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“O feminismo, como o oceano é fluído, poderoso,
profundo e tem a infinita complexidade da vida,

move-se em ondas, correntes, marés e, 
às vezes, tempestades furiosas. 

Como o oceano, o feminismo não se cala!”
(Isabel Allende, Mulheres da minha Alma, 2020)

A nossa identidade feminista

A UMAR faz parte de um feminismo histórico que preserva a memória. Sem memória não há
feminismos. Somos por um feminismo que age no presente e se abre ao futuro, tendo em
consideração novas ideias e outras áreas de intervenção como a ecologia. 

Somos feministas de esquerda com a convicção de que os sistemas patriarcal, colonialista e
capitalista estão nas raízes de todas  as discriminações e opressões. Identificamos todos os
sistemas opressores que combatemos através da (re)construção de resistências.  Por isso, o
nosso  feminismo  é  também  antirracista,  anti-lgbtfóbico,  anti-capacitista,  anti-idadista,
antifascista e ecologista. A crise ecológica planetária é o capítulo mais recente da história do
capitalismo, por isso defendemos um ecofeminismo social  contra a dominação patriarcal  e
capitalista.

Distanciamo-nos  do  feminismo  liberal  porque  o  nosso  feminismo  não  é  de  slogans.
Materializa-se nas lutas diárias das mulheres e de todas as pessoas que sofrem discriminações.

Somos um feminismo atento às múltiplas discriminações e, por isso, interseccional, que cruza
os direitos das mulheres trabalhadoras em diversas áreas, não esquecendo as mais precárias e
invisibilizadas: as mulheres migrantes, as mulheres racializadas, as trabalhadoras domésticas e
de  limpeza,  as  trabalhadoras  dos  cuidados,  as  mulheres  rurais,  as  mulheres  de  diferentes
etnias, entre as quais as ciganas, as mulheres trans, as trabalhadoras do sexo, as mulheres em
situação de sem abrigo, as mulheres presas.

Reclamamos o reconhecimento social do trabalho não remunerado das mulheres em casa, na
reprodução social da vida e o equilíbrio na partilha desse trabalho entre homens e mulheres.
Trazemos a perspetiva feminista para os cuidados, o que significa que a responsabilidade dos
cuidados  não  pode  recair  unicamente  sobre  as  mulheres,  porque  isso  é  colocá-las  numa
posição favorável  à sua desvalorização pelo patriarcado.  Para isso,  reivindicamos creches e
jardins  de  infância  públicos  e  outros  equipamentos  e  respostas  sociais  neste  âmbito,  que
possam  ser  complementados  com  alternativas  comunitárias  de  organização  do  trabalho
reprodutivo.  
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Defendemos  um  feminismo  inclusivo  e  interseccional,  aberto  a  alianças  que  respeitem  a
identidade de cada associação e coletivo feminista, na perspetiva de uma pluralidade sempre
em mudança. Gostamos de refletir e de construir pensamento com a ação, um feminismo que
instiga à autocrítica e reflexão constante.

A  desconstrução  do  binarismo  de  género,  a  despatologização  das  identidades  trans  e  o
combate  acérrimo  à  violência  transfóbica  ampliam  a  agenda  feminista  que  inclui  outras
mulheres  invisibilizadas  pelo  próprio  sistema,  tais  como  as  mulheres  racializadas,  pobres,
rurais, idosas, lésbicas, bissexuais, com diversidade funcional e trans. 

O nosso feminismo é internacionalista e procura inserir as lutas globais no contexto social e
cultural do país.

Ao considerarmos como direitos fundamentais o direito ao emprego sem discriminações, o
direito a uma habitação digna e a uma vida sem violências de género, o nosso feminismo
constrói  espaços  de  diálogo  com instituições  públicas,  mas  também confronta  os  poderes
políticos instituídos, exigindo a concretização destes direitos. 

Representamos  um  feminismo  comprometido  social  e  politicamente  com  os  direitos
fundamentais e combatemos as desigualdades de género e sociais. 

Só um feminismo crítico e interseccional favorece a construção de uma sociedade onde sejam
discutidas e contempladas as diferenças e as singularidades das pessoas, e na qual se articulem
os  diferentes  eixos  de  identidade  social  (e.g.,  sexo/género,  sexualidade,  raça/etnia,  idade,
classe,  nacionalidade, etc.),  colocando  novos  desafios  para  a  concretização  efetiva  de
princípios como a igualdade, a justiça social e a democracia. 

Somos  feministas  atentas  perante  as  injustiças  sociais  e  as  discriminações.  Somos  um
Feminismo de Agência que constrói a sua agenda política, ouvindo efetivamente as vozes das
mulheres.

Queremos um Futuro sem discriminações e sem medos! O nosso feminismo insere-se na luta
mais geral do povo português contra a opressão, pela democracia e pela liberdade.

A atual situação das mulheres

Foram muitos os direitos alcançados pelas mulheres após o 25 de abril de 1974.
Nestes 47 anos, as mulheres ousaram afirmar-se em termos sociais e políticos, fazer ouvir as
suas vozes, mas muitas vozes estão ainda por ouvir, como afirma a ativista de etnia cigana,
Maria Gil. 
Existiram lutas que demoraram anos e só a resistência das mulheres e as alianças  criadas com
forças progressistas permitiram a despenalização do aborto e o seu acesso gratuito no Sistema
Nacional de Saúde.
Contudo,  existem  ainda  muitas  batalhas  pela  frente  e  muitos  muros  por  derrubar,
especialmente nesta situação de pandemia na qual as mulheres têm sido as mais afetadas.
Elas estão na linha da frente e mais expostas ao perigo de contágio (profissionais de saúde,
empregadas de limpeza, lares, funções de interação com o público). São também as que têm
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vínculos  de  trabalho  mais  precários,  constituindo  54%  dos/as  710  mil  trabalhadores/as
vulnerabilizados/as.

Existe maior desemprego das mulheres e Portugal é o país europeu onde as mulheres mais
recuaram  em  termos  salariais.  O  fosso  das  diferenças  salariais  entre  mulheres  e  homens
cresceu. As medidas do governo são insuficientes.

Perante  o  empobrecimento  das  mulheres,  as  desigualdades  de  género  aprofundam-se  e
agudizam-se.
Sobre  as  mulheres  recai  a  sobrecarga  de  trabalho  em  casa,  teletrabalho  e  trabalho
reprodutivo, o que dificulta a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional.
O stresse familiar é maior e a permanente convivência com os agressores agudiza as situações
de violência e dificulta a denúncia. Tudo isto deteriora o sistema imunológico e a saúde mental
das mulheres. A área do trabalho tem passado por mudanças sistémicas em que elas são as
mais afetadas e nunca como agora surge, de forma tão visível, a dependência entre produção e
reprodução.

A  crise  pandémica  e  social  exacerbou  situações  anteriores  de  grande  precariedade
habitacional, tornando a luta das mulheres pelo direito à habitação uma questão central. A
precariedade atinge também a área da cultura,  em que muitas mulheres artistas e artesãs
vivem ao nível da falta de subsistência básica. O exacerbar de situações deficitárias regista-se
também  ao  nível  da  educação,  da  saúde,  dos  direitos  das  mulheres  migrantes,  das
trabalhadoras rurais que continuam sem um estatuto próprio, das empregadas domésticas e
de limpeza e, ainda, de quem não tem quaisquer direitos, como as trabalhadoras do sexo.

Apesar de todas as medidas tomadas na área da violência doméstica e de género, as mulheres
continuam  a  morrer  vítimas  do  patriarcado:  as  decisões  judiciais  mantêm-se  lentas  e
desajustadas da realidade - como seja o real afastamento do agressor da casa de morada de
família - obrigando as mulheres e as crianças a abandonar as suas casas. A recente recusa da
maioria parlamentar de atribuir à violação o estatuto de crime público revela até que ponto a
mudança  de  mentalidades  é  lenta  e  em  muitas  situações  retrógrada.  A  frequente
revitimização a que estão sujeitas as mulheres nos tribunais e demais instituições demonstra
reiteradamente a forma como o sistema é profundamente sexista, patriarcal e impreparado
para proteger as mulheres vítimas de abusos sexuais. 

Nas regiões do interior e no Norte do país, especificamente Trás-os-Montes e Alto Douro, as
populações sentem-se abandonadas pelo sistema, no que diz respeito a respostas para vítimas
de violência doméstica e à Prevenção da Violência de Género nas Escolas e na Família. 

Há que analisar os custos da insularidade para as mulheres das Regiões Autónomas em relação
a direitos e falta de respostas em diversas áreas.

A descontinuidade territorial  a que as mulheres das Regiões Autónomas da Madeira e dos
Açores estão sujeitas tende a agravar desigualdades no que diz respeito ao acesso ao emprego,
à saúde,  à  educação,  à  livre  deslocação,  ao custo de vida,  e  ao acesso a bens,  serviços  e
eventos  culturais.  Ao  mesmo  tempo,  meios  mais  pequenos  dificultam  também  o  auxílio
sigiloso,  nas situações de violência doméstica.  Por sua vez,  setores como a agricultura e o
artesanato têm sido fortemente afetados pela globalização e sucessivas crises económicas e
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sociais,  tendo havido  uma drástica  redução  de  trabalhadoras  nestes  setores  e  uma maior
procura de trabalho na área dos serviços.

Sendo que o trabalho escasseia em muitas áreas, não só nas Regiões Autónomas, mas também
em todo o  país,  muitas  mulheres  jovens  acabam  por  emigrar,  assim que  terminam o seu
percurso académico, que muitas vezes é feito no Continente em condições complicadas e com
muitos  custos  para  a  família,  em  busca  de  melhores  condições  de  vida  ou  à  procura  de
trabalho na sua área de formação.

A dependência do exterior para obter muitos bens essenciais é preocupante, deixando estes
territórios ainda mais vulneráveis em situações pandémicas como a que temos vivido desde
março de 2020. Por sua vez, o medo, as condicionantes de saúde, os baixos rendimentos e o
aumento do desemprego têm impedido muitas mulheres de sair das ilhas por falta de meios
financeiros, tendo existido um duplo confinamento neste mais de um ano de pandemia, com
impactos na sua saúde mental.

A  interligação  entre  os  núcleos  da  UMAR  e  a  utilização  das  tecnologias  para  auscultar  as
especificidades de cada Região, para partilha de experiências e conhecimentos, compreensão
das dificuldades e interligação de lutas por direitos, são fundamentais para um ativismo coeso
e  inclusivo,  que  tem  em  conta  a  diversidade  cultural  de  todo  o  país.  E,  também,  para
acompanhar o desenvolvimento que tem ocorrido nas Regiões Autónomas e os novos desafios
que têm surgido para as mulheres das ilhas, de todas as idades.

A situação de saúde pública agravou-se e aumentaram os problemas e as desigualdades que
afetam e penalizam mais as mulheres, como a violência doméstica e a pobreza (em 2019, em
média, 18% das mulheres viviam abaixo do limiar da pobreza comparativamente com 16,5%
dos homens). 

Temos de fazer um enorme trabalho pedagógico e de ação política na consciencialização e no
reconhecimento  das  desigualdades  e  estabelecer  pontes  entre  os  diversos  tipos  de
discriminação. Existe um fundo comum: as discriminações estão ligadas à invisibilidade dos
direitos. A “violência do inexistir” é hoje uma realidade. Existem mulheres marginalizadas da
sociedade; tudo se passa como se não existissem.

É  necessário  dar  visibilidade  às  pessoas  trans,  porque  são  humilhadas,  agredidas  e
assassinadas, em todo o mundo. É importante também conhecermos a situação das mulheres
reclusas com crianças nas prisões e intervir.

Os perigos do crescimento das ideias da extrema-direita são enormes! Penetram no tecido
social mais frágil e têm reflexos diretos nos direitos das mulheres. Com os discursos de ódio,
atacam pessoas de diferentes etnias, apelam ao racismo e ao machismo. Fazem ressurgir os
valores  de  uma  família  tradicional  assente  na  falta  de  liberdade  dos  seus  membros,  em
especial  de  mulheres,  crianças  e  jovens.  Os  “valores  da  Pátria”,  as  saudações  nazis  e  as
posturas autoritárias e agressivas fazem-nos lembrar tempos tenebrosos para o nosso país e
para o mundo. Não os podemos subestimar e precisamos de os combater sistematicamente,
materializando a frase da feminista negra Angela Davis “A liberdade é uma luta constante”.
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Perspetivas de ação para os próximos três anos

A- Ações e Programas que se pretendem continuar

A ação assente na autonomia dos núcleos continua a ser uma forma de ligação às mulheres das
regiões  com as  especificidades  que  se  colocam  nos  diversos  territórios.  O  crescimento da
atividade  dos  núcleos  resulta  de  transformações  do  tecido  social  existente,  de  novas
associadas e de um trabalho em rede com outras associações e coletivos.

Persistimos na nossa intervenção de anos na área da Violência de Género, sendo necessária
uma maior consolidação de equipas a nível nacional, pelo que deveriam realizar-se encontros -
dois ou três anuais - das equipas técnicas, dinamizados pela área da violência, para detetar
dificuldades sentidas na intervenção, assim como para construir pensamento coletivo. Deste
modo,  a  direção  assume  o  compromisso  de  lutar  por  condições  dignas  de  trabalho  e  de
remuneração para as equipas, bem como por supervisão técnica.
Será também assegurada a continuidade do Observatório de Mulheres Assassinadas (OMA) e
aprofundados o estudo e a reflexão sobre o femicídio.

A continuação do trabalho da UMAR na área do  Combate à Mutilação Genital  Feminina  é
certa, em particular na criação de novos mecanismos de combate aos Casamentos Infantis,
Precoces  e  Forçados.  A  UMAR,  enquanto  associação  feminista,  deve  promover  uma  luta,
contínua e interseccional, capaz de reforçar a nossa ligação a mulheres migrantes.

A Educação para a Igualdade e a Cidadania tem sido uma área à qual a UMAR tem dado muita
atenção, há cerca de duas décadas, através do projeto ART’THEMIS+ e de outras intervenções. 
O empenho do serviço educativo do Centro de Cultura e Intervenção Feminista (CCIF)  em
Lisboa permitiu a produção de Bandas Desenhadas para os três primeiros níveis de ensino, que
irão ser amplamente divulgadas pelas escolas com sessões.
A UMAR irá continuar a investir no campo da formação de públicos estratégicos em diferentes
zonas do país.

Continuidade no desenvolvimento de projetos
A perspetiva intergeracional  feminista da UMAR leva a que esteja a ser  desenvolvido,  nos
próximos meses, na área da Memória e dos Feminismos, o projeto “Género e Idade. Até onde
vai  o  preconceito”.  Existem  outros  projetos  da  UMAR  a  nível  europeu  que  estão  a  ser
desenvolvidos,  entre  os  quais  os  relacionados  com o Erasmus+ na  área da Educação e  da
Memória Histórica que, pela sua importância, devem continuar a merecer a nossa atenção.
Estão ainda a ser desenvolvidos os projetos: “FEM-UnitED - UnitED Prevent IPV/DV Femicide in
Europe” (Projeto EU - Rights, Citizenship and Equality) e “lmproving legal responses to counter
femicide” (EIGE).
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B - Ações que pretendemos desenvolver

Realização de atividades inter-núcleos 
O conhecimento do trabalho dos vários núcleos, numa melhor relação de cooperação, com
base numa progressiva descentralização e de ligação da UMAR às mulheres de todo o país,
incluindo as Regiões Autónomas, pode ser alcançado com a realização destas atividades.

Direito à habitação e à cidade
Neste  período  de  crise  e  especulação  imobiliária,  e  considerando  a  casa  um  elemento
fundamental  para a  emancipação pessoal  e  social,  centraremos a nossa ação na luta pelo
Direito à Habitação e à Cidade, atualmente através do Movimento de Mulheres pelo Direito à
Habitação (MuDHA) em Lisboa, com o objetivo de alargar o trabalho nesta área aos restantes
núcleos.  

Violência de Género
Para  além  da  consolidação  das  equipas  com  encontros  de  reflexão,  é  ainda  fundamental
apresentar  as  nossas  reivindicações  na  área  da  Violência  de  Género,  baseadas  na  vasta
experiência da UMAR e no desajustamento entre os apoios existentes e a sua aplicabilidade.
Reivindicamos também a autonomização do crime de assédio sexual e que os crimes sexuais
(violação, assédio sexual) sejam tipificados como crimes públicos.

Criação de Espaços de Formação e Reflexão
A  UMAR  tem  consciência  da  necessidade  de  criação  de  mais  espaços  de  pensamento,
nomeadamente  espaços  formativos  onde  os/as  profissionais  da  área  da  igualdade  e  da
violência de género possam partilhar dúvidas, inquietações e atualizar saberes e competências.
Acreditamos que é através dessas reflexões conjuntas que se consegue melhorar a intervenção
e concretizar o trabalho em rede, pilar fundamental de uma ação coerente, concertada e eficaz
nesta área. Formar e especializar  profissionais e voluntárias envolvidas na violência contra
mulheres e raparigas, a fim de prestar assistência adequada.  Perspetivamos para os próximos
tempos uma  formação interna sobre ética e deontologia na intervenção na  violência, nos
diversos níveis, primária, secundária e terciária. Coloca-se também a premente necessidade de
Formação Interna em diversas temáticas na área dos feminismos, não só do ponto de vista
histórico,  mas também da atualização do pensamento feminista.  Temas como o tráfico de
pessoas,  a  luta  antirracista,  o  ecofeminismo,  a  luta  antifascista  e  as  perpetivas  feministas
devem ser aprofundados.

Intervenção comunitária 
A  intervenção  comunitária  da  UMAR  em  bairros  como  a  Quinta  do  Loureiro,  Quinta  do
Cabrinha, Serafina e Liberdade, tem agora a oportunidade de se consolidar em Lisboa com o
projeto “Viver em Igualdade - Prevenção da violência contra as mulheres em bairros sociais de
Lisboa” do Programa Bairros Saudáveis. Pretendemos dar continuidade e ampliar este trabalho
por outras regiões, nomeadamente no Porto, no Bairro de Aldoar, onde a UMAR intervém há
muitos anos, embora sem grandes meios e recursos humanos.
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Educação e Cidadania 
Lutar para que a nossa ação pioneira nesta área persista de uma forma mais vinculada em
termos  de  financiamento,  com  maior  aproximação  ao  Ministério  da  Educação  e  às  suas
Direções  Gerais,  esforço  este  que  já  tem  sido  realizado,  mas  que  necessita  de  maior
persistência.

Mulheres pela Sua Saúde (MSS) 
A saúde constitui um setor que requer uma visão feminista e abrangente na sua análise e no
traçar de propostas para melhorar a saúde das mulheres: saúde sexual e reprodutiva, saúde
sem violência obstétrica, infertilidade, diagnóstico precoce e saúde mental, entre outras. O
efetivo direito das mulheres à saúde só pode ser conseguido plenamente através do Serviço
Nacional  de  Saúde,  como  ficou  demonstrado  com  a  atual  pandemia.  Por  isso  se  torna
premente o reforço do SNS quer pela contratação de mais profissionais de saúde, quer na
melhoria das condições de vida dos/as trabalhadores/as da saúde, na sua maioria mulheres.
Também neste domínio, medidas de combate à pobreza menstrual  são fundamentais,  para
que todas as mulheres tenham acesso aos necessários produtos de higiene íntima sem que a
menstruação venha a representar mais um factor de desigualdade económica.
Neste sentido, vai ser constituído um Grupo de Trabalho Mulheres pela Sua Saúde (MSS) para
aprofundar estas e outras questões. Nos últimos meses, a formação do Grupo de Ajuda Mútua
sobre o Cancro da Mama mostra como a intervenção da UMAR pode ser também importante
junto das mulheres que carecem deste tipo de apoio.
Articulação  com  movimentos  de  defesa  de  uma  Nova  Maternidade,  reforçando  as
reivindicações já existentes por creches e jardins de infância públicos e outros equipamentos e
respostas sociais. É importante a aproximação da UMAR a outros movimentos que lutam por
uma nova maternidade respeitadora das mulheres e suas famílias, em práticas e espaços que
acolham todas e que tenham em conta uma perspetiva feminista e por isso humanizada.

Trabalho com mulheres migrantes
Este  trabalho  tem  de  ser  reforçado  não  só  em  torno  de  temáticas  como  a  MGF  e  os
casamentos  forçados,  mas  também  na  sua  visibilidade  e  afirmação  na  sociedade,  como
aconteceu recentemente através do projeto Memória e Feminismos com as histórias de vida
de  mulheres  caboverdianas  a  viver  em  Portugal.  Esta  intervenção  permite  aproximar-nos,
ainda  mais,  dos  movimentos  antirracistas,  afrofeministas,  de  mulheres  africanas  e
afrodescendentes.

Luta antirracista 
O  reforço  desta  luta  passa  por  envolver  mais  mulheres  racializadas,  especialmente  as
imigrantes, e pela construção de agendas conjuntas com os movimentos antirracistas de forma
a que estes possam consolidar a dimensão de género, porque o racismo está a pôr em causa as
vidas de muitas pessoas.

Trabalho das Mulheres com direitos e sem discriminações
“Salário  Igual  para  Trabalho  Igual”  continua  a  ser  uma  das  principais  reivindicações  das
mulheres trabalhadoras.
A  área  do trabalho,  pelo  facto de estar  a  passar  por  alterações  sistémicas  que afetam as
mulheres, deve ser alvo de especial atenção, organizando  debates que envolvam mulheres
trabalhadoras que estão a sofrer as consequências dessas alterações.
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A luta contra a precariedade exige da UMAR  a contínua reivindicação  de direitos para as
cuidadoras  informais,  as  mulheres  artesãs,  as  empregadas  domésticas  e  de  limpeza,  as
trabalhadoras  do sexo,  as  mulheres  nas  prisões.  Deste  modo,  propomo-nos articular,  dar
visibilidade e envolver nas lutas desses grupos sociais mais invisíveis e mais vulnerabilizados
atualmente.

Mulheres e prisões
No âmbito da área prisional, a  UMAR integrou a Rede Entre Grades, uma plataforma de
apoio/cuidado às pessoas reclusas e às suas famílias e comunidade. Neste sentido, a UMAR
estará mais ligada a esta rede no apoio às mulheres reclusas, crianças e famílias, mas também
no apoio a mulheres trans presas, reforçando o trabalho já desenvolvido nesta área.

Cultura e Feminismo
A  UMAR  deve  intervir  na  Cultura,  nas  diferentes  áreas  das  Artes  que  envolvem  muitas
mulheres,  incluindo  a  Arte  Popular,  propondo  incentivos  à  produção  artística  feita  por
mulheres.  Neste  sentido,  devemos  pedir  uma  reunião  com  a  Ministra  da  Cultura,
acompanhadas por algumas mulheres artistas e artesãs. A reedição do Festival FeministizARTE
organizado pela UMAR Braga em colaboração com alguns núcleos é uma ideia a concretizar,
assim como a continuidade e reforço dos eventos culturais feministas, realizados pelo CCIF. 

Tráfico de Pessoas
Na preocupação para com todas as formas de abuso e exploração do trabalho de mulheres,
especialmente as migrantes, a UMAR pretende dar continuidade à sua intervenção na área do
tráfico de pessoas. A ação da UMAR orienta-se pelos objetivos de favorecer a  prevenção  de
situações que possam constituir casos de tráfico e de incentivar a  proteção substancial das
pessoas  traficadas, em  particular  das  mulheres. Para  tal,  a  UMAR  apoia,  para  além  da
oportunidade de um reforço substancial dos direitos laborais e migratórios, uma abordagem
crítica  tanto  das  atuais  lógicas  securitárias  como  das  representações  reducionistas  e
simplificadoras do problema e das suas vítimas. Com esta abordagem, a UMAR pretende, entre
outras  ações,  renovar  a  sua  participação  nas  atuais  redes  nacionais  e  internacionais  de
intervenção nesta temática e potenciar o conhecimento e o debate sobre a mesma através de
ações de formação e eventos sobre o tema.

Ecofeminismo
A perspetiva ecofeminista deve ser abordada do ponto de vista das alterações climáticas, da
despoluição dos rios e oceanos, dos consumos excessivos e sem critérios de origem e, ainda,
junto das mulheres rurais do interior do país, do ponto de vista da sua importância para a
preservação  das  sementes,  na  defesa  da  biodiversidade  e  da  soberania  alimentar  e  na
promoção  de  um  consumo  social  e  ambientalmente  consciente, colocando-as  como
protagonistas desta luta. O reforço do trabalho com as mulheres do interior do país passa por
nos  situarmos  em  mais  aldeias  do  distrito  de  Viseu,  no  concelho  de  Mangualde  e  pela
colaboração com o Instituto Politécnico de Viseu num projeto junto de mulheres agricultoras.
A  UMAR  propõe  realizar  um  encontro  internacional  ecofeminista  com  outras  associações
ecologistas.

Ações comuns no respeito pela pluralidade
A política de alianças da UMAR situa-se, nos próximos tempos, em ações comuns com várias
associações e coletivos. A (re)construção dos feminismos exige um debate mais geral,  num
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encontro ou num  Congresso Feminista  com ampla participação e ligação entre ativismos e
academia, envolvendo a Universidade Feminista.

Luta contra os discursos de ódio e contra o fascismo
As inquietações perante o avanço do neofascismo fazem-nos estar atentas aos discursos de
ódio, racistas, fascistas, antifeministas e lgbtfóbicos e agir no sentido da sua desconstrução. A
ação de rua é importante, mas temos de intervir junto das populações mais permeáveis a esses
discursos.
O  combate  ao  neofascismo,  em articulação  com a  luta  pela  Igualdade  de  Género,  é  uma
questão crucial nos tempos atuais. Liberdade sim, fascismo nunca mais!

POR UM FEMINISMO DE INTERVENÇÃO:
DESAFIOS ATUAIS E FUTUROS

Proposta de novos órgãos sociais da UMAR                          2021/2024

DIREÇÃO

Presidente – Liliana Graciete Fonseca Rodrigues – Investigadora e Psicóloga (Braga). 

Ass. nº 202 

Vice-Presidente – Maria José de Sousa Magalhães – Professora (Porto). 

Ass. nº 124 

Vice-Presidente – Maria Idalina Ribeiro Pinto Mourão Rodrigues – Médica (Lisboa). 

Ass. nº 15

Secretária – Joana Sales de Campos Vieira – Técnica de projetos (Lisboa). 

Ass. nº 126 

Responsável Financeira – Maria Manuela Paiva Fernandes Tavares – Professora (Almada). 

Ass. nº 22 

Vogais da Direção:

Adriana Andreia Rodrigues Gomes - Técnica de projetos (Viseu). 

Ass. nº 541 

Ana Margarida Esteves Guerreiro – Criminóloga (Porto). 

Ass. nº 474 

Ana Teresa Duarte Dias – Técnica Superior de Educação (Porto). 

Ass. nº 624 

Beatriz Sofia Alves Santana – Técnica de Apoio à Vítima (Coimbra). 

Ass. nº 594 

Carla Regina Santos Coelho Kristensen – Tradutora (Lisboa). 

Ass. nº 245 

Carolina Sofia Oliveira Moreira – Técnica de Intervenção Social (Coimbra). 

Ass. nº 459 

Cássia Mara Santos Gouveia – Técnica de projetos (Madeira). 
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Ass. nº 582

Esmeralda Maria Correia Mateus – Empregada Doméstica (Porto). 

Ass. nº 4 

Maria Francisca Carvalhas da Motta Ferreira – Socióloga e Técnica de Projeto (Lisboa). 

Ass. nº 756 

Frederica Claro de Armada – Empresária (Porto). 

Ass. nº 133 

Inês Maria da Silva Coelho – Jurista (Viseu). 

Ass. nº 746 

Janica Zaida Lopes Ndela – Técnica de apoio a projetos (Lisboa). 

Ass. nº 797 

Joana Maria Vieira Martins – Técnica Superior de Projetos e Designer Gráfica (Madeira). 

Ass. nº 231 

Maria Jorgete Ribeiro de Sá Teixeira – Professora (Barreiro). 

Ass. nº 25 

Mara Clemente – Investigadora (Lisboa). 

Ass. nº 630 

Maria Seoane Dovigo – Professora (Lisboa). 

Ass. nº 542 

Marta Calejo – Designer (Braga).

Ass. nº 629 

Sara Palma Gonçalves Anselmo – Técnica na área da Educação e Formação (Seixal). 

Ass. nº 648 

Tatiana Costa  Mendes – Técnica superior na área de Educação, licenciada e com mestrado

integrado em Psicologia (Braga). 

Ass. nº 168 

Maria Teresa da Costa Sales – Técnica Superior da A.P. (Almada). 

Ass. nº 127 

Suplentes da Direção

Luísa Alexandra Alvim Barateiro Afonso (Porto). 

Ass. nº 621 

Manuela Fonseca (Lisboa). 

Ass. nº 116 

Daniela Pinto Borges (Porto). 

Ass. nº 675 

Virgínia Baptista (Lisboa). 

Ass. nº 435 

Ana Filipa Beires

Ass. nº 670 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

11



Presidente – Ana Maria Pires Pessoa – Professora (Setúbal). 

Ass. nº 570 

Secretária – Cristina Maria Bandeira Pinto – Técnica de projetos (Viseu). 

Ass. nº 542 

Secretária – Maria Cecília Do Val Loureiro – Psicóloga (Porto). 

Ass. nº 364 

Suplente da Mesa da Assembleia Geral

Liliana Póvoas (Lisboa). 

Ass. nº 14 

CONSELHO FISCAL

Presidente – Cátia Pontedeira – Criminóloga (Porto). 

Ass. nº 473 

1ª Relatora – Fábia Daniela Rodrigues Pinheiro Oliveira – Psicóloga PRA TI (Porto). 

Ass. nº 748 

2ª Relatora - Adélia Pinhão – Médica (Lisboa). 

Ass. nº 72 

Suplente do Conselho Fiscal

Ana Isabel Barreiros Santos Sousa (Lisboa). 

Ass. nº 266 

Subscritoras da lista

Alexandra Dourado –Assoc. nº 123

Ana Leonor Marciano - Assoc. nº 153

Ana Sara Alves de Brito - Assoc. nº 161

Carolina Joana Magalhães Dias - Assoc. nº 637

Conceição Raimundo - Assoc. nº 34

Deolinda Mendes - Assoc. nº 615

Domicília Costa - Assoc. nº 300

Dulce Ferreira Silva- Assoc. nº 759

Eduarda Ferreira - Assoc. nº 490

Eulália Nunes Vaz - Assoc. nº 2

Lídia Semide - Assoc. nº 61

Lurdes Maria Silva Gomes - Assoc. nº 668

Joana Cardoso da Costa Ralão - Assoc.nº 789

Maria Assunção Bacanhim da Silva - Assoc. nº 40

Maria Celeste da Conceição Ferreira - Assoc. nº 469

Maria Eugénia Nina Morão - Assoc. nº 140

Maria de Fátima Quitério - Assoc. nº 684

Maria Guadalupe de Magalhães Portelinha- Assoc. nº 374

Maria Paula Jorge Farinha dos Santos - Assoc. nº 482

Patricia Way - Assoc. nº 644
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Rita Vieira dos Santos Cruz - Assoc. nº 363

Susana Maria Gonçalves Coimbra – Assoc. nº 236

 

Mandatária da lista: Frederica Claro de Armada – Empresária

Ass. nº 133 
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