
O País 
 
Confederação Suíça, também conhecida apenas como 
Suíça, é um país localizado na Europa Central e faz divisas 
com Itália, França, Áustria e Alemanha. Por isso, possui 
como linguas oficiais o Francês, Italiano e Alemão. Outros 
idiomas também são falados no território, entretanto em 
menor escala e não são reconhecidos como oficial. Possui 
uma área de 41 285 quilometros quadrados e sua população 
é de 8190229 habitantes.  O país tem uma grande 
importância no  cenário internacioanal, não só apenas pela  
participação em uma série de organização, mas também 
por ser cede de algumas de muita importância, como a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização 
Mundial do Comércio (OMC) e outras.  
 
Suíça e problemas de nutrição 
 
A Suíça não apresenta muitos problemas de nutrição, haja 
vista que sua população não sofre com subnutrição ou 
desnutrição. Entretanto, quando o assunto é obesidade, 
preocupa bastante o governo suíço. De acordo com a  
Organização Mundial da Saúde (OMS), o país deve investir 
fortemente no combate ao problema, pois, quando 
analisado sua população adulta ocorre que 
aproximadamente 23% dos homens são obesos enquanto, 
em média, quase 17% das mulheres sofrem do mesmo 
problema. 
 
Suíça e produção de alimento  
 
O país é um forte incetivador da produção local de 
alimentos. Aproxidamente 40% de seu território é 
destinado à superfície agrícola. Assim, mais de 15 mil 
quilometros quadrados são utilizados para o cultivo de 
produtos e 31% da parte de terra disponível para plantio é 
florestada. Devido ao clima e a localização em que se 
encontra, o governo Suíço deve dispor de fertilizantes para 
ajudar a preparar a terra para o plantio, isto é, são 
utilizados, por hectare de terra arável destinada ao plantio, 

mais de 194 quilogramas de fertilizantes. Conforme 
incentivado pela OMS, o governo Suíço anunciou que não 
produz e/ou utiliza produtos de origem transgênica. 
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