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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

........

ALTERAÇÕES

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 alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 9 bis (novo)

(9 bis) Não obstante os recentes estudos, as 
lesões resultantes de violência doméstica 
continuam a estar subavaliadas, do ponto 
de vista tanto dos danos físicos e 
psicológicos causados, como do ónus 
financeiro para os sistemas de saúde e 
segurança social.

Justificação

Um recente estudo levado a efeito no Reino Unido estima os custos anuais da violência 
doméstica em 23 mil milhões de libras esterlinas (GBP), ascendendo os custos directos 
decorrentes das lesões, conjuntamente com as perdas económicas, a mais de 4 mil milhões.

Alteração 2
Considerando 9 ter (novo)

(9 ter) Cumpre atentar na correlação entre 
a disponibilidade e consumo de álcool e a 
prevalência de lesões resultantes de 
violência e de acidentes, em especial de
acidentes rodoviários.

Justificação

Toda uma série de estudos dá conta, por um lado, da importante correlação entre 
  

1 JO C ... de 14.9.2006, p. ....
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disponibilidade e consumo de álcool e, por outro, da importante correlação entre consumo de 
álcool e ocorrência de acidentes rodoviários graves, bem como de inúmeros tipos de crimes e 
violência, incluindo a violência doméstica, e lesões subsequentes.

Alteração 3
Recomendações aos Estados-Membros - (1)

(1) Desenvolver um sistema nacional de 
vigilância e de comunicação de lesões que 
proporcione informação comparável, 
observe a evolução ao longo do tempo dos 
riscos de lesões e dos efeitos das medidas de 
prevenção e avalie as necessidades de novas 
iniciativas em matéria de segurança dos 
produtos e dos serviços;

(1) Desenvolver um sistema nacional de 
vigilância e de comunicação de lesões que 
proporcione informação comparável e uma 
repartição de dados por género e idade, 
observe a evolução ao longo do tempo dos 
riscos de lesões e dos efeitos das medidas de 
prevenção e avalie as necessidades de novas 
iniciativas em matéria de segurança dos
produtos e dos serviços;

Justificação

No âmbito da recolha de dados estatísticos, seria importante dispor de uma perspectiva de 
género, a fim de identificar que tipo de acidentes ocorrem sobretudo com homens e quais os 
que ocorrem sobretudo com mulheres, bem como da possibilidade de análise em função da 
idade.

Alteração 4
Recomendações aos Estados-Membros - (2)

(2) Estabelecer planos nacionais de 
prevenção de acidentes e de lesões, 
introduzindo, para o efeito, a cooperação 
interdepartamental e melhorando as 
possibilidades de financiamento para 
campanhas de informação, promovendo a 
segurança e pondo em prática esses planos 
nacionais, dispensando uma atenção 
particular às crianças, aos idosos e aos 
utentes da estrada vulneráveis, e em 
particular no que toca às lesões no desporto, 
às lesões causadas pelos produtos e pelos 
serviços, à violência e às lesões 
autoprovocadas.

(2) Estabelecer planos nacionais de 
prevenção de acidentes e de lesões, 
introduzindo, para o efeito, a cooperação 
interdepartamental e melhorando as 
possibilidades de financiamento para 
campanhas de informação, promovendo a 
segurança e pondo em prática esses planos 
nacionais, dispensando uma atenção 
particular às crianças, aos idosos, às 
mulheres e aos utentes da estrada 
vulneráveis, e em particular no que toca às 
lesões no desporto, às lesões causadas pelos 
produtos e pelos serviços, à violência, em 
especial à violência doméstica, e às lesões 
autoprovocadas.
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Justificação

Atendendo ao elevado número de lesões resultantes de violência doméstica e sabendo-se que 
esta situação afecta sobretudo as mulheres, cumpre fazê-la figurar explicitamente entre as 
prioridades.

Alteração 5
Convites à Comissão - (5)

(5) Elaborar um relatório de avaliação quatro 
anos após a adopção da presente 
recomendação para determinar se as medidas 
propostas estão a funcionar eficazmente e 
aquilatar da necessidade de outras acções.

(5) Elaborar um relatório de avaliação quatro 
anos após a adopção da presente 
recomendação para determinar se as medidas 
propostas estão a funcionar eficazmente,  
aquilatar da necessidade de outras acções e 
conduzir uma avaliação do impacto, por 
género, das medidas e acções actuais e 
futuras.

Justificação

Nem a proposta de recomendação, nem a Comunicação da Comissão fazem referência a 
qualquer avaliação de impacto efectuada anteriormente em função do género, não fazendo
igualmente referência a qualquer intenção de levar a cabo tais avaliações no futuro. No 
intuito de alterar esta situação, impõe-se que a avaliação de impacto em função do género 
constitua obrigatoriamente parte integrante do relatório.
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