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16 Dias de Ativismo  
Fim da Violência Contra as Mulheres 

A UMAR- Açores, leva a cabo a 
CAMPANHA 16 DIAS DE ATI-
VISMO, nascida em 1991, com o 
objetivo de promover o debate, 
denunciar e erradicar as várias 
formas de violência contra as 
mulheres. Desde 2009, também 
nos Açores a mesma tem lugar 
desde 25 de Novembro e, termi-
na a 10 de Dezembro - Dia In-
ternacional dos Direitos Huma-
nos, vinculando simbolicamente 
estas duas datas e lembrando que 
sem os direitos das mulheres não 
há direitos humanos. 

A violência contra as mulhe-

res manifesta-se em qualquer 
lugar, não existindo um lugar 
seguro, nem mesmo em casa.  

As mulheres são vítimas de 
violência tanto nas suas casas, 

como no local de trabalho, na 
rua, nas escolas e universidades 
e cada vez mais na internet, com 
provocações, aliciamentos, di-
famações e incitamento ao ódio. 

A Cultura Médica 
e a Abordagem 
Bikini

Desde os primórdios da medi-
cina que a mulher é vista como 
uma versão inferior do homem. 
O próprio Aristóteles (384-322 
AC) escreveu, em A Geração 
dos Animais, que a fêmea era 
uma variante mutilada do ma-
cho, crença secular que se con-
sagrou na cultura médica.  

Assim, as mulheres foram 
excluídas, até muito recente-
mente, do desenvolvimento do 
conhecimento científico e mé-
dico. Satisfeita no seu pedestal, 
a comunidade médica tratou a 
saúde da mulher com a chama-
da abordagem bikini, focada 
nos peitos e no sistema repro-
dutivo. Para o resto, o corpo do 
homem era o modelo.  

No início do século XX, des-
cobriu-se o sistema endócrino, 
origem das hormonas que re-
gulam o organismo, com dife-
renças muito assinaláveis entre 
os sexos. Mesmo assim, a pes-
quisa médica continuou a igno-
rar o sexo feminino, dizendo 
que as mudanças do ciclo 
menstrual introduziriam de-
masiadas variáveis nos estudos. 

Entre 1958 e 1978, por exem-
plo, um estudo sobre “o envelhe-
cimento normal humano” não 
incluiu uma única mulher. Nas 
doenças cardíacas, uma pesquisa 
de 1982 sobre os efeitos da aspiri-
na monitorizou 22 071 homens e 
zero mulheres, e outra sobre os 
efeitos da dieta e exercício estu-
dou apenas 13 000 homens. 

Foi só em 1993 que, nos Esta-
dos Unidos, o National Institu-
te of Health (NIH) mandatou a 
inclusão de mulheres nos en-
saios clínicos. Porém, em 2016 
o NIH viu-se obrigado a esti-
pular que não iria conceder 
apoio financeiro a mais ne-
nhum estudo que não incluísse 
mulheres e animais fêmeas. ♦
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UMAR-Açores promove 
Campanha, em Parceria 
com Entidades...  
Mulheres continuam a 
ser Vítimas em Casa, no 
Trabalho e na Sociedade
MARIA JOSÉ RAPOSO 
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Janela sobre o Passado – UMAR nos Açores
A UMAR-Açores deu início à 7ª 
Etapa de Ação em 2012, ano em 
que destacamos Joana Marques 
Vidal, especialista em Direito da 
Família e dos Menores que foi a 
primeira mulher a ocupar o cargo 
mais alto da magistratura do Mi-
nistério Público, cuja tomada de 
posse decorreu a 12 de outubro.  

Nesse ano, a Marcha Mundial de Mu-
lheres lançou a campanha sobre o impac-
to da crise na vida das mulheres em dife-
rentes países da União Europeia, 
incluindo os Açores. Num excelente e 
produtivo trabalho, realizaram-se Con-
versas com Mulheres nas diferentes fre-
guesias da ilha. A Marcha chamava aten-
ção para a crise financeira do sistema 
capitalista, alertando também para a for-
ça e contribuição do movimento feminis-
ta no combate aos impactos da crise.  

Na sequência do nascimento da Associa-
ção LGBT Pride Azores fundada em dezem-
bro de 2011, foi a vez de, em 2012, se realizar 
a Primeira Marcha do Orgulho LGBT+ nas 
ruas de Ponta Delgada, entre outras ações 
integradas no Festival Pride Azores. 

Prosseguindo na 7ª Etapa da ação da 
UMAR-Açores, recordamos agora o ano 
de 2013.  

A partir da página Nas Asas da Igualda-

de e dos nossos sentimentos, lem-
bramos com muito carinho Fáti-
ma Sequeira Dias, grande Mulher 
e grande Amiga. Rosa Neves Si-
mas: evocou a grande amizade e 
boa disposição de Fátima em ce-
lebrações do Dia de Amigas; Cla-
risse Canha recordou a presença 
de Fátima no Encontro “As Mu-

lheres e o Desenvolvimento Regional nos 
Açores” a 27 de outubro 1993. 

Ainda em 2013, contámos com a Ação 
da Marcha Mundial de Mulheres, que, a 
17 de outubro, Dia Mundial pela Erradi-
cação da Pobreza, concluiu a Campanha 
Europeia centrada no impacto da crise na 
vida das Mulheres para dar visibilidade a 
situações específicas em alguns setores de 
trabalho. Nos Açores, a Campanha ante-
riormente lançada prosseguiu até março 
de 2013, Dia Internacional das Mulheres. 

Finalizando a 7ª Etapa, e entrando já em 
2014, damos destaque, antes de mais, ao em-
penho da Associação na celebração do 8 de 
Março, o Dia Internacional das Mulheres. 

Igualmente se destaca o grande empe-
nho associativo no movimento contra a 
violência doméstica e de género, em que 
UMAR continua a se aproximar, recolher 
e acompanhar as experiências de vida das 
mulheres. Consciente da gravidade desta 

problemática, a UMAR-Açores assume o 
combate e a denúncia das causas que é 
preciso erradicar. 

Por fim, destacar a importância da edição 
regular da UMAR-Açores, com duas pági-
nas mensais em jornais da Região: Nas 
Asas da Igualdade no Açoriano Oriental, de 
São Miguel, e Igualdade XXI no Diário In-
sular, da Terceira. E pensando no futuro, foi 
nesta 7ª Etapa que se lançou a Linha Orien-
tadora das “Discriminações Múltiplas” alar-
gando assim a ação da UMAR-Açores. ♦  
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A dimensão do problema con-
tinua a ser alarmante na Europa. 
Este ano no nosso país foram 
mortas 28 mulheres, sendo 22 no 
contexto de Femicídios. A vio-
lência contra as mulheres e rapa-
rigas é uma profunda violação dos 
direitos humanos, devastadora e 
praticada por todo o mundo. 

Os Femicídios acontecem  
com recurso a armas de fogo, 
armas brancas, espancamen-
tos, estrangulamentos e asfixia. 

A Campanha 16 Dias permite 
desocultar, esta violência de “ca-
racter privado” e íntima. Preci-
samos todos e todas de refletir, 
resistir e insistir na tolerância 
zero, perante tamanho flagelo no 
mundo, na sociedade portugue-
sa, enaltecendo a defesa intran-
sigente que os direitos das mu-
lheres são direitos humanos. 

Junta-te à Campanha 16 Dias 
de Ativismo - manifesta-te con-
tamos contigo. ♦ 

Joana Marques Vidal, especialista em Direito 
da Família e dos Menores que foi a primeira 
mulher a ocupar o cargo mais alto da 
magistratura do Ministério Público, cuja 
tomada de posse decorreu a 12 de outubro.


