
O País 

A República do Níger é um país localizado na África 
Ocidental q que faz fronteira com Argélia, Líbia, Chade, 
Nigéria, Benim, Burkina Farso e Mali. O país ,cuja a capitale 
a cidade de Niamey, tem uma população de 13 milões de 
habitante, sendo de predominância islâmica. O país possui  
um PIB nacional de aproximadamente 8 bilhões de dólares 
que depende muito da exporação de feijão, cebola e 
tecidos. Nos últimos anos o país também tenta atrair o 
investimento estrangeiro para agir como um instrumento 
para impulsionar o crescimento econômico nos próximos 
anos, sendo que os principais investidores vêm de países 
mais ricos do norte da África.  No cenário internacional o 
país faz parte de várias organizações, entre elas a 
Organização das Nações Unidas (ONU), Organização 
Mundial do Comércio (OMC) entre outros.  

 

Níger e problemas de nutrição 

A desnutrição é o maior problema de saúde no Níger, sendo 
que muitos dos rescursos que vão para esse país são de 
doações ou ajudas internacioanis.  Deido a grande pobreza 
e miséria instalada no país, o problema de fome e 
desnutrição é agravado, se mostrando crónica em boa 
parte do país.  A principal parcela dos habitantes do país 
que sofre com a má alimentação são as crianças, tendo 1,4 
milhões delas passando pela condição de desnutrição no 
ano de 2013.  Quanto a obesidade o Níger não apresnta 
uma população mínima que sofre da doença. Acredita-se 
que a ausência de pessoas obesas deve ao fato que a 
excasse de alimentos prevalece no país.  

 

Níger e produção de alimentos 

O uso de agrotóxicos no Níger pode ser considerado um 
problema, posi além de poucas áreas para a produção de 
alimentos no país, o uso inadequaldo pode levar a 

contaminação da água, algo que já é excasso. A grande 
dificuldade do Níger é na produção de alimentos em seu 
clima desértico do que no uso indevido de agrotóxicos em 
si. 
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