
O País 
 
O Reino Unido  da Grã—Betanha  e Irlanda do Norte é um  
Estado localizado na costa noreste do continente europeu, 
sendo uma união política de Inglaterra, Escócia,  Irlanda do 
Norte e País de Gales. Este Estado tem um grande 
imporantacia histórica, economica e política no cenário 
internacional, tendo um PIB estimado em  2,4 trilhões de 
dólares e uma população de aproximadamente  63 milhões 
de habitantes. Em 2014 o Reino Unido faz parte de diversas 
organizações internacionais como a Organização das 
Nações Unidas (ONU), Conselho de Segurança (CSNU), 
União Europeia entre outras.  
 
Reino Unido e problemas de nutrição 
 
O Reino Unido é um dos  Estados  que sofre   quando a 
questão é obesidade, cerca de 30% da população sofre de 
obesidade ou sobrepeso,  sendo a região europeia com o 
maior número  de pessoas acima do peso, o que gera vários 
gastos para a saúde pública Estado. Sobre desnutrição, o 
Reino Unido tenta combater tanto esse  agravente tanto no 
país quanto no cenário internacional, ajudando e 
financiando diversos programas  para o combate dessa 
doença. Um exemplo de ação quanto ao combate da 
desnutrição feita pelo governo britânico no ambiente 
internacional é através do apoio da The Children's Inves-
tment Fund Foundation, uma fundação sem fins lucrativos 
que auxiliam em projetos na África.  
 
Reino Unido e produção de alimentos 
 
O Estado possui uma fiscalização muito rígida quando diz 
respeito o uso de agrotóxicos na produção interna e 
também quando diz respeito a importação. O Reino Unido 
atua de maneira similar a demias países da União Europeia 
em fiscalizar alimentos com demaziado uso de venenos em 
suas produção. Apesar do controle, isso não impede que o 
uso de pesticidas aconteça em grande escalada no Reino 
Unido. Também é importante resaltar que dentro do país 

existem grupos que desejam a redução do uso de 
agrotóxicos nas plantações.  
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