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LISTA B 
PROGRAMA 

 

POR UM FEMINISMO COMBATIVO 

ASSENTE NOS NÚCLEOS DA UMAR 

O actual contexto político internacional de crescimento das forças de extrema-direita 

lança um ambiente perigoso para os direitos das mulheres e de todas as pessoas que 

sofrem múltiplas discriminações. A influência destas ideias ganha curso e vai 

influenciando a nossa sociedade. As ideias retrógradas, machistas, racistas e 

LGBTIfóbicas fazem parte de uma ideologia que perpassa por tribunais, por órgãos de 

comunicação social com os seus “fazedores de opinião pública”. 

O movimento feminista internacional tem sido o único movimento social de massas a 

confrontar esta onda conservadora e fascizante. A maré feminista que encheu as ruas 

de várias cidades do nosso país, no 8 de março, mostra-nos que um novo sujeito político 

feminista plural está a surgir com muitas e muitas jovens. Para esta nova onda feminista 

contribuíram muitos colectivos em torno da greve feminista, como a Rede 8 de março, 

a UMAR que se pautou por uma greve simbólica e social, assim como muitas outras 

associações, mostrando que aquilo que parecia fragmentação do movimento se 

transformou em articulação de causas, reforçando a rua como espaço de protesto e 

resistência. 

A indignação que desceu às ruas teve como base principal o repúdio pelo femicídio de 

tantas mulheres nos primeiros dois meses do ano e por um poder judicial machista de 

culpabilização das mulheres e de desculpabilização dos agressores. Mas não só! Neste 8 

de março estiveram presentes as lutas contra todas as discriminações e agressões 

racistas e homofóbicas, assim como a exigência de prisão dos mandantes e dos 

assassinos de Marielle Franco. 

A UMAR esteve nesta maré feminista e queremos reter em todas nós as imagens das 

maiores manifestações de mulheres realizadas, desde o 25 de abril de 1974. 

 É este compromisso com a luta nas ruas que a lista agora apresentada assume. Correr 

por fora, como sempre fez, sem contudo deixar de “correr” por dentro, ou seja, 

pressionar dentro das instituições para que os direitos das mulheres sejam respeitados 

e se acabem com as discriminações múltiplas. Exigir o que tem de ser exigido junto do 

poder político com propostas concretas que sejam transformadoras. 
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Na área da Educação precisamos de estar vigilantes sobre a forma como a Escola forma 

cidadãs e cidadãos para uma sociedade mais igualitária, democrática e sem violências. 

É preciso consolidar um trabalho de prevenção da violência, assim como continuar a 

internacionalização em projectos de Educação Cívica e Política para a Memória onde a 

UMAR tem introduzido as questões feministas e anti-coloniais. O reforço de que a as 

questões LGBTI+ devem ser abordadas nas escolas torna-se importante perante as 

reacções de direita. O feminismo lésbico e trans pode dar contributos neste sentido. 

Na área da Violência nas relações de intimidade é preciso reforçar o trabalho de ação 

feminista que temos vindo a desenvolver, monitorizar as medidas governamentais 

apresentadas a 7 de março, exigindo que se cumpra o que foi definido. Precisamos de 

dar continuidade ao trabalho das equipas da UMAR na formação especializada sobre 

violência de género com metodologias feministas que são as que melhor empoderam e 

protegem as mulheres. Precisamos também de abordara violência entre casais do 

mesmo sexo/género. 

Na área do Assédio e Violência Sexual precisamos de capacitar e sensibilizar para a 

denúncia de situações tão “difíceis” de “provar” segundo os parâmetros utilizados pelo 

sistema judicial que reproduz através dos seus discursos a ideologia patriarcal que ainda 

domina a sociedade portuguesa. 

Na área do Trabalho precisamos de exigir que as chamadas medidas de articulação entre 

vida profissional, pessoal e familiar, passem pela criação de infra-estruturas de apoio a 

crianças e pessoas idosas com qualidade e a preços acessíveis integradas na rede pública 

deste tipo de serviços. É também preciso exigir mais emprego sem precariedade, 

emprego com direitos, assim como o fim das discriminações nesta área, procurando 

articular com os sindicatos estas exigências. É preciso valorizar o trabalho do cuidado, 

assim como o seu reconhecimento social e mostrar que as mulheres fazem trabalho não 

pago, por ano, cerca de 19 semanas a mais do que os homens. O estatuto dos cuidadores 

informais, na maioria mulheres deve ser aplicado e aperfeiçoado. 

É também nosso compromisso enfrentar as ideias conservadoras e fascizantes que de 

forma sub-reptícia envolvem as instituições e naturalizam comportamentos como os da 

violência de género. É preciso também enfrentar as ideias neo-machistas de 

culpabilização das mulheres em relação aos filhos, em casos de violência. Esta ideologia 

utiliza e deturpa o conceito de igualdade para fazer discriminação sobre as mulheres. É 

preciso combater a instrumentalização dos direitos das mulheres no desvirtuamento 

dos próprios direitos. 

Consideramos que, em termos políticos, devíamos colocar como ações prioritárias: 

- Realização de um Fórum Nacional contra as Múltiplas Violências de Género, que 

denuncie os perigos dos discursos contra a ideologia de género e os discursos de ódio 

(Junho, após Eleições Europeias) 
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-Lançamento de uma Campanha por Serviços de Apoio e Cuidado a Crianças e a 

Pessoas Idosas. (Início de 2020) 

- Realização de um Encontro Nacional sobre Educação, Género, Sexualidades e 

Feminismos em colaboração com a Universidade Feminista (Setembro de 2020) 

Dando continuidade a um trabalho sobre Mulheres Territórios e Memória em 

colaboração com a academia Galega da Língua Portuguesa, a UMAR compromete-se a 

realizar o III Encontro de Mulheres e Lusofonia, na universidade do Minho em Braga. 

O lançamento de um “Manifesto Eco-Feminista” em colaboração com feministas 

ecologistas e com jovens umaristas que estiveram nas Marchas pelo Clima é outro dos 

nossos compromissos. A ligação desta e outras actividade à Marcha Mundial das 

Mulheres na sua ação internacional de 2020 é outro dos objectivos. 

Viu-se ainda, a necessidade de fazer um debate no CCIF sobre: “Na Maré Feminista, qual 

é nossa vaga?”, reflectindo sobre a existência de uma nova vaga dos feminismos e 

caracterizando os seus contornos. Este debate pode ser replicado nos núcleos da UMAR. 

As exigências que estão colocadas à UMAR são muitas, nomeadamente:  

 - Saber ter respostas formadas através do debate colectivo dentro da associação, em 

especial em áreas cruciais como a Violência contra as Mulheres ou a Educação. 

- Reforçar o trabalho nos núcleos da UMAR através da formação na área dos feminismos 

e desenvolvimento de projectos que potenciem a sua actividade feminista local. 

-Na área da cultura feminista continuar o trabalho de recolha de testemunhos de 

mulheres, segundo uma perspectiva interseccional. Ouvir estas mulheres, registar os 

seus depoimentos, refletir e debater as suas questões, divulgar as suas angústias e 

anseios é o nosso objetivo. Em prol de uma igualdade de género onde caibam todas, 

todas as mulheres. 

- Criar alguns grupos de trabalho ou áreas de intervenção, como “Feminismos e 

Imigração”, onde podem ser tratadas questões relacionadas com os direitos no trabalho, 

as discriminações nos processos de imigração, o tráfico de seres humanos e as situações 

que envolvam trabalho sexual, sendo que devemos ser cuidadosas ao introduzir estas 

duas vertentes, carecendo ainda de debates nos diversos núcleos da UMAR, que podem 

ser realizados ainda durante 2019. Apesar da UMAR já ter uma posição aprovada em 

Assembleia Geral da UMAR sobre o trabalho sexual torna-se importante aprofundar o 

debate nos núcleos da UMAR. 

- Fazer formação sobre a UMAR e os feminismos para as companheiras mais jovens no 

sentido de ir criando condições para uma maior renovação dos órgãos sociais. 
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