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O poder, as mulheres, Portugal e os Açores
Segundo um estudo apresentado pela 
ONU Mulheres e União Interparla-
mentar (UIP) em 2021 concluiu-se 
que: “Mais do que nunca as mulheres 
ocupam os níveis mais altos do po-
der, de acordo com os dados… Tes-
temunhamos que existe um recorde 
no número de países com mulheres 
como chefes de Estado ou de Gover-
no” – afirmou Martin Chungong, UIP. 
“O que nos preocupa é que na maior 
parte do mundo ainda é uma norma 
não eleger mulheres para cargos po-
líticos, o facto de que apenas 22 pa-
íses sejam liderados por mulheres e 
o facto de que a paridade de género 
nas legislaturas nacionais não poderá 
ser alcançada antes de 2063 se nos 
mexermos a este passo” – declarou 
Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora 
executiva da ONU Mulheres.
De acordo com este estudo Portugal 
estaria em 23º lugar no mundo da 
igualdade de género na política. Mas 
introduzo aqui esta discussão com o 
intuito de reflectirmos sobre a nossa 
realidade sobre dar poder a mulhe-
res.
Em pleno 2022 não é incomum ouvi-
rem, nos mais variados ambientes e 
locais, comentários depreciativos ou 
com tom sarcástico quando são mu-
lheres a chefiar qualquer que seja a 
instituição, movimento, grupo, etc. 
Quem nunca ouviu um comentário 
deste tipo: “as mulheres quando man-
dam são piores que os homens” ou 

“ela agora que manda é muito má” - 
que se acuse. 
O facto é que a nossa sociedade pare-
ce habituar-se, muito lentamente, ao 
facto de que o género não interessa 
quando se fala de competência, che-
fia, poder e igualdade. Dar poder a 
uma mulher é tão perigoso ou favo-
rável como dar a um homem. Precisa-
mos parar de romantizar e desculpar 
comportamentos e cargos que “são 
mais masculinos” do que outros. 
Segundo os Censos de 2021 na nossa 
Região os níveis de ensino secundário 
e pós, bem como, os de ensino supe-
rior verificavam um número mais ele-
vado de pessoas do sexo feminino (tal 
como demonstra a imagem). Ora se 
maioritariamente são mulheres com 
mais formação porque não vemos 
mais mulheres em cargos superiores 

e de direcção?
Estaremos todos nós com receio de 
dar poder ao género que, como conta 
a história, sempre foi desfavorecido? 
Talvez o dar poder a quem quase nun-
ca o tem é um factor stressante e que 
transmite alguma sensação de insegu-
rança por receio de algum tipo de re-
presália. Será só a nossa mentalidade 
machista em acção? 
 Pessoalmente resta-me aguardar e 
fazer a minha parte defendendo a 
igualdade entre géneros indepen-
dentemente da área e/ou função que 
a pessoa desempenhe ou venha a de-
sempenhar. Resta-me sensibilizar as 
pessoas com quem convivo e me cru-
zo no dia-a-dia para a normalização 
de poder entre homens e mulheres. 
Talvez sinta urgência por ser mulher?! 
Muito possivelmente, mas principal-

mente porque todos os dados ainda 
nos desfavorecem. Ainda precisamos 
de cerca de 40 anos até termos níveis 
equitativos e equilibrados na atribui-
ção de poder e chefia, entre muitas 
outras coisas. 
Coloquemos uma reflexão no exem-
plo da falecida rainha de Inglaterra. 
Mulher, mãe, esposa, avó e chefe de 
uma nação. Portugal toleraria isso? 
A nossa Região Autónoma aceitaria 
isso? Uma mulher, mãe, esposa e avó 
na chefia? 
“Metade do Mundo são mulheres. A 
outra metade, os filhos delas.” – Efu 
Nyaki

Raquel Costa
Psicóloga

UMAR Açores – Delegação 
da ilha Terceira

A 27 do próximo mês de Outu-
bro a nossa Associação estará 
de parabéns. Celebraremos o 
trigésimo aniversário da UMAR 
Açores – Associação pela Igual-
dade e Direitos das Mulheres. 
São três décadas a defender, 
desmistificar, sensibilizar, 
apoiar e a colaborar com as po-
pulações das nove ilhas, na luta 
pelos direitos e pela igualdade 
das mulheres. Associação sem 

fins lucrativos que é reconheci-
da pelo trabalho desenvolvido, 
principalmente, nas áreas da 
violência doméstica e na igual-
dade de género.
Desde já estão todos/as con-
vidados/as a celebrar este dia 
connosco.
A data será assinalada com ini-
ciativas nas ilhas Terceira, Faial 
e São Miguel, com um programa 
a divulgar brevemente. 

No próximo mês de outubro

30º Aniversário UMAR Açores 


