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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que está cientificamente provado que a taxa de incidência e o grau de 
gravidade das doenças relacionadas com a má nutrição afectam diferentemente homens e 
mulheres;

1. Deplora a abordagem neutral em matéria de género, adoptada pela Comissão no Livro 
Branco, solicitando-lhe, assim como à plataforma de acção sobre a nutrição, a actividade 
física e a saúde que tomem em consideração a diferença entre homens e mulheres, 
nomeadamente ao procederem:
- à recolha de dados respeitantes aos resultados das diversas iniciativas tomadas a todos os 
níveis, a fim de os comparar a nível europeu,
- à difusão das boas práticas, a fim de ter em maior consideração, nas suas plataformas de 
acção em matéria de saúde e nutrição, as características individuais dos seres humanos e 
de tornar as campanhas de informação e de educação mais eficazes e bem direccionadas,
- ao desenvolvimento de estratégias de informação, em particular para os grupos mais 
susceptíveis de sofrer um aumento rápido de peso (ex-fumadores, mulheres grávidas ou 
lactantes);
- ao diálogo com as partes interessadas (indústrias agro-alimentares, cadeias de "fast 
food", autoridades escolares, representantes dos pais e das crianças, etc.)

2. Salienta que é essencial dispor de serviços que tenham em consideração as questões de 
género, a fim de reduzir as disparidades de género no tratamento de patologias decorrentes 
da má nutrição, do excesso de peso e da obesidade; considera, por conseguinte, que, para 
garantir o acesso da mulher a tratamentos a todos os níveis, desde os cuidados primários 
até aos cuidados especializados, os serviços devem ser concebidos de forma a satisfazer as 
suas necessidades; exorta os Estados-Membros a garantir possibilidades de tratamento 
médico para os cidadãos, em especial mulheres e raparigas, que não estão cobertos por 
regimes de segurança nacionais;

3. Chama a atenção dos Estados-Membros para a necessidade de os serviços de saúde 
nacionais promoverem o aconselhamento nutricional específico das mulheres grávidas e 
das mulheres em menopausa, uma vez que a gravidez e a menopausa constituem duas 
fases importantes na vida da mulher em que há um risco acrescido de aumento do 
armazenamento de gordura;

4. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que promovam o aleitamento materno nos 
centros de cuidados primários;

5. Regista o facto de a obesidade infantil estar a conhecer um rápido aumento em 
praticamente todos os Estados-Membros da União Europeia; solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que, em estreita colaboração com as autoridades locais e as escolas, o 
sector privado e o sector da publicidade, explorem diversas opções, a fim de:



PE400.374v02-00 4/6 AD\710920PT.doc

PT

- propor regimes alimentares equilibrados e adaptados às diferentes idades nas cantinas 
escolares e de outros estabelecimentos colectivos;
- propor educação e informação às crianças e pais sobre estilos de vida saudáveis e sobre 
os benefícios da prática do desporto e de um comportamento familiar responsável, em 
especial no caso das raparigas, que convém preparar para uma futura maternidade;
- favorecer o acesso dos grupos desfavorecidos a uma alimentação saudável;

6. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que promovam programas educativos 
específicos, campanhas de informação e medidas de prevenção no que se refere aos riscos 
que representa para as crianças uma utilização excessiva das novas tecnologias da 
informação e da comunicação, e, nomeadamente, dos jogos de computador, susceptível de 
levar a uma redução da sua actividade física e desportiva e, consequentemente, favorecer a 
sobrecarga ponderal;

7. Exorta os Estados-Membros a acordar com empresários e criadores de moda na 
uniformização dos tamanhos do vestuário, assim como a promover, entre organizadores de 
eventos de moda, a contratação de modelos com um índice de massa corporal superior a
18, considerado saudável pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a fim de evitar 
transmitir cânones de beleza que, associados à magreza extrema, podem causar problemas 
de saúde, como a anorexia e a bulimia;

8. Solicita à Comissão que assegure uma representação equilibrada entre mulheres e homens 
no seio do futuro grupo de alto nível sobre a nutrição e a actividade física, tendo em vista 
uma melhor identificação dos problemas e a apresentação das melhores soluções em 
função da dimensão do género, ou seja, por um lado, para os homens e, por outro, para as 
mulheres;

9. Congratula-se com a intenção da Comissão de avaliar, em 2010, os esforços voluntários 
do sector para respeitar o código de conduta relativo à comunicação comercial sobre os 
alimentos e as bebidas destinados a crianças; exorta a que se faça o mesmo no caso das
mulheres grávidas e lactantes;

10. Exorta os Estados-Membros, as autoridades regionais e locais, assim como as associações 
desportivas, a tomar iniciativas com vista à criação de espaços para a prática de 
actividades ao ar livre destinadas aos jovens, a disponibilizar a todos os cidadãos 
actividades físicas e desportivas e a incentivar e promover a sua prática numa idade 
precoce, nomeadamente na escola, tendo em consideração as possíveis diferenças de 
preferências entre mulheres e homens; sublinha que as exigências profissionais e as 
responsabilidades domésticas das mulheres podem dificultar a prática regular de uma 
actividade física;

11. Exorta as organizações desportivas a prestar particular atenção ao facto de as jovens, no 
fim da adolescência, abandonarem com frequência a prática de uma actividade desportiva; 
salienta que as organizações desportivas têm um importante papel a desempenhar na 
motivação das jovens e das mulheres para manter o seu interesse na prática das diversas 
actividades desportivas;

12. Convida as sociedades mútuas e as seguradoras a desenvolver uma política tarifária que 
tenha em consideração as diferenças entre mulheres e homens face aos problemas de 
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saúde associados à nutrição, à sobrecarga ponderal e à obesidade;

13. Alerta para o papel fundamental da mulher na educação nutricional da família e para o 
contributo decisivo que pode ter no combate à obesidade, uma vez que ela tem, em grande 
parte das famílias, intervenção directa na escolha dos alimentos;

14. Exorta à realização, na União Europeia, de uma vasta campanha que tenha por objectivo 
uma maior sensibilização para os riscos da obesidade e a disponibilização de um ponto 
central de informação que as pessoas e, em especial, as mulheres, possam contactar ou 
onde possam obter aconselhamento. 
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