
O País  
 
A República helênica , também chamada Grécia, localiza-se 
no sudeste da Europa. Faz fronteira  com a Bulgária, Albâ-
nia, Macedônia e Turquia. Sua população é de aproximada-
mente 11 milhões de habitantes, sendo que a capital do 
país é a cidade de Atenas. O sistema político grego tem 
como base a república parlamentarista. O chefe de Esta-
do nominal é o presidente da república, que é eleito pe-
lo parlamento, podendo exercer  um mandato de cinco 
anos. A atual constituição foi elaborada e aprovada pelo 
Quinto Parlamento Revisionista dos Helenos e entrou em 
vigor no ano de 1975 . 
 
 
Grécia e problemas de nutrição  
 
A Grécia apresentou um aumento no número de pessoas 
que se alimentam mal devido a crise econômica no país, o 
maior número diz respeito a elevação de crianças subnutri-
das Apesar disso, a  alimentação Grega é bastante variada e 
consiste maioritariamente na utilização de alimentos tais 
como azeitonas, azeite, grãos inteiros (especialmente em 
pães e cereais em vez de massas), peixe e mariscos, queijos, 
mas pouco leite, bastantes vegetais, legumes, frutos secos 
e vinho tinto. Já o índice de obesidade é alto, chegando em 
2008 a 20 % da população grega.  
 
Grécia e produção de alimento  

 
A economia do país baseia-se na agricultura, sendo que os 
principais produtos agropecuários produzidos: no país são  
trigo, milho, cevada, beterraba (para produção de açúcar, 
principalmente), azeitonas, tomate, vinho, tabaco, azeite, 
batata, carne bovina, leite e derivados. No que diz respeito 
ao uso de agrotóxicos, o país é um dos que mais consome 
para a produção, entretanto por pressões de ONGs e de 
demais instituições de órgão fiscalizadores, ocorreu uma 
redução do uso desses produtos, principalmente no cultivo 
de frutas. Quanto ao cultivo de frutas, em 2013 foram en-

contrados  cerca de 32 tipos de agrotóxicos que traziam 
prejuízos à saúde humana que eram produzidos no país. 
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