas e (...) estão a contribuir para uma causa (...) ”. (DF) 

Pressente-se que estas mulheres trabalham com empenho no sentido de serem 

agentes activos de mudança social, de alteração de mentalidades, de se sentirem 

“completas” enquanto cidadãs e não só em função de um dos itens exigidos pela lei 

aquando dos pedidos de apoio formulados pela associação e que exige “A participação 

de trabalho de voluntariado.” (Dec. - Lei nº246/98, de 11 de Agosto-Art. 8º).  

Interessante verificar que apenas a voluntária1 tem uma auto-imagem deficitária, 

no que respeita ao seu estatuto de voluntária quando diz: “ (...) tenho sido uma má 

voluntária...” e que sente que é mais reconhecida do que devia em virtude do seu 
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contributo não ser dos mais constantes: “Faço o que faço, podia fazer mais (...) sou (...) 

bem recebida, até mais do que mereço enquanto voluntária.”; acrescenta ainda que não 

se pode sentir verdadeiramente realizada porque “ (...) tenho consciência que não faço 

tudo o que poderia...”. 

A concluir, destaca-se o facto de ambas as voluntárias afirmarem que não 

tiveram qualquer tipo de preparação para exercerem as actividades, apenas algumas 

explicações lhes foram dadas: “ (...) foi-me explicado quais eram as necessidades e (...) 

o que dizia respeito à arquivo, como fazê-lo...” (vol1); “Não, não tive (...) quando tenho 

uma dúvida vou perguntando e vou aprendendo.” (vol2). 

Sugestões para Participações Futuras 

Como última categoria apresentada no nosso estudo, temos Sugestões para 

Participações Futuras em que as entrevistadas indicaram como características essenciais 

o dinamismo, a experiência, a capacidade de envolvimento em causas, como aquelas 

que a UMAR abraça: “ (...) digo sempre a alguém é: vem, envolve-te se gostares (...) 

fica e dá aquilo que tu puderes dar do teu tempo.” (DF) 

  Atentemos ainda no que nos dizem a voluntária 2 e as sócias1 e 2, que vão ao 

encontro dos verdadeiros objectivos da UMAR quando se referem a expressões como 

paridade, diferença entre homens e mulheres e quando apelam também aos homens no 

sentido de contribuírem para “derrubar” estereótipos: “Se sentirem os problemas das 

mulheres, então contribuam para os eliminar, disponham do seu tempo, da sua 

juventude, do seu dinamismo e criatividade (...) da sua experiência e batam-se pela 

paridade entre homens e mulheres.” (vol2); “ (...) trabalhar e tentar compreender os 

objectivos últimos e o trabalho que a associação se propõe desenvolver. (...) o facto 

ainda de se ser activo e participar nas coisas. 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 (...) Portanto, quem quiser envolver-se é 

uma boa causa... (sóc1); “Que viesse trabalhar para a UMAR se fosse mulher e, se 

fosse homem, podia fazer parte dos nossos grupos de apoio (...) acabamos por mudar 

atitudes, desconstruir estereótipos...” (sóc2). Uma nota para a voluntária1 que salienta: 

“ (...) Acredito mais nos movimentos e no associativismo, diria às pessoas que (...) estas 

são as vias mais de acordo com a evolução da sociedade e com a necessidade de 

integração das pessoas no movimento geral da cidadania.” (vol1).                                                       

 



 
 

115 
 

Conclusão 
 

A União de Mulheres Alternativa e Resposta é uma associação de mulheres que 

nasceu, já o vimos, como resultado de um conjunto de forças e vontades movidas pelo 

“efeito” do 25 de Abril e da necessidade de trazer para a vida das mulheres as mudanças 

sociais e políticas que se impunham. Tendo passado por diversas reestruturações, a 

associação continua a existir e a exercer a sua acção no campo da luta feminista. 

O que determina o sucesso de uma organização não governamental de mulheres 

com as características da UMAR? Como é que a UMAR sobrevive? Embora possamos 

considerar um conjunto de factores, como a motivação das associadas, a ligação às 

mulheres, a luta pela igualdade entre estas e os homens, entre outros, será o seu percurso 

na sociedade portuguesa, acompanhando as transformações em Portugal e no mundo, 

intervindo na defesa dos direitos das mulheres, fazendo pontes com outras organizações 

e entre mulheres de diferentes gerações, alterando os seus estatutos de acordo com a 

evolução da sociedade, que terá contribuído de forma indiscutível para a sobrevivência 

e visibilidade da UMAR.  

Face à questão inicial problematizada, aos objectivos da nossa dissertação, e de 

acordo com a revisão da literatura e com os resultados dos dados que recolhemos das 

entrevistas e através de conversas informais, teceremos algumas considerações que, 

pensamos, serem pertinentes e que se foram tornando evidentes com o desenvolvimento 

do estudo.  

Em primeiro lugar, pareceu-nos apropriada a decisão de se ter recorrido ao uso 

da abordagem quantitativa, embora com predomínio da qualitativa. Se uma possibilitou 

a recolha de medidas quantificáveis a partir de amostras de uma população, 

introduzindo algum rigor e alguma generalização, a outra contribuiu para 

conhecimentos diversificados e mais aprofundados sobre a associação. As entrevistadas 

foram fundamentais para que tal acontecesse, uma vez que algumas delas trabalham em 

prol da associação desde a sua fundação e outras, não sendo membros efectivos são, 

contudo, simpatizantes de há longa data e detentoras de uma experiência que nos foi 

bastante útil. Não obstante, debatemo-nos com algumas dificuldades na obtenção de 

algumas respostas completas e que mostrassem uma maior consistência ao nível de 

conhecimentos quer teóricos quer da própria vida da associação e daí haver uma certa 

incipiência dos dados recolhidos.  
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De acordo com os objectivos desta dissertação, propusemos neste trabalho 

perceber, entre outras coisas, os factores determinantes que contribuiram para uma 

melhor inserção da UMAR no movimento associativo português, nos feminismos e 

NMS e apreender o processo relacionado com transformação da UMAR em ONG.   

Quanto à sua implantação no movimento associativo português, tentámos 

compreender o “espaço” que ela ocupa enquanto motor de transformação da sociedade.  

Em termos temporais, elaborámos uma cronologia das associações de mulheres, 

que nos mostrou que estas nasceram no início do século XX, com a I República. Apesar 

de algumas associações de mulheres terem sobrevivido durante um tempo significativo, 

não resistiram ao Estado Novo que as extinguiu, criando outras sobre as quais exercia o 

seu controlo. A liberdade regressaria décadas mais tarde, no dia 25 de Abril de 1974 e, 

com ele, as associações de mulheres, entre as quais, a UMAR.  

Outro aspecto acerca do qual queremos tirar ilações liga-se aos novos 

movimentos sociais. Face às respostas das entrevistadas e através da pesquisa 

bibliográfica, concluímos que a UMAR está imbuída do espírito dos novos movimentos 

sociais. Enquanto novo movimento social, mostra interesse permanente e 

disponibilidade para se aliar a outros movimentos sociais e a movimentos dos Fóruns 

Sociais Mundiais. Estes NMS articulam-se entre si e as suas agendas políticas denotam 

uma preocupação em lutar contra uma situação de globalização que, segundo muitos 

analistas, diminui os direitos dos cidadãos. A associação segue esta linha de pensamento 

contudo, não se posiciona contra a globalização, mas entende que a forma como esta 

tem sido conduzida perpetua, ou aumenta mesmo, as discriminações, essencialmente, a 

discriminação da mulher no que toca a diversas áreas, como as do trabalho, as da 

violência e as questões ligadas à pobreza.  

Verificámos a existência de uma estreita relação entre novos movimentos sociais 

e classe média, sendo este facto visível nos órgãos dirigentes da UMAR, cujas 

profissões dos membros da Direcção, da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho 

Fiscal são, maioritariamente, professoras, formadoras, psicólogas, sociólogas, 

antropólogas, economistas, investigadoras, técnicas superiores da Função Pública. 

Como já referenciámos, uma das características dos novos movimentos sociais 

tem a ver com a sua descentralização e com a recusa de uma hierarquização e a UMAR 

vem também ao encontro deste ponto ao adoptar um funcionamento em rede e em 

grupos de trabalho. 
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Apesar de o feminismo ter surgido há muito tempo, as feministas apoiando-se 

nos seus objectivos e nos seus novos modos de actuação postos em prática a partir das 

décadas de 60/70 do século XX, reivindicam o estatuto de novo movimento social para 

o feminismo. 

 A UMAR, desde há muito que debate os feminismos e dá primazia à articulação 

com outros movimentos sociais, de modo a acompanhar os tempos, a “dar espaço” nos 

estatutos para uma significativa evolução e favorecendo uma definição de objectivos 

vincadamente feministas. 

Enquanto novo movimento social, o feminismo tem atraído a atenção de vários 

estudiosos, consequentemente, a nossa atenção virou-se para o enquadramento da 

UMAR nas correntes feministas e, uma vez que atravessou várias décadas, percebemos 

que ela se inseriu em mais do que uma corrente feminista. Os estatutos de 1976/1977 

não falavam em feminismo, a associação inspirava-se em ideais marxistas, adquirindo 

um certo radicalismo após 1979, com o aparecimento da CNAC. Pelo contrário, os 

actuais estatutos já focam este aspecto, a associação reclama-se, de facto, feminista e 

encontra-se numa corrente de intervenção social. A UMAR coloca-se no centro de 

algumas correntes feministas, como as radicais, as socialistas, as marxistas, as pós-

modernas, as institucionais, ocupou mesmo o lugar das organizações feministas 

radicais, porque já não existem os feminismos de segunda vaga, em Portugal. 

Tendo a nossa questão de partida sempre como orientação, no que concerne à 

transformação da UMAR em ONG (3ª fase da associação-1985/1990), ressalte-se os 

pontos fundamentais que levaram a essa passagem e que estão directamente 

relacionados, entre outros, com aspectos sociais, financeiros e com alterações 

estatutárias que acompanharam as evoluções que se iam dando na sociedade. A UMAR 

ia alargando o seu raio de acção, o que lhe proporcionou um maior reconhecimento 

social, tanto a nível nacional como internacional. Tentava cada vez mais chegar às 

pessoas que dela precisavam e, para isso, necessitava de dinheiro e entreviu nessa 

passagem uma forma de adquirir financiamentos. Sendo uma associação de mulheres 

sem fins lucrativos, tal não significa que abdique de concorrer a fundos ao seu alcance 

para cumprir aquilo a que se propõe. A sociedade, cada vez mais, disponibiliza meios 

que coloca ao serviço das organizações não governamentais, que devem ser ouvidas 

pelo Estado, e a UMAR soube aproveitar esta oportunidade. 

Antes, a actividade da associação era mais reduzida, mais voltada para o 

voluntariado, vivendo das quotas das associadas e das recolhas de fundos. Quando passa 



 118 

a ONG abriram-se maiores perspectivas em termos financeiros, o que possibilitou uma 

intervenção num espectro mais amplo de áreas de actuação e uma maior incrementação 

de projectos, (formação profissional para mulheres, intervenção na área da violência, 

intervenção contra o tráfico de mulheres, bibliotecas para a igualdade de género...).  

Porém, a passagem a ONG não trouxe a resolução de todos os problemas, 

porque as verbas provenientes da União Europeia e distribuídas através do governo 

português sofrem atrasos, com impacto na concretização dos projectos e nos objectivos 

a atingir e a UMAR denuncia de forma muito assertiva e crítica esses atrasos e as 

consequências que isso acarreta, comprometendo o trabalho da associação.   

Mereceram também particular atenção da nossa parte as características da 

organização e, para tal, seleccionámos algumas informações, como as respeitantes ao 

funcionamento e perfil das sócias. As características apresentadas enfatizam o 

funcionamento democrático da UMAR, que não tem adoptado uma política fechada, 

resultado de um contributo da alteração dos estatutos que proporcionou uma estrutura 

em rede e com uma organização mais horizontal, bem como a realização de eleições dos 

órgãos sociais, Assembleias Gerais e outras sempre que se justifique. Na sequência do 

propósito de caracterização da associação, verificámos que houve alteração no perfil das 

sócias ao longo das cinco fases da associação, passando a ser detentoras de graus 

académicos superiores e cingindo-se a sua proveniência a sectores sociais mais 

favorecidos. 

O resultado de toda esta postura ao longo de décadas fez-se sentir num 

desempenho cada vez mais consolidado em todas as áreas, nomeadamente, no que 

respeita ao papel social da UMAR. Concluímos da importância que é atribuída ao 

trabalho de parceria quando são insistentemente referidos os vários intervenientes com 

que a UMAR trabalha (AMI, escolas, polícia, APAV, LGBT...) e o tipo de actividades 

que efectuam. Identificámos ainda outras áreas em que é feita uma intervenção positiva, 

como a prevenção da violência nos bancos das escolas e a existência de técnicas 

especializadas para intervir em situações de risco. 

Face ao exposto, tentar actuar no meio social, além de ser imperativo, é uma das 

tarefas da UMAR e de outras organizações congéneres, porque contribui para erradicar 

problemas sociais de grande peso na sociedade. Isto não deve desresponsabilizar as 

entidades locais de exercerem o seu papel na resolução de problemas com que, 

actualmente, as mulheres ainda se debatem e de contribuírem para a sua valorização em 
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termos pessoais, profissionais e sociais, sobretudo se falarmos em mulheres 

desempregadas, em risco de exclusão..., enfim, as que pertencem a públicos 

desfavorecidos. A associação deve deixar bem claro junto destas entidades que só 

teriam a ganhar se tivessem mais elementos femininos a participar no desenvolvimento 

local. Aliás, consta da lei que estas associações sejam ouvidas quando se elabora o 

Plano de Desenvolvimento das regiões. 

 Apesar da abrangência e da dinâmica do seu trabalho na comunidade, 

detectámos uma fraca capacidade, por parte da associação, de dar a conhecer toda a 

amplitude do trabalho prestado. Nesta perspectiva, devem ser feitos mais esforços no 

sentido de inverter esta situação e a própria UMAR reconhece também a necessidade de 

um trabalho insistente e incisivo junto da comunicação social com o intuito de uma 

divulgação mais assídua das suas actividades. Perguntamo-nos também até que ponto 

não seria proveitoso a publicação de revistas com uma periodicidade razoável, porque 

pensamos que estas atingiriam com maior facilidade um público mais vasto do que os 

livros temáticos editados pela associação, sem embargo da importância destes estudos 

quanto ao cumprimento dos objectivos da UMAR. 

Para a possível concretização dos itens referidos reconhecemos, especialmente 

através da nossa investigação, a importância do trabalho de campo e a necessidade de: 

sensibilizar a sociedade para a problemática que tem a ver com a igualdade de 

oportunidades entre homens e mulheres; reivindicar a existência de meios para que se 

possa fazer uma intervenção adequada nesse sentido; esclarecer os cidadãos acerca da 

necessidade de uma sociedade mais equitativa, descobrindo o feminismo como um 

espaço plural de pensamento e de acção. 

Como nota final deixamos aqui expressa uma certa inquietação que advém de 

chegar ao fim e pensarmos que as opções e conteúdos seleccionados não tenham sido os 

mais adequados, transmitindo-nos uma sensação de que estamos perante um trabalho 

inacabado. Com consciência das lacunas que existem, gostaríamos, no entanto, que elas 

fossem encaradas como linhas orientadoras para futuros estudos.  

Apesar das dificuldades que enfrentámos e de tudo o que possa ter ficado por 

dizer e por fundamentar, não podemos deixar de manifestar o prazer que tivemos ao 

realizar esta investigação. Queremos acreditar que, ao reflectir sobre o nosso tema, 

contribuímos para qualificar e dignificar a mulher, esperando ter apresentado uma 

dissertação que apele à sensibilização desta problemática e ao desfazer de alguns 

equívocos/preconceitos que ainda possam subsistir em torno dela. 


