
O País 
 
O Marrocos é um país situado na costa noroeste do 
continente africano, fazendo fronteira com a Argélia ao 
Leste e Sul e com a Mauritânia pelo saara ocidental. Apesar 
de sua capital ser Rabat, seu maior polo econômico é 
Casablanca. Com um PIB de 241 bilhões de dólares possui 
grande parte de sua população de 33,7 milhões de 
habitantes concentrada principalmente nas grandes 
cidades, dividos em 16 regiões. Com um sistema político 
composto por uma monarquia constitucional 
parlamentarista, no qual o rei exerce também a função de 
chefe de Governo, tendo conquistado a indepêndencia 
externa em 1956.  O país faz parte de algumas organizações 
internacioanis como a Organização das Nações Unidas, 
Organização Mundial do  Comércio entre outras.   
 
Marrocos e o problema da nutrição  
 
Dados apontam que 5% da população marroquina está 
abaixo dos indíces considerados mínimos de nutrição, mas 
por outro lado, o país também possui problemas de 
sobrepeso em crianças. É também um problema a questão 
do saneamento e de água potável  em que o tratamento é 
precário, fazendo com que a contaminação seja uma 
preocupação real da população, com doenças relacionadas 
a esses temas como a diarréia serem mais comuns em 
certas regiões.  Quanto a obesidade, o país  tedem o  índice 
de pessoas acima é preocupante, cenganto perto de 17%. 
 
Marrocos e a produção de alimento 
 
Com uma área agricultável de 304mil Km² (68% de seu ter-
ritório), o Marrocos é um país que se utiliza de fertilizantes 
para a produção de alimentos, apesar de na colocação geral 
ocupa o 101º  lugar no ranking de países. Sua produção 
agrícolasoma a quantia de 9,2 bilhões de dólares anuais, 
correspondendo a uma pequena fração da pulsante econo-
mia marroquina, entretanto emprega 44% de sua popula-
ção ativa. No território marroquino  houve a utilização  de 

agrotóxicos  considerados obsoletos por pela FAO e que 
poderiam trazer risco à saúde humana.  
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