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B8-0595/2019

Proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre a instauração de um Dia Europeu 
da Dieta Mediterrânica

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 133.º do seu Regimento,

A. Considerando que a dieta mediterrânica é o regime alimentar tradicional dos países em 
que se cultiva a oliveira e que se caracteriza pelo consumo de alimentos de origem 
vegetal, peixe fresco, azeite virgem extra como principal fonte de gorduras, e por um 
consumo moderado de vinho, carne e produtos lácteos;

B. Considerando que este regime alimentar se caracteriza pela sazonalidade, pela qualidade 
dos produtos locais e pelos momentos de convívio às refeições;

C. Considerando que numerosos estudos científicos revelam uma redução substancial do 
risco de doenças cardiovasculares, tumorais e neurodegenerativas, bem como da 
mortalidade total, tendo estes efeitos benéficos sido igualmente observados em 
populações fora da zona mediterrânica;

D. Considerando que, apesar dos benefícios para a saúde e do reconhecimento da 
UNESCO, que, em 2010, inseriu a dieta mediterrânica na lista mundial do património 
imaterial da Humanidade, dados recentes apontam para um abandono progressivo deste 
regime alimentar, o que é particularmente visível nos países mediterrânicos; trata-se de 
uma transição alimentar que resulta das mudanças socioeconómicas e que afeta 
sobretudo as gerações mais jovens;

E. Considerando que, em consequência, a adoção da dieta mediterrânica, originalmente 
característica das sociedades rurais, parece agora estar limitada a categorias da 
população com uma melhor situação socioeconómica;

1. Solicita que, pelas razões acima expostas, sejam promovidas medidas adequadas para 
dar a conhecer os conhecimentos sobre a dieta mediterrânica e os seus benefícios para a 
saúde, incluindo a criação de um «Dia Europeu da Dieta Mediterrânica».


