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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Livro Verde «Promoção de regimes alimentares saudáveis e da actividade física: 
uma dimensão europeia para a prevenção do excesso de peso, da obesidade e das 
doenças crónicas»
(2006/(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão «Promoção de regimes alimentares saudáveis 
e da actividade física: uma dimensão europeia para a prevenção do excesso de peso, da 
obesidade e das doenças crónicas» (COM(2005) 637),

– Tendo em conta a adopção pela 57ª Assembleia Mundial da Saúde, em Maio de 2004, da 
Estratégia Mundial em matéria de Regime Alimentar, Actividade Física e Saúde,

– Tendo em conta o parecer de iniciativa do Comité Económico e Social Europeu, de 28 de 
Setembro de 2005, sobre o tema “A obesidade na Europa – papel e responsabilidades dos 
parceiros da sociedade civil” (SOC/201),

– Tendo em conta a resolução do Conselho de 14 de Dezembro de 2000 sobre a saúde e a 
nutrição (2001/C 20 de 23.01),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho “Emprego, Política Social, Saúde e 
Consumidores”, de 3 de Junho de 2005, sobre “Obesidade, nutrição e actividade física”, 

– Tendo em conta a reunião informal dos Ministros da UE responsáveis pelo Desporto, de
19-20 de Setembro de 2005, na qual a Presidência britânica propôs a criação de um grupo 
de trabalho sobre Desporto e Saúde,

– Tendo em conta o apelo dos peritos reunidos no 10º Congresso Internacional de 
Obesidade (ICO 2006) que se realizou em Sidney, de 3 a 8 de Setembro de 2006,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A6-000/2006),

A. Considerando que o número de pessoas que sofrem de obesidade aumentou 
exponencialmente, na União, ao longo dos últimos 30 anos, que o ritmo de crescimento do 
fenómeno equivale ao dos Estados Unidos no início dos anos 90 e que, na Europa, cerca 
de 27% dos homens e 38% das mulheres são, hoje, considerados com excesso de peso ou 
obesos,

B. Considerando que a obesidade afecta, igualmente, mais de três milhões de crianças, ou 
seja, uma em cada quatro crianças na Europa, e que a taxa de progressão é alarmante, com 
cerca de 400 000 novos casos por ano,

C. Considerando que a ingestão de energia, em vastos grupos da população, se tem mantido 
estável desde a década de 1950 mas que as alterações no estilo de vida conduziram a uma 
diminuição quer da actividade física quer do trabalho físico e, consequentemente, a 
necessidades de ingestão de energia reduzidas, o que provocou um desequilíbrio entre as 
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necessidades e a ingestão de energia,

D. Considerando que numerosos projectos e estudos confirmaram que, para o aparecimento 
da obesidade, contribuem disparidades precoces relacionadas com o meio 
socioeconómico, que a doença é tanto mais frequente quanto a família dispõe de fracos 
recursos financeiros e de um nível de educação pouco elevado,

E. Considerando que, segundo o relatório de 2005 da OMS sobre a saúde na Europa, entre os 
sete principais factores de risco de doença se encontram o excesso de peso, o consumo 
insuficiente de fruta e legumes e a falta de actividade física e que, consequentemente, 
convém agir em simultâneo nestes três factores determinantes para a saúde,

F. Considerando, ainda assim, que, nos termos das competências que lhe são atribuídas pelos 
Tratados, a União tem um papel essencial a desempenhar no âmbito da defesa dos 
consumidores, mediante uma alimentação sã e o consumo de fruta e legumes, e no que 
respeita à promoção da actividade física e do desporto, e que as acções da Comunidade 
deverão, obrigatoriamente, acompanhar as acções desenvolvidas pelos Estados-Membros, 
as regiões e as cidades da Europa,

G. Considerando o impacto socioeconómico das doenças relacionadas com os problemas de 
excesso de peso, que já representam, actualmente, entre 4 e 7% das despesas globais de 
saúde dos Estados-Membros, e sabendo que o custo total da obesidade, tendo em conta os 
riscos acrescidos de desemprego, suspensão do trabalho, invalidez, ainda não foram alvo 
de avaliação científica rigorosa,

H. Considerando que a maioria dos Estados-Membros lançou políticas destinadas a dar 
resposta à problemática da obesidade e a aumentar o nível de saúde da respectiva 
população, tendo alguns governos tomado determinadas medidas de proibição enquanto 
outros optaram pela via do incentivo,

I. Considerando que alguns Estados tomaram a decisão, por exemplo, de enquadrar ou 
suprimir a presença de máquinas de distribuição automática nos recintos escolares devido 
à pobreza da oferta e à parte negligenciável atribuída às bebidas com pouco açúcar, à fruta 
e legumes e aos produtos considerados dietéticos,

J. Seguindo com interesse os compromissos voluntariamente assumidos, recentemente, quer 
pelos fabricantes europeus de bebidas não alcoólicas no sentido de limitar a oferta 
comercial destinada às crianças de menos de 12 anos, favorecendo ao mesmo tempo o 
acesso a bebidas mais variadas nas escolas, quer por dois “gigantes” do sector da 
restauração rápida no sentido de adoptarem uma sinalética nutricional para as embalagens 
de hambúrgueres e pacotes de batatas fritas,

K. Considerando que o presente Livro Verde se insere numa abordagem global lançada a 
nível europeu com o objectivo de combater os factores mais perigosos para a saúde, entre 
os quais se contam os maus hábitos alimentares e a falta de actividade física que, a par do 
tabagismo e do consumo abusivo de álcool, se encontram na origem de alguns tipos de 
cancro, de doenças respiratórias e cardiovasculares, da osteoporose e da diabetes de tipo 2,

L. Considerando os resultados de uma consulta pública na sequência do Livro Verde, 
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apresentados em 11 de Setembro de 2006 pela Comissão, que militam a favor de uma 
acção da União que integre várias políticas comunitárias e que conceda especial atenção 
às crianças e aos jovens,

M. Considerando o papel activo que a Comunidade é chamada a desempenhar, no âmbito de 
políticas comuns ou em complemento das acções lançadas pelos 25 Estados-Membros, em 
termos de campanhas de informação e de sensibilização dos consumidores para o 
problema da obesidade, de relançamento do consumo de fruta e legumes no âmbito da 
PAC, de financiamento de projectos de investigação, educativos e desportivos e ainda da 
adopção de legislações novas ou revistas com um impacto real sobre a saúde nutricional 
dos cidadãos europeus,

A obesidade: uma prioridade política?

1. Regozija-se com o empenhamento da Comissão em prol da alimentação sã e da actividade 
física e solicita que o combate à obesidade seja, a partir de agora, considerado prioridade 
política em todas as capitais europeias;

2. Verifica com amargura que, apesar da mobilização de numerosos Estados-Membros, a 
obesidade afecta uma percentagem cada vez maior da população e que, a manter-se a 
tendência, a má alimentação e a inactividade física acabarão por ultrapassar o tabaco 
como primeira causa evitável de mortalidade;

3. Recomenda a todos os Estados-Membros que reconheçam oficialmente a obesidade como 
doença crónica, a fim de evitar qualquer forma de estigmatização das pessoas obesas, e 
que ponderem a possibilidade de essas pessoas receberem tratamento através dos sistemas 
de assistência na doença;

4. Espera que os Ministros da Saúde, que se reunirão em Istambul de 15 a 17 de Novembro de 
2006 no âmbito da Conferência Ministerial europeia da OMS sobre o combate à 
obesidade, assumam um compromisso solene acompanhado por objectivos precisos;

5. Apoia incondicionalmente o lançamento, em Março de 2005, da Plataforma de acção 
europeia em matéria de alimentação, actividade física e saúde e acolhe com satisfação o 
método seguido pela DG SANCO (Saúde e Defesa do Consumidor), a saber, o do diálogo 
permanente com os sectores industriais, as autoridades nacionais e as ONG;

6. Entende ser um passo na direcção certa a tendência, que hoje prevalece em diferentes 
sectores da indústria alimentar europeia, de agir em termos concretos para repensar a 
oferta comercial destinada a crianças e para adoptar uma rotulagem nutricional a apor nos 
seus alimentos e bebidas;

Informar o consumidor desde os primeiros anos

7. Entende que qualquer política de prevenção e vigilância da obesidade deve inscrever-se ao 
longo de toda a existência do indivíduo, desde o período pré-natal até uma idade 
avançada; entende, ainda, que há que prestar especial atenção à infância, fase da vida em 
que se adquire grande parte dos hábitos alimentares;

8. Recorda que a escola é o local onde as crianças passam a maior parte do seu tempo, sendo, 
portanto, fundamental que o meio escolar propicie o despertar da criança para o gosto e 
para o esforço, para a prática regular de uma actividade física e para a promoção de um 
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modo de vida saudável;

9. Insta calorosamente à célere concretização, por parte do sector europeu das bebidas não 
alcoólicas, dos compromissos assumidos em 20 de Dezembro de 2005 no seu código de 
conduta, em especial o que visa limitar as suas actividades comerciais nas escolas básicas 
do primeiro ciclo;

10. Entende que a presença de máquinas de distribuição automática nas escolas básicas do 
segundo ciclo e secundárias, quando autorizada, deve, em todo o caso, respeitar um 
caderno de encargos preciso baseado numa abordagem nutricional e numa oferta 
diversificada dos produtos vendidos;

11. Expressa a sua oposição à frequência e intensidade das campanhas televisivas de
publicidade e promoção de alimentos destinados exclusivamente a crianças e salienta que 
essas práticas comerciais não fomentam hábitos alimentares saudáveis devendo, 
consequentemente, ser enquadradas; salienta, ainda, que há fortes indícios de que a 
publicidade na televisão influencie os padrões de consumo a curto prazo das crianças com 
idades compreendidas entre os 2 e os 11 anos mas, ainda assim, entende que a 
responsabilidade individual dos pais não pode ser escamoteada quando lhes incumbe a 
decisão final de compra;

12. Considera indispensável, a prazo, a concretização de um “acordo de cavalheiros” entre a 
Comissão e as indústrias dos meios de comunicação europeus que inclua a inscrição 
obrigatória nas produções destinadas a crianças nos diversos suportes mediáticos –
televisão, cinema, Internet e jogos de vídeo – de menções sanitárias e lúdicas que visem 
sensibilizar a juventude europeia para a importância da prática desportiva e do consumo 
de fruta e legumes, a fim de manter um bom estado de saúde;

13. Entende que os meios de comunicação (TV, rádio, Internet) são, mais do que nunca, uma 
ferramenta pedagógica essencial para a aprendizagem da saúde nutricional, a qual deve 
dar conselhos práticos aos consumidores que lhes permitam encontrar o justo equilíbrio 
entre consumo quotidiano de calorias e dispêndio de energia, garantindo-lhes, sempre, 
liberdade de escolha;

14. Considera um sinal bastante positivo a adopção, em Maio de 2006, do Regulamento 
relativo a alegações nutricionais e de saúde nos alimentos, o qual permitirá que, 
finalmente, o consumidor beneficie de informação fiável, não enganosa e coerente sobre 
as características nutricionais dos produtos alimentares, em particular dos que contêm 
elevado teor de açúcar, sal e determinadas gorduras;

15. Realça a importância de uma célere revisão da Directiva 90/496/CE relativa à rotulagem 
nutricional dos géneros alimentícios que dê resposta aos objectivos de simplificação e
harmonização da legislação europeia, indo assim ao encontro das recomendações dos 
actores industriais e das associações de consumidores;

16. Vê com grande interesse os sistemas de sinalização alimentar utilizados em três Estados-
Membros com o objectivo de simplificar as mensagens relativas às características 
nutricionais, mas salienta que, para que a mensagem enviada aos consumidores seja 
coerente, se impõe alguma harmonização nesta área; 
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Integrar a nutrição e a actividade física nas outras políticas comunitárias

17. Entende ser fundamental que a promoção de uma alimentação sã e da actividade física 
constitua uma prioridade política, não só para a DG SANCO, mas também para as 
Direcções-Gerais Agricultura, Transportes, Emprego, Investigação Científica, Educação e 
Desportos da Comissão, as quais aplicam políticas ou programas comunitários com 
impacto na saúde nutricional;

18. Acolhe com satisfação o financiamento, ao abrigo do actual programa de acção 
comunitária no âmbito da saúde pública (2003-2008), de diversos programas relativos à 
obesidade e entende ser essencial manter os orçamentos e pôr a tónica, no segundo 
programa (2007-2013), na promoção de um modo de vida saudável entre as crianças e os 
jovens;

19. Faz notar que as campanhas de informação não constituem o melhor instrumento para 
atingir grupos desfavorecidos do ponto de vista socioeconómico e que as acções devem 
ser ajustadas às necessidades locais, pelo que há que estabelecer contactos directos, assim 
como estreita cooperação, entre escolas, jardins infantis, médicos pediatras e serviços de 
saúde locais;

20. Sugere que os Fundos Estruturais sejam utilizados para investimentos em áreas 
desfavorecidas do ponto de vista socioeconómico, onde devem ser criadas infra-estruturas
que favoreçam a actividade física e transportes mais seguros, como pistas para bicicletas, 
e estimulem os jogos ao ar livre num ambiente seguro; ao mesmo tempo, encoraja os 
Estados-Membros a investirem nesses objectivos;

21. Solicita à Comissão que, em parceria com os ministérios competentes dos Estados-
Membros ou das regiões, participe em programas subordinados ao tema “Desporto na 
escola” em estabelecimentos piloto e ofereça no início do ano, aos alunos de cada escola 
seleccionada, um saco de desporto com o logótipo da UE e que contenha o equipamento 
básico (sapatilhas, calção, camisola);

22. Reconhece a importância de integrar a dimensão “exercício e desporto” na política 
regional da União, em particular sob a forma de melhoria da qualidade e da acessibilidade 
das infra-estruturas desportivas;

23. Acolhe o apelo lançado pelo mundo científico, por ocasião do 10º Congresso 
Internacional sobre a Obesidade, no sentido de se intensificar a investigação de forma a 
melhor compreender a interacção dos factores genéticos e do estilo de vida que permitem 
o aparecimento da doença;

24. Congratula-se, a propósito, com o financiamento, por parte da Comunidade, de 9 projectos 
integrados sob a prioridade temática “Qualidade e segurança alimentar” do Sexto 
Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento e que visam procurar novas pistas 
para lutar contra a obesidade tendo como alvo, por exemplo, determinada faixa etária ou 
estudando a interacção entre os factores genético e comportamental e o estado de 
saciedade;

25. Solicita que, no âmbito do 7º PQID, o combate à obesidade continue não só a beneficiar 
da cooperação transnacional entre investigadores no domínio temático da alimentação, 
agricultura e biotecnologia, mas possa também ser considerado objecto de investigação de 
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interesse comum a várias disciplinas e beneficiar de apoio financeiro equivalente, pelo 
menos, a 5% da vertente saúde;

26. Manifesta a sua profunda preocupação com a redução do consumo de fruta e legumes na 
Europa, que afecta, em primeiro lugar, as famílias em situação precária devido ao preço 
dos produtos e a uma informação diminuta sobre a sua verdadeira utilidade dietética;

27. Insta a uma maior coerência entre a Política Agrícola Comum e as políticas de saúde 
lançadas pela União Europeia; solicita à Comissão o maior rigor no controlo dos subsídios 
europeus recebidos por determinados sectores industriais e convida-a a certificar-se de que 
tais subsídios não são utilizados, em caso algum, para financiar campanhas de promoção 
que apresentem produtos altamente calóricos como benéficos;

28. Reputa de imprescindível uma reforma da Organização Comum de Mercado (OCM) dos 
frutos e produtos hortícolas que vise, entre outros objectivos, relançar o consumo deste 
tipo de alimentos de elevado valor dietético e, ao mesmo tempo, está convencido de que 
uma política de incentivo (redução dos preços, redução da carga fiscal, outros tipos de 
subsídio) é preferível a um sistema baseado na tributação agravada dos produtos calóricos 
(“fat tax”) que, afinal, penalizaria sobretudo as famílias europeias mais modestas;

29. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos Estados-Membros e à OMS.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

“Os bons hábitos alimentares são como uma caderneta-poupança, só começam a render ao 
fim de algum tempo.”

Simone Lemieux, Professora no Instituto de Nutrição e Alimentos Funcionais da 
Universidade de Laval - Quebeque – 2005.

A epidemia de obesidade e de excesso de peso que atinge os cidadãos europeus incita-nos a 
puxar o sinal de alarme. Podemos citar números eloquentes retirados do tão útil parecer de 
iniciativa elaborado em 2005 pelo Comité Económico e Social Europeu que, por sua vez, se 
inspirou nos relatórios da Organização Mundial de Saúde e da task force internacional sobre 
obesidade:

- na União a 25, 14 milhões de crianças apresentam sobrecarga ponderal e, destas, 3 milhões 
sofrem de obesidade;

- em vários países da UE mais de metade da população adulta apresenta sobrecarga ponderal; 
entre 20 e 30% dos adultos são considerados obesos;

- o número de crianças europeias que sofrem de sobrecarga ponderal e de obesidade aumenta, 
todos os anos, em mais de 400 000 casos, e o problema afecta quase 1 criança em cada 4 na 
totalidade da União a 25;

- 10 a 20% das crianças do Norte da Europa apresentam excesso de peso, enquanto no Sul da 
Europa, Reino Unido e Irlanda a percentagem sobe para 20 a 35%.

A obesidade é, portanto, uma realidade, e todos os dias, ao virar a esquina, na bicha para o 
cinema, constatamos o número cada vez maior de pessoas com evidente excesso de peso. Esta 
realidade é tanto mais gritante quanto afecta cada vez mais crianças e adolescentes europeus.

Sempre haverá vozes que se levantarão contra o que, a seus olhos, não passa de uma obsessão 
relacionada com novos padrões estéticos e não com uma verdadeira “doença civilizacional” 
do século XXI. A verdade é que a obesidade (a não confundir com sobrecarga ponderal ou 
com uns poucos quilos a mais) tal como, aliás, a anorexia (a não confundir, por sua vez, com 
esbelteza ou com ligeira magreza) constituem, ambas, um grave problema de saúde física.

Nota-se, embora com alguns matizes, a prevalência de obesidade em todas as camadas da 
população, com riscos acrescidos de mortalidade devida às patologias associadas como, por 
exemplo, diabetes de tipo 2, hipertensão e doenças cardíacas.

Assim, é de louvar o debate lançado pela Comissão com a redacção, em Dezembro de 2005, 
do Livro Verde, com o objectivo de nos obrigar a reflectir na melhor forma de lutar contra a 
obesidade, favorecendo uma alimentação sã e a prática de actividade física regular.

Tal iniciativa surge na sequência do lançamento, em Março de 2005, da Plataforma de acção 
europeia em matéria de alimentação, actividade física e saúde que reúne regularmente 
representantes dos sectores industriais, as autoridades nacionais e as ONG, sob a égide da DG 
SANCO.
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A relatora congratula-se, aliás, por esse método de concertação aberta e inovadora que 
permitirá, assim o espera, traçar os grandes eixos de acção comuns a desenvolver de futuro a 
nível da União Europeia.

Quanto à vertente “actividade física”, que constitui metade da equação e, logo, da solução (os 
famosos 30 minutos de actividade física quotidiana sugeridos por numerosos médicos), a 
relatora gostaria, desde já, de esclarecer um ponto: a educação e o desporto são competências, 
antes de mais, nacionais ou regionais.

É certo que o valor educativo do desporto foi reconhecido pelo Conselho Europeu de Nice de 
Dezembro de 2000, e é certo também que o Ano Europeu de 2004 foi dedicado à educação 
pelo desporto; apesar disso, a margem de manobra da União é bastante reduzida.

Há, evidentemente, pistas a explorar: campanhas de sensibilização para a actividade física 
através de diferentes meios de comunicação, parcerias temáticas com os 25 ministérios da 
educação e a EUPEA (Associação Europeia dos Professores de Educação Física) e, sobretudo, 
a inclusão da vertente desportiva na política regional.

Convém, ainda, salientar a reacção tardia dos poderes públicos a esta doença dos tempos 
modernos. Note-se que, contrariamente a determinadas ideias preconcebidas, a obesidade não 
afecta unicamente os países industrializados mas verifica-se também noutras populações, por 
exemplo da Ásia e da Oceânia, com as taxas mais elevadas entre os habitantes da Melanésia e 
da Micronésia, ou ainda nos países da bacia mediterrânica.

A Comissão Europeia financiou o seu primeiro projecto de prevenção e luta contra a 
obesidade em 1998, em parceria com a Universidade de Creta. A nível dos Estados-Membros, 
cabe à França o mérito de ter lançado o primeiro plano nacional de nutrição e saúde no ano de 
2000. Foi, aliás, nesse ano que o Conselho adoptou a sua primeira resolução sobre o tema da 
saúde e nutrição.

Desde então, a maioria dos Estados-Membros tomou medidas com o objectivo de promover a 
alimentação sã e a actividade física regular desde a infância.

No que respeita à alimentação, recorreu-se quer à via legislativa, quer a planos de acção, quer, 
ainda, a uma combinação de ambos. Os Estados-Membros dotaram-se dos meios necessários 
e, em consequência, lançaram um arsenal de medidas de incentivo, de enquadramento e, 
quando necessário, de proibição.

As acções concebidas a nível nacional referem-se a áreas tão variadas como:

- a rotulagem nutricional de determinados produtos alimentares (com os sistemas de 
sinalização alimentar adoptados pelo Reino Unido, a Finlândia e a Suécia),

- a presença ou retirada de máquinas de distribuição automática que funcionam com moedas 
em determinadas escolas (França, Reino Unido),

- a publicidade direccionada a crianças de menos de 12 anos (enquadrada na Europa dos 25 e 
proibida apenas na Suécia),
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- os alimentos e aditivos que entram na composição das refeições das cantinas escolares 
(decisão do Governo letão, que entrará em vigor em 1 de Novembro de 2006, de proibir o 
consumo infantil de alimentos e bebidas que contenham aditivos artificiais, agentes corantes 
ou cafeína),

- os produtos fabricados com gorduras vegetais hidrogenadas ou margarina e que contenham 
uma concentração significativa de ácidos gordos trans (a Dinamarca adoptou, em 2003, 
legislação no sentido de reduzir a exposição aos ácidos gordos trans).

A relatora citou deliberadamente exemplos de acções tomadas pelos Estados-Membros, 
muitas das quais partem do eixo “prevenção-proibição”. Esta escolha deliberada permite à 
relatora, por um lado, realçar uma tendência actual do legislador de tomar medidas drásticas 
no combate à obesidade, quer proibindo determinadas componentes alimentares quer, de 
preferência, avisando o consumidor quanto a produtos altamente calóricos.

Por outro lado, a relatora entende ser prematuro fazer uma avaliação provisória ou definitiva 
destas diversas políticas nacionais, a maior parte das quais acaba de ser lançada.

É este, aliás, o primeiro motivo para não propor a extensão, a nível europeu, de uma das 5 
acções referidas. O outro motivo reside na sua preferência por propostas abertas e positivas 
pouco compatíveis com a lógica da proibição, a qual apenas permite fracos resultados entre as 
crianças, já que a sua propensão para desafiar os interditos é muito forte.

Assim, a filosofia que subjaz à elaboração do presente relatório é a do incentivo, de 
preferência à proibição de determinados produtos alimentares.

A relatora reconhece, ainda, que há que pôr de parte o politicamente correcto que conduz à 
inacção: quem acreditará, hoje, que não existem alimentos bons e maus de um ponto de vista 
nutricional?

É intenção da relatora afirmar claramente que na sua opinião, e sem margem para quaisquer 
dúvidas, há alimentos sãos com alto teor dietético e alimentos de má qualidade e de alto valor 
calórico. São justamente os primeiros, em especial a fruta e legumes, cujo consumo regista 
uma redução muitíssimo acentuada desde há mais de uma década e cuja importância para a 
saúde todos conhecemos, que deviam ser objecto de políticas de incentivo por parte da União 
Europeia.

No que respeita à Política Agrícola Comum, a relatora subscreve as numerosas críticas feitas à 
sua pouca eficácia. Na sua forma actual a PAC é obsoleta. Há que lançar uma reforma radical 
e dar respostas aos produtores dos diversos sectores mas também aos consumidores, que 
procuram uma alimentação sã e variada que vá ao encontro dos objectivos nutricionais.

Para a Organização Comum de Mercado (OCM) dos frutos e produtos hortícolas, a relatora 
preconiza uma nova política europeia cujos principais objectivos incluam o relançamento do 
consumo desse tipo de alimentos de elevado valor dietético. A relatora está, também, 
persuadida de que é preferível uma política de incentivo (redução dos preços, redução da 
carga fiscal, outros tipos de subsídios) a um sistema que se baseie na tributação agravada dos 
produtos calóricos (“fat tax”) que, feitas as contas, iria penalizar sobretudo as famílias 
europeias mais modestas.

Assim, actuar em diversas políticas comunitárias e criar entre elas sinergias é, para a relatora, 
a forma mais directa – e, porventura, mais difícil, tendo em conta os numerosos actores em 
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jogo – de a Europa trazer alguma mais-valia à luta pela alteração dos hábitos alimentares e do 
modo de vida em termos gerais.

Esta abordagem pluri-sectorial vem na linha directa da mensagem enviada pelo Conselho na 
sua resolução de 14 de Dezembro de 2000 que salientava, no seu nº 12, “que várias políticas 
comunitárias, nomeadamente nos sectores da saúde pública, da agricultura, da pesca, da 
investigação, dos transportes, da protecção dos consumidores e do mercado interno, têm tal 
impacto que as políticas nutricionais nacionais nestes sectores só podem ser plenamente 
eficazes se os aspectos relativos à saúde nutricional forem tidos em conta na definição e na 
aplicação das políticas comunitárias pertinentes”.

Por este motivo foram formuladas numerosas propostas concretas relativas a diversas políticas 
em que a União Europeia pode agir. Por exemplo:

- no âmbito do 7º PQID há que prever financiamento para a vertente tradicional da 
alimentação, agricultura e biotecnologia, mas convém favorecer, do mesmo modo, a 
investigação sobre outros factores e, consequentemente, financiar projectos comuns a várias 
disciplinas (socioeconómica, saúde);

- em matéria de política audiovisual e de defesa dos consumidores: a relatora propõe que a 
Comissão e as indústrias dos meios de comunicação europeias concordem num acordo de 
cavalheiros que exija a inscrição obrigatória, nas produções destinadas às crianças em 
diferentes suportes – televisão, cinema, Internet e jogos de vídeo – de menções sanitárias e 
lúdicas no sentido de sensibilizar a juventude europeia para a importância da prática de 
desporto e do consumo de fruta e legumes para manter um bom estado de saúde;

- no domínio da educação e do desporto: a Comissão dispõe de meios para, em parceria com 
os ministérios competentes nos Estados-Membros ou regiões, lançar programas subordinados 
ao tema “Desporto na escola” em estabelecimentos piloto e oferecer no início do ano, aos 
alunos de cada escola seleccionada, um saco de desporto com o logótipo da UE e que 
contenha o equipamento básico (sapatilhas, calção, camisola);

- no âmbito dos Fundos Estruturais: a coesão política e social da União é um dos principais 
objectivos da construção europeia. Tendo em conta a prevalência da obesidade nas camadas 
mais desfavorecidas da população, é essencial integrar a promoção de modos de vida 
saudáveis a favor das populações de áreas urbanas, mas também rurais, no Fundo Social 
Europeu (FSE) e no Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) tal como fixados 
para o novo período 2007-2013;

Concluindo, o combate à obesidade está no início e deve tornar-se uma prioridade política 
para todos os Estados-Membros, mas também, e sobretudo, para a Europa. A União pode 
desempenhar um papel fundamental no sentido de as políticas comunitárias darem resposta às 
preocupações quotidianas dos cidadãos em matéria de saúde e de qualidade de vida, em 
termos gerais.

A boa alimentação deve ser reconhecida como um hábito de vida tão importante como o 
exercício físico e o não-tabagismo para manter um bom estado de saúde.
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