
O País 
 
Situado na Europa Ocidental, também conhecida  como 
Holanda, é um país  de  aproximadamente de 40mil km²  e 
uma população de cerca de 16 milhões de pessoas. Possui o 
maior porto da Europa, o que facilita o escoamento de seus 
produtos com alto valor agregado. Dessa forma o Estado 
holandês se faz presente nos principais grupos e 
organizações internacionais, dentre eles a  Organização das 
Nações Unidas (ONU),  Organização Mundila do Comércio 
(OMC), União Européia e  Organização Mundial da Saúde 
(OMS). 
 
Holanda e problemas de nutrição 
 
Devido a processos de conscientização, padrões culturais e 
hábitos  alimentatares da própria população,  leva a 
Holanda é a ser um dos países mais saudáveis na Europa na 
questão da luta contra a obesidade. Tal posição se torna 
extremamente valiosa para a formulação de estudos e a 
cooperação internacional para lidar com tais questões é 
vital. Sendo assim, o país deve se utilizar de todo seu 
conhecimento no assunto e procurar guiar outras nações 
que ainda não chegaram ao mesmo patamar a se 
espelharem no modelo holandês. Outro fato a ser 
ressaltado é que os casos de desnutrição no país são 
poucos, sendo resultado do alto nível de desenvolvimento 
humano.  
 
Holanda e a produção de alimento 
 
O Estado possui um dos melhores produtos agrícolas do 
mercado mundial para a produção de batatas, cebolas, hor-
taliças, frutas, queijos e lácteos, com uma produtividade 
muito maior do que a média europeia. É graças a seu porto 
(que é o maior da Europa e quarto maior do mundo), que é 
capaz de exportar cerca de aproximadamente 1/4 dos to-
mates para o mercado mundial. É um país que se moderni-
zou no campo e emprega alta tecnologia para impulsionar 
sua produtividade, sendo um dos protagonistas no setor.  A 

Holanda também é um dos países que mais usam agrotóxi-
cos nos alimentos, tornando um ator central no que diz 
respeito ao efeito dos produtos químicos na saúde humana.  
 

Dossiê 

 
Países Baixos 
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