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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do Mercado 
Interno e da Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Sublinha que a publicidade comunica frequentemente mensagens discriminatórias e/ou 
indignas baseadas em todas as formas de estereótipos de género, que prejudicam as 
estratégias para a igualdade dos géneros; solicita à Comissão, aos Estados-Membros e à 
sociedade civil que cooperem estreitamente para combater tais práticas;

2. Chama a atenção para a existência de certas mensagens publicitárias que promovem quer 
diversos tipos de violência quer estereótipos das mulheres como objectos, humilham as 
mulheres e sapam a sua dignidade; insta a Comissão e os Estados-Membros a desenvolver 
campanhas europeias de consciencialização contra a exploração do corpo feminino e a 
divulgação de mensagens sexistas;

3. Nota que a publicidade e o "marketing" propagam muitas vezes a ideia de perfeição, que 
pode ter influência negativa sobre a auto-estima e o auto-respeito das mulheres, dos 
homens e dos jovens; chama a atenção para a vulnerabilidade dos consumidores ao 
mimetismo, que pode levar a atitudes comportamentais inadequadas, ansiedade, 
comportamentos aditivos prejudiciais (fumo, drogas), doenças relacionadas com a 
alimentação, como a anorexia nervosa e a bulimia, e à perturbação do equilíbrio mental; 
apela a todos os anunciantes para que reconsiderem a promoção de modelos 
extremamente magros (homens ou mulheres) a fim de evitar mensagens prejudiciais 
acerca da aparência, das imperfeições corporais, da idade e do peso;

4. Sublinha que uma publicidade fiável pode ter uma influência positiva sobre as percepções 
sociais de questões como o papel dos géneros, a imagem corporal e a normalidade; 
encoraja os anunciantes a serem mais construtivos nos seus anúncios, a fim de promover o 
papel positivo das mulheres na sociedade, no trabalho, na família e na vida pública;

5. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que reforcem as actividades de formação 
e de educação como forma de superar os estereótipos, combater a discriminação e 
promover a igualdade dos géneros.


