
O País 
 
Situado no Oceano Pacífico, ao Noroeste da Malásia, Norte 
da Indonésia e Sudeste da China, a República das Filipinas 
(como é oficialmente chamado) é um país formado por ar-
quipélago com mais de 7000 ilhas em uma área de mais de 
quase 300 mil km² para cerca de 100 milhões de habitantes. 
Antigo aliado dos  Estados Unidos da América (que já pos-
suiu bases militares no país), hoje vive um período de cres-
cimento e de maior estabilidade do que no passado recente 
(com crises políticas e tentativas de golpes militares). O 
país é dessa forma um importante membro para uma certa 
influência no cenário global e por isso está em diversas or-
ganizações e grupos de reconhecimento internacional, dos 
quais cabe citar o G20, a  Organização das Nações Unidas 
(ONU),  Organização Mundial do Comércio (OMC) ,  a Asso-
ciação de Nações  do Sudeste Asiático (ASEAN) entre ou-
tras.  
 
Filipinas e problemas de nutrição 
 
Apesar de índices baixos, vem se tornando de conhecimen-
to das autoridades do país o aumento dos casos de obesi-
dade e com isso, a decorrência dos aumentos dos proble-
mas de saúde decorrentes disso. É também de interesse do 
país fortalecer e criar novos laços nos fóruns de discussão, 
para em caso de necessidade, não ocorra novas ameaças de 
fome e sede como o ocorrido após catástrofes naturais 
atingirem o país, que é de tempos em tempos castigada por 
tufões e maremotos e colocando regiões inteiras em isola-
mento.  

 
Filipinas e a produção de alimento 
 
O país vem se industrializando, mas apesar disso a agricul-
tura ainda representa uma importante parcela do PIB, em-
pregando cerca de 30% da mão de obra ativa. Produtor de 
óleo de coco e de frutas, o país também possui um impor-
tante mercado de pesca marítima, tanto para consumo 
interno quanto para as exportações. Assim, o país busca 
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modernizar também  sua tecnologia no setor agrícola e dis-
cutir temas relacionados nas reuniões da OMS & FAO.  
 


