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Declaração escrita, apresentada nos termos do artigo 136.º do Regimento do Parlamento 
Europeu, sobre a prevenção da obesidade infantil1

1. A Organização Mundial de Saúde considera a obesidade infantil como um dos mais 
graves problemas de saúde pública a nível mundial;

2. Apesar das campanhas de promoção de estilos de vida saudáveis e de combate à 
obesidade, a percentagem de crianças com excesso de peso continua a ser muito elevada 
na Europa, um continente no qual, em 2010, e de acordo com um estudo da OMS 
(Iniciativa de Vigilância da Obesidade Infantil), uma em cada três crianças padecia de 
excesso de peso ou de obesidade;

3. De acordo com o «Plano de Ação da UE sobre a Obesidade Infantil, 2014-2020», há uma 
parcela de, aproximadamente, 7% dos orçamentos europeus de saúde que se destina ao 
tratamento de doenças relacionadas com a obesidade, causadoras anualmente de cerca de 
2,8 milhões de mortos;

4. A Comissão e o Conselho são, por conseguinte, exortados a:

– trabalhar em prol de uma recolha e análise de dados devidamente harmonizadas à 
escala europeia;

– acompanhar as políticas de combate à obesidade, de acordo com  o previsto no Plano 
de Ação, e supervisionar os respetivos resultados em termos preventivos;

– promover o intercâmbio de dados e de práticas de excelência entre os 
Estados-Membros. 

5. A presente declaração, com a indicação do nome dos respetivos signatários, é transmitida 
ao Conselho e à Comissão.

1 Nos termos do artigo 136.º, n.os 4 e 5, do Regimento do Parlamento Europeu, uma declaração, se tiver recolhido 
a assinatura da maioria dos membros que compõem o Parlamento, é publicada na ata, com a indicação do nome 
dos respetivos signatários, e transmitida aos seus destinatários, sem vincular o Parlamento.


