
O País 
 
A República Francesa, também chamada de França é uma 
república unitária semipresidencialista, sendo o maior país 
da União Européia localizada a Leste da Península Ibérica, 
com uma extensão de mais de 547mil km², uma população 
de  66 milhões e com o quinto maior orçamento militar  do 
mundo está presente em diversas organizações e coalizões 
internacionais, como o Grupo dos Oito (G8), a União 
Européia (UE), a Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN)  e a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
sendo assim, uma peça chave no diálogo entre nações da 
sociedade internacional. 
 
França e problemas  de nutrição 
 
A questão da nutrição tem sido fortemente abordada pelas 
autoridades francesas a décadas. Seu ápice tendo sido a 
fome que causou a própria revolução, a França enfrenta 
tempos mais estáveis desde o século XVIII, apesar de a 
fome ainda estar presente nas camadas de renda mais 
baixa da população, principalmente entre os imigrantes que 
chegam em busca de melhores condições de vida. Com o 
avanço das discussões sobre o tema, a França se empenha 
cada vez mais em promover na medida do possível, o 
estado de bem-estar social para conseguir manter o padrão 
estabelecido nas recomendações de orgãos como a OMS 
para a nutrição. Outro assunto relacionado a nutrição  é a 
obesidade, sendo que no território francês o número de 
obesos dobrou nos últimos 15 anos, chegando a cerca de 
18% de sua população em 2012.  
 
França e a produção de alimento 
 
Apesar de ser altamente industrializada, a França também 
é reconhecida no agronegócio, sendo o sétimo maior pro-
dutor de cereais do mundo, com uma média de mais de 
1000kcal por pessoa por dia. Está em 60º lugar no ranking 
do uso de fertilizantes, com o valor decaindo com o passar 
dos anos. O país também é o maior consumidor europeu de 

agrotóxicos  para as plantações, isso segundo o centro ale-
mão Kleffmann. Segundo o estudo o país consomem 22,9 
dólares por tonelada de pesticida.  
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