
 

Avaliação Prévia de Impacto de Género  

1 – Identificação da iniciativa 

Projeto de Lei que implementa um programa de redução da utilização de microplásticos em cos-

méticos e produtos de higiene e limpeza. 

 2 – Descrição da situação de partida sobre a qual a iniciativa vai incidir 

Os efeitos da poluição por microplásticos e a avaliação integrada dos seus riscos ecológicos cons-

titui atualmente uma prioridade da investigação, o verdadeiro impacto deste tipo de poluição é 

ainda muito difícil de quantificar, o que constitui uma lacuna no conhecimento. Mas o certo é que 

já foram encontrados microplásticos em muitas espécies de peixes, mariscos e alguns cetáceos e 

existe uma grande incerteza sobre os seus possíveis efeitos, uma vez que são capazes de atravessar 

as paredes celulares, o que gera preocupações em diversos Estados-membros da União Europeia 

(UE) e em todo o mundo acerca do seu impacto, não apenas no meio marinho como também na 

saúde humana, por via da sua introdução na cadeia alimentar. 

Os microplásticos existentes no meio marinho são provenientes de diversas fontes, nomeadamente 

de depuradoras industriais, da degradação de peças maiores de plástico que se vão quebrando ao 

longo do tempo, mas também pelos que são adicionados a uma variedade de produtos cosméticos 

e de cuidados pessoais, tais como sabões, esfoliantes, loções e pastas dentífricas, de modo a tornar 

o produto mais abrasivo ou para decoração. 

Assim, a avaliação de impacto de género não se aplica à presente iniciativa legislativa, uma vez que 

este Projeto de Lei se destina à implementação de medidas destinadas a toda a população, inde-

pendentemente do género. 

3 –  A iniciativa consiste num ato normativo de caráter meramente repetitivo e não inovador? 

Sim 
 

Não 
 

Nota: Em caso de resposta afirmativa o preenchimento da ficha encontra-se concluído. 

 
 

4 – Previsão de resultados a alcançar e valoração do impacto de género 

Categorias / Indicadores 
Avaliação Valoração 

Sim Não N/A Positivo Neutro Negativo 

1 Direitos:   
1.1 O projeto ou a proposta de lei afetará os direitos das mulheres ou 

dos homens de forma direta ou indireta?       
Notas:   

 

2 Acesso:   
2.1 O número de homens e mulheres que beneficiam da aplicação da lei 

é igual?       
Notas:   

 

2.2 
A lei permite que os homens e mulheres participem de igual modo? 

      
Notas:   

 

3 Recursos:   
3.1 Homens e mulheres têm o mesmo acesso aos recursos (tempo, finan-

ceiros, informação) necessários para poderem beneficiar da aplicação 

da lei? 
      

Notas:   

 

3.2 A lei promove uma distribuição igual de recursos entre homens e mu-

lheres?       



Notas:   

 

4 Normas e Valores:   
4.1 Caso a lei entre em vigor, os estereótipos de género, bem como as 

normas e valores sociais e culturais, irão afetar homens e mulheres de 

forma diferente? 
      

Notas:   

 

4.2 Os estereótipos e certos valores serão uma barreira para mulheres ou 

homens quando tentarem maximizar os benefícios que lhes são con-

cedidos pela lei? 
      

Notas:   

 

Totais:       
 

5- Conclusão/propostas de melhoria 

Conforme referido no ponto 2 da presente ficha, a avaliação de impacto de género não se aplica à 

presente iniciativa legislativa, uma vez que este Projeto de Lei se destina à implementação de me-

didas destinadas a toda a população, independentemente do género. 

 

 


