
O País 
 
A República Portuguesa, ou Portugal como é conhecido, é 
um país membro da União Europeia (UE) e da Zona do 
Euro. É localizado a sudoeste da Europa. Seu território é de 
aproximadamente 92000 quilometros quadrados e possui 
uma população de aproximadamente 10398000 habitantes. 
O país é considerado desenvolvido e tem um Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) muito elavado. Participa 
de órgãos internacionais como a Organização Mundila do 
Comércio (OMC), Organização Mundial da Saúde (OMS), 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE),  Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN), entre outros. 
 
Portugal e problemas de nutrição 
 
O país, como outros da União Europeia, não apresenta 
casos relevantes de subnutrição tampouco de 
desnutruição. Na realidade, o que ocorre é o contrário, ou 
seja, existem casos preocupantes com relação à obesidade. 
Diante disso ocorre que, aproximadamente vinte e um por 
cento das mulheres adultas sofrem com a obesidade. Já, 
quando o assunto são os homens adultos, esse número não 
é muito diferente  do cenário de 2014, que esses 
representam aproximadamente vinte por cento de sua 
população. 
 
Portugale produção de alimento  
 
O país possui um alto índice de produtividade alimentícia. 
Isso pode ser constatato, álém dos dados apresentados em 
fóruns de agricultura e assuntos semelhantes, pela 
quantidade em termos de área cultivável; o país possui 
aproximadamente 37000 quilometros quadrados de area 
cultivável dentro de seus 91000 quilometros quadrados de 
supérfície. Sua superfície agrícola corresponde a quase 
quarenta por cento de todo seu território e seu clima e solo 
são favoráveis para a agricultura. O uso médio de 
fertilizantes por hectare de terra arada para plantio é de 150 

quilogramas. O país ainda adota, ao contrário da Itália por 
exemplo, o cultivo de milho transgênico. O país utiliza 
agrotóxicos, como demais outros países da União Europeia, 
entretanto por pressões do bloco em algumas áres de 
cultivo a utilização precisou ser reduzida.  
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