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Repensar o turismo

Após dois anos de pandemia, 
que fizeram parar o planeta, e 
com as consequências das Al-
terações Climáticas cada vez 
mais patentes, parece claro, que 
o retomar da atividade turísti-
ca, que já se aproxima a níveis 
pré-pandemia, deve ser uma 
oportunidade para a reflexão. 

Para refletir sobre o turismo 
que temos e o turismo que que-
remos; sobre os impactos, po-
sitivos e negativos, e sobre a 
igualdade na distribuição dos 

benefícios e das consequências 
do aumento de visitantes, es-
pecialmente em ilhas de pe-
quena dimensão. 

Cheguei aos Açores há 16 

anos, e ainda me lembro do es-
panto com que fui descobrindo 
os vários cantos destas ilhas 
únicas e as pessoas que nelas 
habitam e ainda sinto este mes-

Rapazes correm  
e pulam  
Raparigas fazem  
o quê? 

No mês de regresso às aulas, 
olhemos para as questões de gé-
nero na saúde das crianças e jo-
vens, com especial destaque para 
as doenças neurológicas. Infeliz-
mente, as desigualdades aconte-
cem em todas as faixas etárias, 
incluindo nestas mais novas.  

Pais, professores e médicos 
associam a hiperactividade e o 
problema de défice de atenção 
apenas aos rapazes, que veem a 
saltar, empurrar e perturbar 
quem os rodeia. Em contraste, a 
rapariga com défice de atenção 
perde-se no seu mundo inte-
rior, abstraindo-se da realidade.  

Em vez de física, a sua hi-
peractividade é cerebral e leva-
a a reparar numa quantidade 
infinita de minudências. Foca-
dos nos disparates dos rapazes, 
pais e profissionais não perce-
bem e atribuem as consequên-
cias comportamentais desta 
condição neurológica a defeitos 
de personalidade, acusando a 
rapariga de não ser inteligente 
e de ser distraída e preguiçosa. 

Com o autismo passa-se o 
mesmo. A sociedade mede o au-
tismo pela bitola masculina do 
rapaz obcecado com pormeno-
res, fazendo gestos repetitivos e 
aparentemente indiferente ao 
meio social. Mas o autismo nas 
raparigas é menos óbvio porque 
elas são mais perspicazes na ca-
muflagem dos seus sintomas. 
Resultado: há milhares de mu-
lheres com autismo por dia-
gnosticar, obrigadas a sofrer as 
amarguras que daí advêm. 

A incapacidade da sociedade 
e da medicina para diagnosti-
car e tratar condições neuroló-
gicas nas meninas, como o défi-
ce de atenção e o autismo, tem 
consequências graves no des-
envolvimento destas jovens. ♦ 
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Janela sobre o Passado – UMAR nos Açores
Em Janeiro do corrente ano, 
tendo dado realce à Festa cele-
brativa, em Dezembro, no Tea-
tro Micaelense, foi a vez de apre-
sentar Nas Asas da Igualdade - 
Doze meses Doze Temas, Pro-
jecto de 2007, Ano Europeu da 
Igualdade. Além dos produtos já 
referidos, foi no mês de Agosto e 
neste mês de Setembro que se acrescen-
tou mais informação: As Piratas da 
Igualdade, As Mulheres ao longo do 
Tempo e, o DVD Mulheres Invisíveis. 
Neste ano de 2022, a página Nas Asas da 
Igualdade já entrou no seu 16º ano de pu-
blicação no Açoriano Oriental.  

Nesse ano marcante de 2007, outras ac-
ções foram também realizadas pela asso-
ciação: A Prova de Fogo e de Bala, 
workshop de Andrea Inocêncio e, a parti-
cipação da UMAR no Movimento pela 
Despenalização do Aborto em Portugal. 
Destaca-se também as três Acções de Rua 
então realizadas. A primeira foi a Marcha 
contra a Violência Doméstica na Ribeira 
Grande, em parceria com a Edilidade, no 
dia 8 de julho. A segunda Acção decorreu 
em Ponta Delgada no dia 4 de Novembro, 
com diferentes parcerias. Por último e 
também promovida por UMAR-Açores 
Faial, aconteceu a Marcha contra a Vio-
lência na Horta, no Dia Internacional da 
Eliminação da Violência Contra as Mu-
lheres, a 25 de Novembro.  

Aqui também merece desta-
que a publicação da Agenda da 
Igualdade para 2008, ano inte-
grado na 5ª Etapa da UMAR-
Açores - 2007 e 2008, uma eta-
pa de mudança organizacional 
na qual a Delegação Regional 
passou a ser UMAR-Açores As-
sociação para a Igualdade e Di-

reitos das Mulheres. Prosseguindo o 
combate à Violência Doméstica e de Gé-
nero, lançado em 1997, a UMAR desen-
volveu acções no Faial, na Terceira, em 
Santa Maria (ações pontuais) e em São 
Miguel, através do Serviço em Ponta 
Delgada, e do Gabinete na Ribeira 
Grande, em parceria com a Edilidade. 
Foi neste ano o Projecto Migração e In-
terculturalidade  envolvendo mulheres 
migrantes em parceria com a AIPA; a 
exposição O Vulcão dos Capelinhos: 
História, Geografia e Migração, na ilha 
do Faial, em parceria com a Câmara 
Municipal da Horta; e a participação no 
II Congresso Feminista em Portugal, or-
ganizado pela UMAR Nacional, na Gul-
benkian, em Lisboa com trabalhos apre-
sentados por Rosa Neves Simas, Maria 
Joseph Sempere e Clarisse Canha. Dos 
estudos promovidos pela UMAR-Aço-
res se realça: O Género nas Empresas e 
a Investigação-Acção sobre A Situação 
da Mulheres na Pesca nos Açores.  

Ainda em 2008, o nosso relevo vai ago-

ra para a Mulher e o Trabalho, temática 
dos Volumes V e VI da Coletânea bilingue 
A Mulher nos Açores e nas Comunidades, 
coordenada por Rosa Neves Simas, tendo 
os Volumes I a IV saído em 2003. Um tra-
balho de grande riqueza e variedade, esta 
publicação contou com colaborações rela-
cionadas com situações e temas do traba-
lho no feminino nos Açores, mas também 
no mundo das Comunidades. 

E no final de 2008, não podemos es-
quecer que o flagelo trágico do Femicidio 
registou números alarmantes na Região. 
Foram assassinadas 6 mulheres nos Aço-
res! (Fonte OMA).  

Assim se termina a 5ª Etapa - 2007 e 
2008, contando prosseguir com mais 
informação nas próximas Janelas sobre 
o Passado da UMAR nos Açores. Ver: 
Facebook, Instagram e www.umaraço-
res.org  ♦ 
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Neste mês de Setembro 
celebra-se o Dia Mundial 
do Turismo e o lema 
“Repensando o turismo” 
não poderia ser mais 
adequado. 
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mo espanto quando falo com 
pessoas que as visitam pela pri-
meira vez.  

Mas esta paisagem natural e 
humana é frágil e pode ver-se 
alterada irreversivelmente, e 
exemplos disto não faltam pelo 
mundo fora. 

Tive ainda a oportunidade 
de participar de um processo 
de reflexão sobre o turismo nas 
“Terras do Priolo” que envol-
veu entidades públicas, em-
presas turísticas e a sociedade 
em geral e que demostrou que 
é possível pensarmos o turis-
mo em conjunto, com benefí-
cios para todos. 

Por isso, o convite a “repensar 
o turismo” deve envolver a to-
das as pessoas numa reflexão 
sobre como o turismo pode ser 
uma experiência positiva para 
quem nos visita, mas também 
para quem cá vive. ♦ 

A Mulher e o 
Trabalho Nos 
Açores e nas 
Comunidades


