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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 as jovens praticam menos actividades físicas do que os rapazes e que 
têm uma maior tendência para considerarem que o seu estado de saúde é insatisfatório, o 
que as leva a distúrbios alimentares como a anorexia e a bulimia, 

B. Considerando que as desigualdades entre mulheres e homens na repartição das 
responsabilidades familiares e domésticas constitui um obstáculo para as mulheres que 
pretendam exercer uma actividade física quotidiana,  

1. Exorta a Comissão a prosseguir a sua abordagem baseada no género no que respeita à 
obesidade e às doenças ligadas à sobrecarga ponderal, aos regimes dietéticos e à 
actividade física, em particular em termos de recolha de dados, difusão das melhores 
práticas e definição de estratégias de comunicação a nível comunitário;

2. Convida os Estados-Membros a fazer da alimentação e da actividade física matérias 
quotidianas obrigatórias nos programas da escola primária, e a fazer o mesmo 
relativamente à economia doméstica nas escolas secundárias; convida a Comissão a 
promover o intercâmbio das melhores práticas neste domínio nos programas escolares 
europeus; 

3. Apela aos Estados-Membros para que, ao elaborarem as suas estratégias nacionais em 
matéria de saúde, tenham em conta a possibilidade de promover a prescrição de uma 
actividade física aos doentes para prevenir os problemas de saúde associados à obesidade, 
como medida de manutenção do peso ou de perda de peso; solicita à Comissão que 
promova as melhores práticas neste domínio entre os Estados-Membros;

4. Solicita à Comissão que desenvolva uma avaliação do impacto na saúde pública baseada 
no género, no âmbito da execução da política agrícola comum e da sua próxima revisão;

5. Convida todos os sectores da indústria alimentar e da indústria da nutrição - do produtor 
ao consumidor - a participarem no debate em curso e a assumirem as suas 
responsabilidades na aplicação das decisões decorrentes desse debate, em particular no 
que respeita à investigação e ao desenvolvimento em matéria de saúde em função do 
género e à informação nutricional.


