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Um  grupo  de  associadas  da  UMAR  apresenta-se  às  eleições  para  os  órgãos  sociais  da 

associação  para  o  biénio  de  2019-2021,  assumindo  a  responsabilidade  de,  respeitando  a 

história da UMAR, não se furtar à necessidade de a renovar, revitalizar e fortalecer. 

 
 

Esta equipa que  agora se apresenta é  herdeira de  um  legado de  que se orgulha  e considera 

que a UMAR deve reforçar o seu trabalho em áreas pelas quais ganhou notoriedade e pelas quais 

é  respeitada: ligação directa às mulheres, violência de género, aprofundamento  crítico dos 

feminismos, activismo interseccional e transnacional. 

 
 

A  UMAR,  como  associação  feminista  com  mais  de  40  anos,  terá  de  ser  cada  vez  mais  um 

espaço de  pertença, representativo  da diversidade  das mulheres  e da  pluralidade  identitária 

da  sociedade  actual,  com  os  seus  desafios,  perigos  e  complexidades.  A  democracia  e  a 

democracia  interna,  bem  como  a  ligação  às  mulheres,  são  a  razão  de  ser  de  qualquer 

associação feminista e de defesa dos seus direitos. O grande objectivo da luta pela igualdade e 

pela  não  discriminação  na  sociedade  tem  de  ter  correspondência,  no  plano  interno  da 

organização,  a  práticas  de  participação  alargada  e  sem  hierarquias,  ao  funcionamento  em 

equipa   e   ao   diálogo   e   partilha   com   feministas   e   outras   activistas   não   pertencentes   

à associação.   Para   tal,   propomos   a   criação   de   um   conselho   feminista  que   inclua 

pensadoras e activistas em várias áreas do saber e da vida. 

 
 

Na área da violência doméstica e de género, a UMAR deverá continuar a dar os seus 

contributos    teóricos    e    práticos,    não    só    nos    campos    da    prevenção,    atendimento, 

aconselhamento  e  abrigo,  mas  também  estabelecer  parcerias  e  envolver-se  em  projectos 

nacionais e transnacionais que contribuam para a implementação das medidas estabelecidas na 

Convenção de Istambul. Os números de femicídio em Portugal e a revolta e a mobilização social 

decorrentes dos casos ultimamente relatados obrigam a nossa associação, com um largo historial  

e  reconhecida  experiência,  a  assumir  maior  protagonismo  na  transformação  desta realidade.
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Ao  nível  da  formação  feminista,  o  Centro  de  Documentação  e  Arquivo 

Feminista  Elina  Guimarães  (CDAFEG)  tem  de  assumir  um  papel  de  charneira  na 

visibilização   da   história   das   mulheres   e   na   ligação   à   investigação   feminista.   Propomos 

revitalizar   quer   a   Universidade  Feminista  (UF),   quer   o   Forumar.   A   UF   deverá 

aprofundar a vertente de apoio e incentivo ao trabalho de investigação de feministas nacionais 

e internacionais, detentoras de bolsas de estudo e alunas de Erasmus, encontrando formas de as  

apoiar.  O  Forumar  reforçar-se-á  como  polo  de  formação  interna  e  também  na  área  da 

prevenção  da  violência  de  género,  criando  sessões  de  formação  para  docentes  de  todos  

os níveis de ensino e outros públicos, fazendo parcerias com sindicatos, associações profissionais, 

associações  de  estudantes  e  outras  organizações  não-governamentais.  Ainda  no  âmbito  da 

formação   feminista,   trabalhar-se-á   com   o   intuito   de   potenciar   a   integração   de   jovens 

feministas na área dos feminismos e mesmo como associadas da UMAR. 

 
 

A comunicação interna da UMAR e para o exterior tem de ser melhorada, pois é um 

instrumento  fundamental  sempre  em  desenvolvimento.  Para  além  da  presença  nas  redes 

sociais,  uma  newsletter  mensal  ou  bimensal,  passível  de  ser  descarregada  nos  e-mails  das 

associadas, voluntárias, trabalhadoras e estagiárias, é um meio prático e regular de informação 

que é uma exigência dos nossos dias. Acresce a necessidade urgente de reformular a página 

oficial na Internet da UMAR no sentido de a tornar mais apelativa e funcional. 

 
 

A  dinamização  de  programas  culturais  e  lúdicos,  por  iniciativa  das  mulheres  da 

comunidade umarista, são outra forma de reforçar a sororidade feminista: clubes de leitura, 

visitas  a  museus,  idas  ao  teatro  e  ao  cinema,  passeios  temáticos  (por  exemplo,  os  Roteiros 

Feministas), dança, etc. 

 
 

No  que  respeita  à  interseccionalidade,  os  feminismos  articulam-se  em  lutas  ligadas  

às reivindicações   de   todas   as   mulheres,   independentemente   da   sua   orientação   sexual, 

capacidade,  idade,  origem  social  e  territorial  e  outras  categorias  identitárias,  sabendo  que, 

enquanto pessoas, a nossa identidade está em processo permanente de reconstrução. 

 
 

O trabalho transnacional que, durante muitos anos, foi relevante na UMAR, sobretudo na 

ligação à Marcha Mundial das Mulheres (MMM) até 2015, precisa de ser reanimado, tanto
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mais que as ameaças à democracia em grande parte do mundo exigem um olhar atento e um 

relacionamento  e  solidariedade  internacionalista  feminista.  Em  2020  decorrerá  a  5ª  Acção 

Internacional  da  MMM  sob  o  lema “Resistimos  para viver, marchamos para  transformar”. A 

UMAR  deve  inteirar-se  do  que  esta  rede  feminista  internacional  programa  e  avaliar  do 

interesse  de  poder  dar  o  seu  contributo.  Ainda  numa  perspectiva  interseccional,  as  nossas 

lutas   feministas   devem   ligar-se   aos   movimentos   já   existentes   (anti-racistas,   de   pessoas 

refugiadas, da Palestina, da América do Sul, entre outras) numa lógica transnacional. 

 
 

Outra área a aprofundar tem a ver com o intensificar dos laços com as feministas dos países que   

falam   o   português   e   o   intercâmbio   com   feministas   portuguesas   na 

diáspora. 

 

 

A auto-sustentabilidade e a transparência devem ser as linhas orientadoras da vida 

de uma organização feminista. 

 
 

A   sustentabilidade   financeira   da   UMAR   obriga   a   um   empenhamento   muito   sério   e   

à necessidade de pensar formas de  angariação de fundos próprios, para além  das quotizações 

das  associadas.  Estas  devem  ser  envolvidas  na  solução  da  manutenção  das  várias  sedes, 

tornando a associação mais independente de fundos governamentais. Para que tal se consiga, 

há  que  valorizar  a  prestação  de  contas  e  transparência  da  aplicação  de  todos  os  recursos 

financeiros que a associação gere. 

 
 

A nível interno, deveremos ser capazes de articular e aumentar o apoio às diferentes equipas 

tendo em vista a construção de uma identidade umarista diversa, plural, articulada entre si e de 

valorização e autonomia das profissionais. A confiança nos núcleos e delegações, o apoio 

incondicional e a estabilidade das equipas e dos projetos em curso, a participação de todas na 

estratégia  da  UMAR,  que  coletivamente  venha  a  ser  definida,  são  o  compromisso  que 

assumimos. 

 
 

Na UMAR todas as mulheres contam! Sem amarras e em movimento! 
 

O futuro é feminista! Todas contamos! 


