
O País 
 
O Reino da Espanha é um país na Península ibérica o qual 
faz fronteira com Portugal e França. Este país possui uma 
população de aproximadamente 48 milhões de pessoas, a 
Espanha teve um papel muito importante na história euro-
peia principalmente durante a expansão o poder dos reinos 
europeus durante o século XV e XVI. O Produto Interno 
Bruto (PIB) do país é de aproximadamente 1,4 trilhão de 
dólares e está presente na zona do euro.  A Espanha é uma 
país bem ativo no cenário internacional, fazendo parte de 
diversas organizações, entre elas a Organização das Nações 
Unidas (ONU), Organização Mundial do Comércio, Organi-
zação do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) , União Euro-
peia e demais outras. 
 
A Espanha e os problemas de nutrição 
 
A Espanha é um país que combate a desnutrição tanto no 
país quanto em outros países através ajuda de organizações 
internacionais e não governamentais.  No seu quadro inter-
no, o país possui alguns casos de desnutrição principalmen-
te com imigrantes pobres e classes mais baixas na popula-
ção.  No exterior, o  governo espanhol colabora para o com-
bate a desnutrição infantil  juntamente com a UNICEF. Já a 
respeito da obesidade é um problema sério na realidade 
espanhola pois cerca de um quarto da população do país 
sofre dessa doença. No ano de 2008 a população espanhola 
que estava acima do peso era de 27% do total de pessoas, e 
o número continuou a crescer durante os anos seguintes.  
 
Espanha e produção de alimentos 
 
O país tem vários critérios, assim como muitos da união 
europeia, que impede a importação de  muitos produtos de 
países que utilizam agrotóxicos proibidos em alimentos. 
Essas medidas já proibiram a entrada de produtos brasilei-
ros, chineses entre outros. Entretanto a Espanha situa-se 
em um ambiente que o uso de agrotóxicos é muito grande, 
isso  a Europa demanda grande produção  agrícola .  
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