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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:

– Tendo em conta a Directiva 2004/113/CE do Conselho, de 13 de Dezembro de 2004, que 
aplica o princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso a bens e 
serviços e seu fornecimento1,

– Tendo em conta a Directiva 2000/43/CE do Conselho, de 29 de Junho de 2000, que aplica 
o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem racial ou 
étnica2,

– Tendo em conta o artigo 13° do Tratado CE,

A. Considerando que a política dos consumidores é tratada de forma neutra em termos de 
géneros, embora os consumidores não sejam seres "neutros" e não constituam um grupo 
homogéneo, nem em termos de género, nem de idade, níveis de rendimento e de 
educação, origem étnica, padrões de consumo, etc.,

B. Considerando que uma estratégia moderna em matéria de política dos consumidores deve 
ter em conta transformações sociais como a nova estrutura etária, o papel cada vez mais 
importante das mulheres e a integração de minorias étnicas, assim como as transformações 
económicas, ambientais e técnicas da sociedade,

C. Considerando que a participação equilibrada de mulheres e homens, jovens e idosos, e 
minorias culturais/étnicas deve ser mais bem afirmada no desenvolvimento e prossecução 
desta política,

1. Reitera a importância da dimensão do género enquanto parte integrante da política dos 
consumidores;

2. Salienta a necessidade de ter em conta as dimensões de género, etária e étnica ao 
desenvolver indicadores e estatísticas, a fim de identificar áreas específicas de problemas 
com que se deparam os diferentes grupos de consumidores;

3. Insta a Comissão e a Rede Europeia de Centros de Consumidores a terem sempre em 
conta uma perspectiva de género, assim como etária e étnica no seu trabalho sobre a 
informação e a formação dos consumidores;

4. Insta a Comissão a esforçar-se por conseguir uma participação equilibrada em termos de 
géneros em todas as consultas aos consumidores e grupos de consumidores; 

5. Solicita, uma vez mais, que seja prestada maior atenção a grupos-alvo, como as mulheres, 
os jovens e os idosos, as minorias étnicas e, em particular as mulheres imigrantes na 

                                               
1 JO L 373 de 21.12.2004, p. 37.
2 JO L 180 de 19.7.2000, p. 22.
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formulação da política dos consumidores;

6. Considera importante reforçar a participação das mulheres, nomeadamente imigrantes, nas 
organizações de consumidores, a fim de conseguir um melhor equilíbrio na concepção da 
política dos consumidores;

7. Solicita que sejam realizadas campanhas de informação para sensibilizar mais
consumidores relativamente a produtos e práticas prejudiciais durante a gravidez, 
nomeadamente o tabagismo, incluindo o tabagismo passivo, e o consumo de álcool, mas 
também de outros produtos que apresentam riscos para a saúde quando utilizados durante 
a gravidez.
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