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Dia Internacional  
dos Direitos Humanos

Cultivemos o gesto de ajudar 
o próximo porque a vida é fei-
ta destes pequenos milagres. 

Nesta época de ano Natalícia 
que se vivenciam as alegrias, 
para quem está bem, tem a sua 
família, um teto, um caldo 
quente, e um afeto, e por con-
seguinte intitular-se um(a) pri-
vilegiado(a), no outro reverso 
da moeda, temos a guerra, a dis-
criminação, a regressão de di-
reitos anteriormente adquiri-
dos, a pobreza…entretanto, 
pus-me a pensar nesta expres-
são, “ a vida é feita de pequenos 
milagres”. 

Na verdade todos os dias en-
contramos se quisermos olhar 
bem à nossa volta pequenos mi-
lagres que se operam, que tor-

nam a nossa vida bem melhor, 
às vezes é um sorriso, um abra-
ço, uma palavra, um pequeno 
gesto que faz toda na vida de 
cada um(a) de nós. Cada um(a) 
de nós não sabemos por detrás 
de cada rosto o que lhes vai na 
alma, se o seu olhar grita por 
ajuda, se a vida lhes tem sido se-
vera, o seu sofrimento lhes su-

pera as forças, mas sabemos 
que um minuto da nossa aten-
ção pode significar tanto para 
alguém….andamos com muita 
pressa, esquecemos de olhar à 
nossa volta, porque se hoje é o 
outro que precisa, amanhã se-
rei eu, tenhamos a humildade 
e a modéstia de aceitar que a 
vida é tão frágil, tão desafiante, 

mas tão bela na sua plenitude. 
Não precisamos de ir muito 

longe para ver que vivemos 
tempos difíceis mesmo ao lado 
das nossas casas, cultivemos o 
gesto de ajudar o próximo por-
que a vida é feita destes peque-
nos milagres. 

Boas Festas! Pequenos Mila-
gres para 2023!!!  ♦ 

Retalhos e Detalhes 
da Vida de uma 
Médica
Em vez de Fernando Namora e 
o seu Retalhos da Vida de um 
Médico, hoje é mais provável ser 
uma Fernanda Namora a escre-
ver Retalhos da Vida de uma 
Médica, pois há mais médicas 
em Portugal do que médicos. 
Segundo a Pordata, esta tendên-
cia começou em 2010, com 20 
779 médicas a ultrapassar os 20 
652 médicos. Em 2020, o últi-
mo ano com dados, elas eram 
32 179 e eles 25 019.  

O fenómeno tem mais de uma 
década, mas só encontrei, na Vi-
são de 14 Janeiro 2018, o artigo 
È melhor ser atendido por uma 
médica ou por um médico? de 
António Vaz Carneiro. Este pro-
fessor da Faculdade de Medicina 
de Lisboa diz que, de cada 10 ca-
loiros, 8 são mulheres, e afirma:  

Embora a medicina seja uma 
área onde as diferenças entre gé-
neros seja menor que noutras 
profissões, as mulheres têm me-
nos possibilidade de progressão 
nas carreiras e de chegar às cáte-
dras nas escolas médicas, e menor 
acesso a certas especialidades.  

O que não tem sido estudado 
é se a qualidade dos cuidados é 
diferente entre os géneros. Isto é 
crucial, já que pode determinar 
reformas importantes. 

As diferenças encontram-se, 
não na competência directa de 
médicas vs. médicos, mas na 
prática feminina. Um estudo 
comparativo de 1 583 028 pa-
cientes da Harvard mostra que 
as mulheres seguem mais as 
normas de orientação clínicas, 
praticam uma abordagem mais 
centrada no doente e conse-
guem melhores relações médi-
co-doente. Estes dados mere-
cem uma reflexão cuidada e 
podem levar a uma transforma-
ção da clínica hospitalar. 

Boas Festas! ♦ 
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Não precisamos de ir 
muito longe para ver que 
vivemos tempos difíceis...

CARLA MOURÃO 
UMAR/Açores Faial

Janela sobre o Passado – UMAR nos Açores
No final deste ano de 2022 nós 
da página Nas Asas da Igualda-
de desejamos a quem nos lê 
muita saúde e pleno bem-estar 
no próximo ano de 2023. 

No decorrer deste ano que 
agora termina, tivemos a opor-
tunidade de vos falar um pouco 
do que tem sido a ação da 
UMAR nos Açores. Nesta Janela sobre o 
Passado sobre a UMAR nos Açores, tive-
mos a oportunidade de lembrar que a 
UMAR nasceu em Lisboa, em Setembro 
de 1976. Nos anos 80, chegou aos Açores 
com atividades pontuais e, na década de 
1990, alargou o seu trabalho à celebração 
do Dia Internacional da Mulher, com 
destaque para a afirmação dos Direitos 
das Mulheres. De igual modo ainda nesta 
Etapa, prosseguimos com ações de sensi-
bilização e formação. Aqui também se 
destaca a criação do Projeto SOS Mulher 
em defesa da mulher vítima de violência 
e maus-tratos. Lançado em 1997, este 
Projeto pioneiro foi lançado primeiro em 
São Miguel e depois nos Núcleos da 
UMAR na Terceira e no Faial, e continua 
até hoje nas diferentes Delegações da 
UMAR nos Açores. 

Podemos ainda realçar outros 
importantes projetos como, por 
exemplo, a investigação-ação no 
campo das Pescas, da Agrope-
cuária e ainda das Mulheres nas 
Empresas. Não esquecemos o 
importante projeto Nas Asas da 
Igualdade desenvolvido durante 
2007, Ano Europeu da Igualda-

de, dando origem a esta página mensal 
que conta já 16 anos.  

No ano de 2008, a UMAR agiliza o 
seu estatuto regional no campo de As-
sociação para a Igualdade e Direitos 
das Mulheres, mantendo a génese e a 
sigla da UMAR Nacional. 

Finalmente no mês passado, apresenta-
mos a 7ª Etapa de Ação nos Açores, cuja 
continuação teremos o prazer de apresen-
tar no início do próximo ano de 2023. 

Antes, porém, não podemos deixar de 
referir a Campanha 16 Dias de Ativismo 
pelo Fim da Violência contra as Mulhe-
res, projeto que a UMAR desenvolve des-
de o ano 2009, nos 16 dias entre 25 de 
Novembro, Dia Internacional pela Elimi-
nação da Violência Contra as Mulheres, e 
10 de Dezembro, Dia Internacional dos 
Direitos Humanos. 

E porque esta é a página de Dezembro 
deste ano, queremos sublinhar a impor-
tante Campanha 16 Dias deste ano, que 
desenvolveu ações em parceria com vá-
rias entidades, e encerrou no passado dia 
10 com uma viagem, em prol dos Direitos 
Humanos e doas Mulheres, na conhecida 
Lagarta pela baixa de Ponta Delgada. 

Mais ainda em nome da UMAR-Aço-
res e da Janela sobre o Passado, deseja-
mos um ano de  2023 diferente, pautado 
pela igualdade de oportunidades entre 
Homens e Mulheres, pelo fim das guer-
ras que tanto nos arrepiam e, pela Paz de 
que o Mundo tanto precisa. ♦ 
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