
O País  
 
A Áustria é um país europeu que está localizado na Europa 
Central, limita-se ao norte com a República Theca; a noro-
este, com a Alemanha; a oeste, com a Suíça; a nordeste, 
com a Eslováquia. Abriga uma população estimada de 8,3 
milhões de habitantes. A capital da Áustria é A CIDADE DE 
Viena, sendo que o território austríaco é dividido em nove 
Estados, que são subdivididos em distritos, e esses, em mu-
nicípios. Possui o PIB de 373.327 milhões de dólares.  O sis-
tema político do país tem como base a República constitu-
cional Federal.  O país possui relações com o mundo inteiro, 
marcando presença em organizações como: União Euro-
peia, Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a 
Organização Mundial do comércio e demais outras organi-
zações.    
 
Áustria e  problemas de nutrição 
 
A Áustria está na 12ª colocação do ranking de alimentação 
saudável mundial, fazendo com que o país seja referência 
para o combate de problemas relacionados a nutrição.  A 
agricultura representa apenas 3% do Produto Interno Bruto 
(PIB) e a maior parte do solo arável é aproveitada para o 
cultivo da forragem, da beterraba, da cevada, do trigo, do 
milho, da batata, do centeio, do nabo e das sementes de 
colza.  A capital da Áustria se mantém há seis anos na lide-
rança de ranking sobre qualidade de vida.  Analisando tudo 
isso, problemas com má nutrição e desnutrição são raros 
em território austríaco.  Apesar da qualidade de vida que 
impede alguns problemas, outros aparecem, como a obesi-
dade e o , que em 2008 estava presente em cerca de 20% 
da população da Áustria.  
 
Áustria e a produção de alimento 
 
O sistema austríaco de produção de alimentos é muito rígi-
do, sendo que é feito um controle  do uso de agrotóxi-
cos ,principalmente quando se trata da questão ambiental. 
Agricultores, viticultores e gastrónomos ambiciosos redes-

cobriram e aperfeiçoaram a sua autonomia e desenvolve-
ram produtos de elevada qualidade para os apreciadores. 
Em termos de qualidade, os produtores alimentares austrí-
acos assumem a liderança da qualidade nos mercados euro-
peus e internacionais.  
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