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PANORÂMICA GERAL

Uma nutrição correcta pode ajudar a reduzir a incidência de muitas doenças actualmente comuns na
Europa, como as doenças cardiovasculares, o cancro, a diabetes, a obesidade e a osteoporose (ver
anexo I).1

Os hábitos alimentares e a quantidade de alimentos ingeridos dependem de escolhas individuais
(influências culturais, preferências alimentares) e também de factores socioeconómicos e ambientais
(disponibilidade e acessibilidade económica dos produtos alimentares, sua qualidade e segurança,
etc.). Por sua vez, os factores socioeconómicos e ambientais são definidos por políticas da
responsabilidade dos Estados-Membros e da Comunidade.

O artigo 152º do Tratado CE determina que a Comunidade deve assegurar um elevado nível de
protecção da saúde humana aquando da definição e execução de todas as suas políticas e acções. Uma
vez que a nutrição é uma determinante da saúde, é essencial que todas as componentes das políticas
comunitárias com ela relacionadas contribuam para assegurar um elevado nível de protecção da saúde
humana.

Este tópico foi destacado no Livro Branco sobre a Segurança dos Alimentos (2000)2 da Comissão, que
propôs “definir uma política nutricional global e coerente” a nível comunitário, promovida através de
um plano de acção. Mais tarde, no decurso do mesmo ano, a Presidência francesa da União Europeia
decidiu destacar a nutrição através duma conferência e da publicação dum relatório3. Esta iniciativa
levou à adopção da Resolução do Conselho sobre a saúde e a nutrição4, que convidou a Comissão a
levar a efeito uma série de iniciativas sobre os alimentos, o regime alimentar e as políticas de saúde.
No mesmo ano, o Comité Regional para a Europa da Organização Mundial de Saúde apoiou por
unanimidade um Plano de Acção para a Alimentação e a Nutrição5.

A nutrição é uma questão importante tanto para os Estados-Membros como para a Comunidade. O
presente relatório apresentado pelos serviços da Comissão refere-se a domínios sobre os quais a
Comunidade detém claras competências ou um mandato. Estes domínios incluem:

• Dois conjuntos deprogramas de acção comunitária no domínio da saúde pública. O primeiro,
abrangendo o período entre 1993 e 2002, era composto por oito programas e incluiu o
financiamento de projectos relacionados com a nutrição, tais como o projecto Eurodiet (1998-
2000) em matéria de alimentação, regime alimentar e estilos de vida saudáveis, o EPIC
(“European Prospective Investigation into Cancer and nutrition” – investigação prospectiva
europeia sobre o cancro e a nutrição), um projecto para o desenvolvimento de um mestrado em
nutrição no âmbito da saúde pública, e ainda vários projectos para a promoção da actividade física.

• O novo programa de acção no domínio da saúde pública (2003-2008). Este programa foi
adoptado em 23 de Setembro de 2002 e assenta em três vertentes: melhorar a informação em
matéria de saúde, reagir às ameaças para a saúde e abordar as determinantes da saúde.

• Legislação sobre segurança dos alimentos e assuntos conexos. NoLivro Branco sobre a
Segurança dos Alimentos, reconheceu-se a possibilidade de melhorar a informação fornecida aos
consumidores. Identificaram-se vários domínios de acção na área da rotulagem dos alimentos, em

1 No anexo II definem-se alguns termos-chave, tais como “nutrição no âmbito da saúde pública”.
2 Livro Branco sobre a Segurança dos Alimentos [COM(1999) 719 final de 12 de Janeiro de 2000].
3 Health and Human Nutrition: Elements for European Action(Saúde e Nutrição Humana: Elementos para

uma Acção Europeia). Société Française de Santé Publique, 2000.
4 Resolução do Conselho, de 14 de Dezembro de 2000, sobre a saúde e a nutrição (JO C 20 de 23.1.2001).
5 Plano de Acção para a Alimentação e a Nutrição 2000-2005, Serviço Regional para a Europa da OMS,

Copenhaga, 2000.
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especial no respeitante às afirmações nutricionais e funcionais. A situação está a evoluir nestes
domínios. Além disso, asacções comunitárias sobre segurança dos alimentos e nutriçãosão
complementadas pelo Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que determina os
princípios gerais da legislação alimentar e cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos
Alimentos (AESA)6. A AESA deverá tornar-se o principal ponto de referência em matéria de
aconselhamento científico e técnico sobre a segurança dos alimentos e sobre os aspectos
nutricionais associados à legislação comunitária.

• Investigação financiada pela Comunidadeem matéria de produção alimentar, segurança dos
alimentos, saúde e nutrição, que foi incluída nos programas-quadro de investigação ao longo dos
últimos quinze anos. O quinto programa-quadro (1998-2002) incluiu uma acção-chave sobre
“alimentação, nutrição e saúde”. O sexto programa-quadro (2002-2006) inclui o tema “Qualidade
e segurança alimentar” e a nutrição faz parte de várias das acções deste programa.

• A política agrícola comum, que inclui muitas medidas que afectam o fornecimento dos alimentos
disponíveis na Comunidade. Entre estas medidas incluem-se medidas de apoio à produção para
garantir o fornecimento adequado e sustentável de produtos agrícolas a preços razoáveis,
especificações de qualidade para satisfazer as normas de mercado e medidas promocionais. Além
disso, existe um enquadramento jurídico aplicável à agricultura biológica e ao registo de
denominações associadas a áreas geográficas. Apolítica comum das pescasregulamenta as
pescas bem como as actividades de aquicultura. Tem por objectivo a complexa tarefa de garantir a
sustentabilidade das pescas e afecta igualmente as normas em matéria alimentar e a
disponibilidade no mercado.

• As políticas de empresa e de mercado, que incentivam a indústria a desenvolver o mercado e a
garantir controlos harmonizados ao comércio. As actividades dedefesa dos consumidores
incluem o desenvolvimento de controlos harmonizados aos métodos de comercialização de
alimentos, nomeadamente as alegações em matéria de saúde e de nutrição feitas em relação aos
alimentos, a publicidade e a rotulagem dos alimentos, incluindo a rotulagem nutricional. O sector
alimentar é incentivado a satisfazer as necessidades e as expectativas dos consumidores, incluindo
as necessidades especiais de grupos vulneráveis, e a respeitar práticas de comercialização
responsáveis.

• O reconhecimento mútuo dequalificações profissionais, que inclui profissionais nas áreas dos
cuidados de saúde, da dietética e da nutrição.

• A política de comunicação audiovisual, que inclui a publicidade dirigida às crianças e o papel
dos meios de comunicação social na criação de estereótipos.

• As políticas sociais e de emprego, que incluem a assistência da Comissão na distribuição de
determinados alimentos às pessoas mais desfavorecidas na Comunidade. Nas medidas tomadas
incluem-se também o incentivo da amamentação durante a licença de maternidade e a melhoria
das práticas de trabalho.

• As políticas de alargamento, que pretendem garantir que os países candidatos possam adoptar a
legislação relevante da UE, incluindo a legislação relativa à qualidade dos alimentos, e as
políticas de ajuda e desenvolvimento, que visam o reforço da segurança alimentar e nutricional
nos países beneficiários bem como o fornecimento de alimentos sob a forma de auxílio de
emergência, “alimentos em troca de trabalho” e outras modalidades.

6 Regulamento (CE) n° 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro de 2002, que
determina os princípios e normas gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a
Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de segurança dos géneros alimentícios.
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• Actividades multilaterais, que incluem o trabalho em associação com a Organização Mundial de
Saúde, a FAO e as actividades de representação em reuniões da Comissão doCodex Alimentarius
da FAO/OMS onde se estabelecem normas internacionais para o comércio de géneros
alimentícios.

• Práticas internas da Comissão. Por forma a garantir a coerência entre as políticas dos diferentes
serviços, a Comissão criou umgrupo ad hocsobre nutrição, no quadro do Grupo Interserviços
sobre Saúde. O grupoad hocé composto por membros do pessoal da Comissão oriundos de áreas
políticas relevantes e o seu mandato inclui o intercâmbio de informações importantes, a discussão
das medidas necessárias para desenvolver as políticas relacionadas com a nutrição e ainda a
identificação de acções comuns a empreender conjuntamente por várias áreas políticas.
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1 NUTRIÇÃO , SAÚDE E ESCOLHA

O desenvolvimento económico, o aumento do poder de compra dos consumidores, a evolução
dos métodos de produção de alimentos e as alterações na comercialização de produtos
alimentares mudaram radicalmente a situação alimentar na União Europeia ao longo das
últimas décadas. Surgiu na Comunidade uma situação de abundância que conduziu ao
desaparecimento virtual de muitas das carências alimentares que existiam há menos de um
século.

1.1 Novos padrões do regime alimentar e das doenças

Os novos desafios relacionados com a nutrição e a saúde são pois de natureza diferente dos
existentes aquando da criação da Comunidade. Regista-se actualmente na Comunidade uma
elevada incidência de doenças não transmissíveis, como o cancro, as doenças
cardiovasculares, a diabetes, determinadas alergias e a osteoporose, causadas pela interacção
de diversos factores de natureza genética, ambiental e ligados ao estilo de vida (incluindo o
tabagismo, o regime alimentar e a ausência de exercício físico). No anexo I encontra-se um
resumo das principais doenças actualmente existentes influenciadas pela nutrição e os
desafios em termos nutricionais que os Estados-Membros enfrentam.

Numerosos estudos sugerem que a nutrição é importante para manter a saúde e prevenir
muitas destas importantes doenças78. Para a União Europeia, fizeram-se estimativas dos
encargos totais resultantes dos problemas de saúde, incapacidades e mortes prematuras com
origem em todas as causas possíveis bem como dos principais factores responsáveis por estes
encargos. De uma vasta gama de causas, pensa-se que os factores relacionados com o regime
alimentar são responsáveis por cerca de 10% da totalidade dos encargos com doenças –
incluindo o excesso de peso (3,7%), o consumo reduzido de frutas e produtos hortícolas
(3,5%) e o consumo elevado de gorduras saturadas (1,1%)9. Juntamente com a falta de
exercício físico (1,4%), estes factores contribuem mais para os problemas de saúde do que o
consumo de tabaco (9,0%).

Considera-se que as abordagens que têm por base o conjunto da população com o objectivo
de enfrentar os factores de risco relacionados com a nutrição são mais eficazes do que as que
se orientam para grupos de alto risco10. Alguns estudos de intervenção revelam que a
melhoria da nutrição no conjunto da população pode revelar-se uma medida muito útil. Por
exemplo, nas décadas de 70 e 80 alcançou-se na Finlândia uma redução rápida e duradoura da
taxa de mortalidade causada por doenças cardíacas, cancro e outras doenças como resultado

7 Food, Nutrition and the Prevention of Cancer: a global perspective (Alimentação, nutrição e a prevenção
do cancro: uma perspectiva global). Washington, World Cancer Research Fund/ American Institute for
Cancer Research, 1997.

8 Diet and Health (Regime alimentar e saúde), A Ferro-Luzzi e P James, emNutrition in Europe (Nutrição
na Europa), Avaliação das Opções Científicas e Técnicas do Parlamento Europeu, Direcção-Geral da
Investigação, PE No 166.481, 2-38, 1997.

9 Determinants of the burden of disease in the European Union (Determinantes dos encargos com doenças
na União Europeia), Instituto Nacional da Saúde Pública, Suécia, 1997.

10 Risk factor thresholds: their existence under scrutiny (Limiares dos factores de risco: análise da sua
existência), M R Law e N J Wald,British Medical Journal 324, 1570-1576, 2002.
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de uma política multidisciplinar em matéria de alimentação e nutrição11, e esta abordagem
tem vindo a ser apoiada pela Organização Mundial de Saúde12.

1.2 Segurança dos alimentos e nutrição

A preocupação com a segurança dos alimentos e a preocupação com a nutrição não são
completamente separáveis. Quando os alimentos disponíveis se encontram sob a ameaça de
contaminações – tal como o risco potencial de infecciosidade por encefalopatia espongiforme
bovina (EEB) nos produtos de origem bovina ou por salmonelas em produtos à base de ovo
cru – os consumidores podem responder com a alteração dos seus hábitos de consumo e a
consequente mudança do perfil nutricional do seu regime alimentar. As alterações podem ser
negativas ou positivas: uma redução do consumo de produtos de origem bovina e a sua
substituição por peixe ou por alimentos proteicos de origem vegetal pode ser considerada
benéfica se, por exemplo, reduzir o consumo médio de ácidos gordos saturados, mas também
pode conduzir à redução no consumo de ferro com o consequente risco de anemia ferropénica
para algumas pessoas.

A contaminação microbiológica dos alimentos pode também ter um impacto directo no
estatuto nutricional: por exemplo, episódios frequentes de diarreia de origem alimentar pode
reduzir a ingestão de nutrientes por um indivíduo, o que por sua vez conduz a uma redução do
estatuto nutricional e a uma diminuição da capacidade desse indivíduo para resistir às
infecções.

1.3 Desigualdades e escolhas alimentares

Apesar da abundância geral de alimentos disponíveis na Comunidade, alguns sectores da
população não têm um regime alimentar suficientemente saudável. As pessoas pertencentes a
grupos com baixo nível de rendimentos gastam uma proporção superior dos seus rendimentos
na alimentação, mas têm um regime alimentar de qualidade nutricional inferior ao das pessoas
com rendimentos elevados13.

Embora algumas diferenças nos regimes alimentares e na ingestão de nutrientes na Europa
possam ser explicadas pela influência sobre as escolhas alimentares de factores culturais,
educacionais, sociais e individuais, há também outros factores que devem ser tidos em
consideração. O regime alimentar é também influenciado pelos conhecimentos sobre os
alimentos, os dotes culinários, a disponibilidade de tempo suficiente para a preparação dos
alimentos, em conjunto com os modos de organização do trabalho e as relações familiares. A
informação – a partir de fontes oficiais, dos meios de comunicação social e do sector
alimentar – bem como as representações estereotipadas dos sexos e os constrangimentos
relativamente à opinião pública influenciam também os tipos de alimentos consumidos.

11 Nutrition and mortality: the Finnish experience (Nutrição e mortalidade: a experiência finlandesa), P
Puska,Acta Cardiol, 55 (4), 213-220, 2000.

12 Nutrition and NCD Prevention (Nutrição e prevenção das doenças não transmissíveis), Departamento de
Prevenção das Doenças Não Transmissíveis e Promoção da Saúde, Organização Mundial de Saúde,
Genebra, 2002.

13 Determinants of consumer food choice (Determinantes das escolhas alimentares dos consumidores), C
Geissler e B Traill, emNutrition in Europe (Nutrição na Europa), Avaliação das Opções Científicas e
Técnicas do Parlamento Europeu, Direcção-Geral da Investigação, PE nº 166.481, 39-51, 1997.
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As escolhas alimentares são também determinadas pelo acesso aos estabelecimentos
comerciais, pelos rendimentos e pelos preços relativos dos alimentos. No que respeita a
alguns indivíduos desfavorecidos, o seu regime alimentar pode também ser afectado pelas
políticas comunitárias sobre assistência alimentar a pessoas vulneráveis.

As doenças associadas à carência de nutrientes continuam a constituir um problema para
alguns sectores da população. Tem-se verificado uma carência em ferro em algumas
comunidades e a carência de iodo é um problema em algumas regiões14. Os valores relativos
ao crescimento infantil mostram que o raquitismo – um sinal clássico de fornecimento
alimentar inadequado – é pouco comum na União Europeia, mas a inibição moderada do
crescimento continua presente em algumas áreas para os grupos com baixos rendimentos15.

1.4 Obesidade

O principal inconveniente desta situação relativamente recente de abundância alimentar é a
obesidade.

Ao longo dos últimos anos, o excesso de peso e a obesidade têm aumentado muito
rapidamente e, hoje em dia, a obesidade constitui, na União Europeia, uma verdadeira ameaça
para a saúde pública em alguns grupos. Nos próximos 5 a 10 anos, a obesidade na União
Europeia atingirá provavelmente o elevado nível de incidência que tem actualmente nos
Estados Unidos, onde se estima que 1/3 das pessoas são obesas e 1/3 têm excesso de peso16.

A obesidade aumenta os factores de risco da diabetes, das doenças cardiovasculares, da
hipertensão e de alguns tipos de cancro, o que resulta em elevados custos económicos,
públicos e sociais que os Estados-Membros devem suportar. A divulgação de regimes
alimentares saudáveis e a educação dos consumidores para escolherem um regime alimentar
adequado e fazerem mais exercício físico continua a ser um desafio que exige uma acção
comunitária.

2 ACTIVIDADES ACTUAIS RELACIONADAS COM A NUTRIÇÃO NO QUADRO DA SAÚDE

PÚBLICA E DA DEFESA DOS CONSUMIDORES

2.1 Política de saúde pública

A política de nutrição no âmbito da saúde públicatem por objectivo promover a saúde
através de um regime alimentar adequado e reduzir as doenças relacionadas com a nutrição na
população. O objectivo da política de saúde pública comunitária é garantir um elevado nível
de protecção da saúde humana no desenvolvimento de todas as políticas comunitárias, tomar

14 J Gregoryet al, National Diet and Nutrition Survey: Children aged 1.5 to 4.5 years (Inquérito nacional ao
regime alimentar e à nutrição: crianças entre 1,5 e 4,5 anos), Londres: HMSO 1995; e B de Benoist e H
Allen, IDD Situation in Europe, Partnership on Sustainable Elimination of IDD (Situação na Europa
relativamente às perturbações por carência de iodo: parceria para a eliminação duradoura das
perturbações por carência de iodo), Amesterdão, 2001.

15 J Gregory e S Lowe,National Diet and Nutrition Survey: Young People aged 4 to 18 years (Inquérito
nacional ao regime alimentar e à nutrição: jovens entre 4 e 18 anos), The Stationery Office, Londres 2000.

16 Conference on Obesity (Conferência sobre a obesidade), Copenhaga, 11-12 de Setembro de 2002.
http://www.obesity.dk
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medidas para melhorar a saúde pública na União Europeia e eliminar as fontes de perigo para
a saúde humana.

2.1.1 Nutrição no primeiro quadro de acção comunitária no domínio da saúde pública

Há quatro décadas que a Comunidade Europeia se tem ocupado das questões relacionadas
com a saúde. Com a adopção do Tratado de Maastricht em 1993, a Comunidade adquiriu um
mandato para desenvolver uma estratégia coerente no domínio da saúde pública. O seu artigo
129º conferiu à saúde pública uma base jurídica específica, determinando que: “As exigências
em matéria de protecção da saúde constituem uma componente das demais políticas
comunitárias”. Com base neste artigo, a Comissão apresentou a sua Comunicação sobre o
quadro de acção no domínio da saúde pública17, que conduziu à adopção de oito programas,
nomeadamente sobre a vigilância da saúde e a promoção da saúde.

Com estes programas, a Comunidade pretendeu apoiar os Estados-Membros nas suas
actividades, ajudando a formular e implementar estratégias de protecção da saúde e a divulgar
informações sobre “melhores práticas”. O projecto Eurodiet, iniciado em 1998, fez parte
destas actividades e pretendia ajudar a coordenar os programas a nível da UE e dos
Estados-Membros sobre nutrição, regime alimentar e estilos de vida saudáveis e fornecer uma
base para a elaboração de directrizes relativas ao regime alimentar do conjunto da população.
Este relatório foi publicado em 2000 e 2001 sob a forma de uma série de documentos e, em
2002, a Comissão editou-o como documento público de discussão18.

No contexto do programa de promoção da saúde, a Comissão apoiou o desenvolvimento de
um mestrado europeu em nutrição no âmbito da saúde pública, o primeiro curso deste género
na Comunidade, concebido para ajudar a implementar as estratégias recomendadas, baseadas
no conjunto da população, a fim de avaliar e melhorar os hábitos alimentares e de actividade
física das pessoas. São ministrados cursos em 17 universidades europeias, sendo as
actividades coordenadas pelo Instituto Karolinska de Estocolmo19.

Outras actividades apoiadas pela Comissão ao abrigo do primeiro quadro de acção no
domínio da saúde pública incluem o apoio à Rede Europeia do Coração20, que publicou
brochuras sobre nutrição, actividade física e prevenção de doenças cardíacas. A Comissão
co-financia igualmente (em conjunto com a Organização Mundial de Saúde e o Conselho da
Europa) a rede europeia de escolas promotoras de saúde.21 Este projecto incentiva os estilos
de vida saudáveis entre a população escolar desenvolvendo um ambiente escolar propício
centrado no regime alimentar e na actividade física.
As actividades de vigilância da saúde também têm sido apoiadas no quadro de acção no
domínio da saúde pública. Estas actividades incluem, nomeadamente, um relatório sobre o
estado da nutrição baseado em informação recolhida em toda a União Europeia, que está
actualmente a ser coordenado por peritos na Áustria e cujos resultados preliminares se

17 Comunicação da Comissão sobre o quadro de acção no domínio da saúde pública, COM(93) 559 final de
24 de Novembro de 1993.

18 Disponível em http://europa.eu.int/comm/health/ph/programmes/health/reports/report01_en.pdf
19 http://europa.eu.int/comm/health/ph/programmes/health/index_en.htm
20 http://europa.eu.int/comm/health/ph/programmes/health/index_en.htm
21 http://europa.eu.int/comm/health/ph/programmes/health/index_en.htm
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esperam para o início de 200322. Um segundo projecto apoiado pela Comissão para identificar
os indicadores de nutrição está actualmente em curso, coordenado por peritos na Suécia.23

Ao abrigo do programa relativo ao cancro, a Comissão apoiou o estudo EPIC (investigação
prospectiva europeia sobre o cancro e a nutrição)24– um projecto de investigação exaustiva
envolvendo nove Estados-Membros e a Noruega – no qual se reúnem informações relativas
ao estilo de vida (incluindo registos detalhados do regime alimentar) e informações de
carácter biológico (incluindo algumas informações sobre a situação nutricional) relativas a
500 000 adultos, tendo em vista estabelecer os principais factores de risco de
desenvolvimento subsequente de várias formas de cancro. O projecto está a ser coordenado
pelo Centro Internacional de Investigação do Cancro, em Lyon, França.

2.1.2 A nutrição no novo programa de acção comunitária no domínio da saúde pública

O Tratado de Amesterdão confirmou e alargou o mandato da Comunidade em matéria de
saúde pública ao determinar que“Na definição e execução de todas as políticas e acções da
Comunidade será assegurado um elevado nível de protecção da saúde.” (artigo 152º).

Baseando-se neste mandato, a Comunicação da Comissão de 1998 sobre o desenvolvimento
da política de saúde pública25, reanalisou a estratégia existente em matéria de saúde pública.
Sublinhou, nomeadamente, a necessidade de reforçar as actividades relacionadas com a
nutrição e a obesidade e acentuou a necessidade de desenvolver instrumentos específicos para
garantir que os requisitos de protecção da saúde são devidamente respeitados na definição e
implementação de todas as políticas comunitárias.

A comunicação de 1998 abriu caminho para a proposta da Comissão para a adopção de um
novo programa de acção comunitária no domínio da saúde pública26. A comunicação que
acompanha a proposta de um novo programa de acção no domínio da saúde pública determina
a estratégia sanitária da Comunidade, o seu compromisso em aumentar a coerência e a
coordenação e refere os instrumentos para alcançar estes objectivos. Sublinha explicitamente
que as acções empreendidas ao abrigo da nova estratégia em matéria de saúde pública devem
estar adequadamente ligadas às iniciativas relacionadas com a saúde noutras áreas políticas. A
comunicação acentua o papel da Comunidade no fornecimento de informações sobre regimes
alimentares, valores nutricionais dos alimentos, ingredientes e aditivos, a fim de incentivar e
habilitar as pessoas a fazerem escolhas saudáveis.

Os objectivos gerais do novo programa de saúde pública consistem em assegurar um elevado
nível de protecção da saúde humana na definição e aplicação de todas as políticas e acções
comunitárias, através da promoção de uma estratégia de saúde integrada e intersectorial, do
combate às desigualdades no campo da saúde e do incentivo à cooperação entre
Estados-Membros. O programa compreende três vertentes:

22 http://europa.eu.int/comm/health/ph/programmes/monitor/index_en.htm
23 http://europa.eu.int/comm/health/ph/programmes/monitor/index_en.htm
24 http://europa.eu.int/comm/health/ph/programmes/cancer/index_en.htm
25 Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social e ao

Comité das Regiões sobre o desenvolvimento da política de saúde pública na Comunidade Europeia,
COM(98) 230 final, de 15 de Abril de 1998.

26 Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social e ao
Comité das Regiões sobre a estratégia da Comunidade Europeia em matéria de saúde / Proposta de decisão
do Parlamento Europeu e do Conselho que adopta um programa de acção comunitária no domínio da saúde
pública (2001-2006), COM(2000) 285 final, de 16 de Maio de 2000.
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(1) Melhorar ainformação sobre saúde, desenvolvendo e explorando um sistema de
vigilância da saúde, bem como desenvolvendo e utilizando mecanismos para a análise,
aconselhamento, elaboração de relatórios, informação e consulta sobre questões de
saúde.

São abrangidos os indicadores para o estado da saúde, as doenças e as determinantes da
saúde. Abrange também factores relacionados com o estilo de vida, as condições de
vida e de trabalho, bem como indicadores concebidos para avaliar as intervenções cujo
objectivo é promover a saúde e prevenir as doenças. Os dados fornecidos por este
sistema constituirão a base para o desenvolvimento de actividades e políticas ao abrigo
da vertente do programa dedicada às determinantes da saúde (ver ponto 3infra). A
vigilância da morbilidade e da mortalidade estará assim ligada à nutrição e ao consumo
de alimentos bem como a factores conexos, incluindo a amamentação e a actividade
física. O trabalho efectuado fornecerá informações sobre as tendências em matéria de
saúde às autoridades sanitárias, aos profissionais de saúde e à população em geral e
auxiliará o desenvolvimento de directrizes para boas práticas assentes no conceito de
promoção da saúde com base em resultados.

Os elementos estatísticos do sistema de informação em matéria de saúde serão
desenvolvidos com a colaboração dos Estados-Membros, utilizando, se necessário, o
Programa Estatístico Comunitário para promover sinergias e evitar duplicações.

(2) Reagir rápida e coordenadamente àsameaças para a saúde, reforçando a capacidade
de abordar as doenças transmissíveis e as outras ameaças para a saúde.

As actividades levadas a efeito ao abrigo desta vertente baseiam-se na experiência
adquirida na rede de vigilância epidemiológica e de controlo das doenças
transmissíveis criada pela Decisão nº 2119/98/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho27. Nesta base, desenvolver-se-ão estratégias e mecanismos de prevenção,
intercâmbio de informação e resposta às ameaças de doenças não transmissíveis,
incluindo as ameaças para a saúde específicas de cada um dos sexos e as doenças
raras. Além disso, esta vertente incluirá o intercâmbio de informação sobre medidas
destinadas a combater as ameaças para a saúde causadas por fontes físicas, químicas
ou biológicas em situações de emergência, incluindo as que se referem a acções
terroristas, desenvolvendo ou usando, se for caso disso, abordagens e mecanismos
comunitários (por exemplo, o Sistema de Alerta Rápido para Produtos Alimentares e
para Alimentos para Animais da União Europeia). Finalmente, um elemento essencial
desta vertente será a promoção de estratégias e de medidas relativas à protecção da
saúde humana contra possíveis efeitos nocivos decorrentes de agentes ambientais tais
como a radiação ionizante e não-ionizante e o ruído. Cada um destes factores, no seu
próprio contexto, poderia afectar os valores nutricionais ou influenciar as escolhas
alimentares.

(3) Abordar asdeterminantes da saúde, definindo estratégias e medidas respeitantes aos
aspectos do estilo de vida que têm a ver com a saúde, o estatuto socioeconómico e
factores ambientais relacionados com a saúde.

27 Decisão nº 2119/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Setembro de 1998, que institui
uma rede de vigilância epidemiológica e de controlo das doenças transmissíveis na Comunidade, JO L 268
de 3.10.1998.
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Esta vertente permite a realização de acções relacionadas com a nutrição e a promoção
da actividade física, podendo dar um contributo para a diminuição do consumo
excessivo de álcool. Esta vertente abordará as determinantes da saúde através de
medidas para a prevenção de doenças e a promoção da saúde: acções orientadas tanto
para questões específicas (por exemplo, o tabaco, o álcool, a nutrição) como para
grupos determinados (por exemplo, pessoas excluídas socialmente, idosos) ou ainda
localizações (por exemplo, locais de trabalho, instalações para cuidados de saúde). No
futuro, espera-se que as actividades se centrem nos regimes alimentares de crianças e
adolescentes, na prevenção da obesidade e na análise das atitudes relativamente à
alimentação, à actividade física e à amamentação.

Os países candidatos à adesão à UE enfrentam desafios específicos no domínio da saúde
pública; nomeadamente, verifica-se uma incidência elevada de algumas doenças crónicas, que
podem estar relacionadas com regimes alimentares desadequados e estilos de vida pouco
saudáveis. A proposta de decisão que adopta o programa no domínio da saúde pública
determina a participação dos países candidatos no programa. A adopção deste novo programa
pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu teve lugar em 23 de Setembro de 2002.

2.2 Política de defesa dos consumidores

A defesa da saúde dos consumidorespretende contribuir para a segurança dos produtos e
dos serviços disponíveis para os consumidores da União Europeia. No domínio da
alimentação e da nutrição, a protecção da saúde inclui as questões veterinárias, a alimentação
animal e a fitossanidade. As actividades relacionadas com a segurança dos alimentos incluem
a cadeia de produção alimentar, desde a sanidade animal e a fitossanidade até à rotulagem dos
produtos alimentares e à futura determinação de níveis máximos de vitaminas e minerais
presentes nos suplementos alimentares e nos alimentos enriquecidos. A segurança dos
alimentos tem também implicações sobre as autorizações de utilização e a fixação de níveis
máximos de resíduos para pesticidas e medicamentos veterinários. São também estabelecidos
níveis máximos de determinados contaminantes nos géneros alimentícios e nos alimentos para
animais.

2.2.1 Legislação alimentar no âmbito da nutrição

A harmonização das diferentes normas nacionais em matéria de géneros alimentícios tem sido
uma preocupação constante da Comunidade Europeia, para assegurar um elevado nível de
protecção da saúde humana bem como a livre circulação dos produtos em toda a Comunidade.

Uma das áreas da legislação alimentar em que as considerações de âmbito nutricional têm tido
uma influência importante é a dos alimentos destinados a uma alimentação especial, também
denominados alimentos dietéticos. Estes não só devem ser seguros, como acontece com os
outros alimentos, mas devem também satisfazer as necessidades nutricionais específicas dos
indivíduos a que se destinam. Com base no aconselhamento científico do Comité Científico
da Alimentação Humana (CCAH), foram adoptadas várias directivas relativas ao teor
nutricional de alguns alimentos dietéticos. Entre estes, contam-se alimentos para lactentes e
crianças jovens, alimentos destinados ao controlo do peso e alimentos para fins medicinais
específicos bem como as substâncias nutricionais que podem ser usadas no seu fabrico. Será
elaborada, até ao final de 2003, uma outra directiva relativa aos alimentos destinados a
satisfazer as necessidades resultantes de esforços musculares intensos, como acontece na



11

prática desportiva. Está já em preparação um relatório sobre os requisitos aplicáveis à
composição dos alimentos destinados a pessoas com diabetes.

O CCAH prepara actualmente um parecer para rever e completar os valores de referência para
as vitaminas e os minerais indicados na rotulagem nutricional.

O Parlamento Europeu e o Conselho adoptaram, em Junho de 2002, uma directiva relativa aos
suplementos alimentares. A Comissão está agora a redigir uma proposta relativa à adição de
nutrientes aos alimentos.

Pareceres em matéria de nutrição emitidos pela Autoridade Europeia para a Segurança dos
Alimentos

A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA) é uma entidade jurídica
separada, com personalidade jurídica própria e independente das restantes Instituições
comunitárias. A missão da AESA é fornecer à Comunidade pareceres científicos e técnicos
independentes que consubstanciem as políticas e a legislação no domínio da segurança dos
alimentos. Também deve abordar questões científicas relacionadas com a nutrição, a saúde e o
bem-estar dos animais, a fitossanidade, os contaminantes da cadeia alimentar e os organismos
geneticamente modificados.

A estrutura da AESA garante a realização de três importantes objectivos, designadamente a
independência e transparência, a participação dos Estados-Membros e a excelência científica,
para que a AESA se possa tornar num instrumento essencial no restabelecimento da confiança
dos consumidores. Será confiada à Autoridade a tarefa de recolher e analisar dados que
facilitem a identificação precoce de riscos emergentes. De acordo com o regulamento de
adopção28, a Autoridade deve também assegurar “o fornecimento de pareceres científicos e
de apoio científico e técnico em matéria de nutrição humana, em relação com a legislação
comunitária, e assistência à Comissão, a seu pedido, no domínio da comunicação relacionada
com programas comunitários de saúde”. Ao abrigo do regulamento, a autoridade deve
recolher os dados pertinentes nos domínios da sua competência, em especial dados
relacionados com “o consumo de géneros alimentícios e a exposição das pessoas a riscos
relacionados com o consumo de géneros alimentícios” [alínea a) do nº 1 do artigo 33º].

A AESA disporá de um Fórum Consultivo e de um Comité Científico com oito painéis
científicos. O Fórum Consultivo é um grupo científico e técnico que faz a ligação entre a
Autoridade e órgãos semelhantes nos Estados-Membros. Foi constituído em 2001 um Fórum
Consultivo Científico provisório para prestar assistência no período transitório. O Comité
Científico é responsável pela coordenação dos pareceres dos painéis científicos, que
abrangem a segurança dos alimentos, a produção de alimentos e questões conexas, incluindo a
nutrição.

Informação nutricional sobre os alimentos à venda

O aconselhamento geral sobre regime alimentar e estilos de vida saudáveis deve ser apoiado
por informações específicas relativas aos produtos alimentares à disposição dos consumidores

28 Regulamento (CE) n° 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro de 2002, que
determina os princípios e normas gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a
Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de segurança dos géneros alimentícios,
JO L 31 de 1.2.2002.
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quando estes decidem o que vão comprar. A legislação existente em matéria de rotulagem
aplicável aos géneros alimentícios obriga os fabricantes a fornecer informações que permitam
aos consumidores conhecer a natureza, a composição e a utilização dos produtos que
adquirem.

Ao longo das duas últimas décadas, foram aprovadas a nível comunitário normas
harmonizadas sobre a rotulagem dos ingredientes alimentares. As novas normas incluem a
introdução da indicação quantificada de ingredientes29, que proporciona aos consumidores
informações quantitativas adicionais sobre ingredientes especificados, e ainda legislação
relativa à definição de “carne(s)”30. Tal como tinha anunciado no Livro Branco sobre a
Segurança dos Alimentos, a Comissão apresentou uma proposta31 sobre a identificação dos
constituintes de ingredientes compostos. A proposta exige também uma declaração quanto à
presença nos alimentos de ingredientes especificados relacionados com alergias ou reacções
de intolerância aos alimentos. Espera chegar-se a acordo quanto a uma posição comum sobre
a proposta em Novembro de 2002.

No Livro Branco sobre a Segurança dos Alimentos, identificaram-se também outras áreas em
que se pode melhorar a informação fornecida aos consumidores, como, por exemplo, a
informação relativa ao teor em nutrientes de um produto e as alegações relacionadas com a
nutrição e a saúde. A rotulagem nutricional constitui um instrumento importante para
informar os consumidores acerca do valor nutricional dos produtos. Depois de mais de 10
anos de aplicação da Directiva 90/496/CEE32, a Comissão avaliará se a informação em
matéria de rotulagem nutricional pode ser melhorada e investigará a possibilidade de a tornar
permanentemente obrigatória e não apenas nos casos em que se fazem alegações.

O crescente interesse dos consumidores na relação entre regime alimentar e saúde levou à
comercialização de produtos cuja rotulagem ou publicidade faz referência a alegações
relativas à nutrição ou à saúde. As normas existentes garantem que a rotulagem e a
publicidade dos alimentos devem ser verdadeiras e não induzir em erro mas não existem
disposições específicas aplicáveis à utilização de alegações nutricionais, funcionais ou
relacionadas com a saúde. O documento de reflexão da Comissão sobre alegações nutricionais
e funcionais 33, de 2001, deu origem a mais de 80 comentários provenientes dos
Estados-Membros e de partes interessadas. Tendo em consideração os comentários recebidos,
elaborou-se um projecto de proposta que inclui disposições relativas às alegações nutricionais,
funcionais e em matéria de saúde, a qual foi discutida em Julho de 2002 com as partes
interessadas e com peritos dos Estados-Membros. Prevê-se para o início de 2003 a
transmissão de uma proposta formal ao Parlamento Europeu e ao Conselho.

29 Directiva 2000/13/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Março de 2000, relativa à
aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à rotulagem, apresentação e publicidade
dos géneros alimentícios, JO L 109 de 6.5.2000, p. 29.

30 Directiva 2001/101/CE da Comissão, de 26 de Novembro de 2001, que altera a Directiva 2000/13/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros
respeitantes à rotulagem, apresentação e publicidade dos géneros alimentícios, JO L 310 de 28.11.2001.

31 COM(2001) 433 final 2001/0199 (COD) Proposta de directiva que altera a Directiva 2000/13/CE
relativamente à indicação dos ingredientes presentes nos géneros alimentícios, 6.9.2001.

32 Directiva 90/496/CEE do Conselho, de 24 de Setembro de 1990, relativa à rotulagem nutricional dos
géneros alimentícios, JO L 276 de 6.10.1990.

33 Documento de reflexão sobre alegações nutricionais e alegações funcionais, SANCO/1341/2001, Comissão
Europeia.
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2.2.2 Educação para o consumo

Os consumidores precisam de ser instruídos e informados para usarem as informações
constantes dos rótulos dos alimentos para escolherem um regime alimentar adequado,
podendo assim influenciar o mercado através do seu poder de compra. A educação para o
consumo faz parte integrante da política de consumidores da Comunidade Europeia.

As crianças e os jovens representam um importante grupo-alvo, já que desempenham um
papel triplo sendo simultaneamente consumidores, incitadores de consumo e vectores de
educação no ambiente familiar. A Comissão apoiou o “Concurso Europeu do Jovem
Consumidor”, um certame anual, cujo tema em 2000-2001 foi “Nutrição – como promover
uma alimentação equilibrada”34. Além disso, como já foi referido anteriormente, a Comissão
apoiou a rede europeia de escolas promotoras de saúde, que preconiza uma alimentação mais
saudável e a actividade física em ambientes escolares favoráveis bem como o projecto
“Promoting and sustaining health through increased vegetable and fruit consumption among
European schoolchildren” (promoção e manutenção da saúde através do aumento do
consumo de frutas e produtos hortícolas pelas crianças europeias)35. Estão em análise outras
actividades de promoção da saúde dirigidas a alguns grupos, tais como os idosos ou as
pessoas no local de trabalho (ver ponto 2.1.2 (3)supra).

2.3 Coordenação interna na Comissão

A Comissão criou um grupoad hocsobre nutrição, dependente do Grupo Interserviços sobre
Saúde, que reuniu pela primeira vez em Abril de 2002. O grupoad hocinclui pessoal oriundo
de muitas áreas políticas relevantes na Comissão. O mandato do grupo inclui o intercâmbio de
informações, a discussão das medidas necessárias para desenvolver a política sobre nutrição
bem como a identificação de acções a levar a efeito conjuntamente em vários domínios
políticos. Prevê-se que o grupoad hocse reúna pelo menos duas vezes por ano.

A coordenação das políticas da Comissão em matéria de abastecimento alimentar e de saúde
pública foi objecto, no período compreendido entre Março de 2001 e Maio de 2002, de várias
mesas redondas entre o Comissário Franz Fischler (Agricultura, Desenvolvimento Rural e
Pescas) e o Comissário David Byrne (Saúde e Defesa do Consumidor)36.

3 ACÇÕES RELACIONADAS COM A NUTRIÇÃO NOUTRAS ÁREAS POLÍTICAS RELEVANTES

3.1 A política agrícola comum (PAC)

Ao longo da última década, desde o início do processo de reforma ainda em curso, a política
agrícola da UE tem evoluído muito rapidamente. Trabalhou-se no sentido de tornar a PAC
mais compatível com os compromissos internacionais e orçamentais, introduzir e reforçar o
conceito de desenvolvimento rural e deixar progressivamente de apoiar os produtos para

34 COM(2001) 486 final, 23.8.2001. Relatório da Comissão sobre o «Plano de Acção para a Política dos
Consumidores 1999-2001» e o «Quadro Geral de Actividades Comunitárias a favor dos Consumidores
1999-2003».

35 http://www.univie.ac.at/prochildren
36 Para mais informações, ver: http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/library/debate/index_en.html



14

passar a apoiar os produtores. A PAC tornou-se mais respeitadora do ambiente, mais
consciente a nível social e ético e mais orientada para a qualidade. O pacote de reformas
Agenda 2000 definiu o modelo agrícola europeu, que identificou explicitamente o
desenvolvimento rural e a sustentabilidade como elementos essenciais da política agrícola.

Apesar disto, existem ainda lacunas a colmatar e é necessário avançar nesta matéria. Ao longo
dos últimos anos, salientou-se a todos os níveis que a PAC deve tornar-se mais sustentável.
Em especial, no Conselho Europeu de Gotemburgo do ano passado, chegou-se a acordo
quanto a uma Estratégia de Desenvolvimento Sustentável, que exige que em futuras decisões
políticas se tenham em conta os efeitos económicos, sociais e ambientais. Deve, a este
respeito, referir-se igualmente a Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável 2002,
realizada em Joanesburgo.

A agricultura deve adaptar-se a novas oportunidades tornando o sector mais competitivo e
permitindo que os agricultores adoptem uma atitude mais orientada pelo mercado. Com o
desenvolvimento rural, que se tornou, na Agenda 2000, no segundo pilar da política agrícola,
abriram-se novas oportunidade de melhoria, em especial nos esforços por tornar a PAC mais
sustentável. Outra prioridade diz respeito à abordagem de preocupações sociais, tanto as da
população como as dos agricultores: as despesas da PAC devem tornar-se mais justificáveis
ao integrar na política agrícola preocupações em termos de qualidade, continuando ao mesmo
tempo a garantir aos agricultores um rendimento estável.

Ao longo da última década, a agricultura europeia tornou-se mais competitiva, abandonando
progressivamente o apoio aos preços para passar a fazer pagamentos directos. Agora, com a
revisão intercalar, propõe-se romper definitivamente com o apoio ao mercado, dissociando
completamente os pagamentos directos da produção. Além disso, estes pagamentos devem
estar ligados a um cumprimento transversal das normas da UE em termos de saúde pública,
ambiente, sanidade e bem-estar dos animais e fitossanidade por forma a satisfazer melhor as
expectativas da sociedade.

3.1.1 A PAC e a saúde pública

O impacto da PAC na saúde pública é complexo uma vez que a PAC funciona através de uma
série de medidas de apoio aos preços, quotas e medidas de retirada do mercado, afectando os
preços e os níveis de produção bem como a comercialização da carne, dos produtos lácteos,
do açúcar, das frutas e dos produtos hortícolas. A gama de medidas disponíveis ao abrigo da
PAC está agora a ser reavaliada como parte do relatório intercalar de 2002. Estão
continuamente a envidar-se esforços para desenvolver instrumentos de avaliação do impacto
sobre a saúde das várias medidas da PAC.

Contudo, existe um amplo consenso quanto ao facto de, do ponto de vista da saúde pública, as
medidas de promoção poderem constituir um instrumento importante para incentivar a
adopção de um regime alimentar saudável. Os primeiros responsáveis pela promoção dos
produtos agrícolas são os produtores, os grossistas e retalhistas, a indústria de transformação e
os Estados-Membros. Com base nos princípios da subsidiariedade e da complementaridade,
as medidas de promoção a nível comunitário podem reforçar o efeito das medidas tomadas
pelas autoridades nacionais e pelos vários operadores económicos, por exemplo para chamar a
atenção para uma elevada qualidade, valores nutricionais e níveis de segurança ou ainda
informações acerca dos métodos de produção. Um exemplo é a Biblioteca Europeia de



15

Informação Médica sobre o Azeite37, que beneficia do apoio da Comissão. Outras medidas
incluem a assistência da Comissão a organismos nacionais em campanhas locais para a
promoção de determinados produtos, como as frutas e os produtos hortícolas frescos ou
transformados, os vinhos de qualidade, os produtos lácteos ou a carne de bovino.

3.1.2 Apoio à distribuição de determinados alimentos

A PAC inclui disposições para assistir os Estados-Membros na distribuição de determinados
produtos agrícolas que constituem as existências de intervenção aos membros vulneráveis da
população (ver também ponto 3.8infra). Foi disponibilizada assistência para a distribuição de
frutas e produtos hortícolas, de leite e produtos lácteos bem como de carne de bovino. Num
relatório relativo à assistência prestada na distribuição de leite e produtos lácteos às escolas,
elaborado para a Comissão em 1999, identificou-se que as diferenças de políticas entre
Estados-Membros eram a principal razão do desequilíbrio observado no consumo de leite nas
escolas da Comunidade38.

3.2 A política comum das pescas39

O consumo de peixe desempenha um papel significativo no quadro duma alimentação
saudável. Esta contribuição foi recentemente avaliada pelo conselho nórdico de ministros40.
Uma política das pescas sustentável deve assegurar a disponibilidade de peixe a longo prazo.
Além disso, são necessárias novas acções para avaliar os efeitos negativos para a saúde de
determinados contaminantes ambientais presentes nos produtos alimentares, incluindo o peixe
(especialmente dioxinas e PCB), e compará-los com os benefícios nutricionais do consumo de
peixe.

Em Março de 2001, foi publicado um Livro Verde sobre o Futuro da Política Comum da
Pesca41. A legislação comunitária actual prevê a revisão da política comum das pescas (PCP)
no decurso de 2002. Determina igualmente que o Conselho deve decidir, antes de 31 de
Dezembro de 2002, acerca de eventuais ajustamentos a fazer. Em Maio de 2002 foram
anunciadas propostas detalhadas que incluem medidas para conservar e desenvolver uma
pesca sustentável, limitar as capacidades de pesca e melhorar a protecção do ambiente; estas
medidas encontram-se resumidas numa comunicação “guia” sobre a reforma42. A legislação
determina que o Conselho deve decidir antes de 31 de Dezembro de 2002 acerca de quaisquer
ajustamentos a fazer, em especial no que respeita ao acesso a algumas águas comunitárias.

Embora a maioria dos produtos da pesca provenham de actividades piscatórias, o papel da
aquicultura no fornecimento de peixe e moluscos aumenta constantemente. Surgiram algumas
preocupações acerca da utilização na aquicultura de substâncias farmacologicamente activas.

37 Ver http://europa.eu.int/comm/agriculture/prom/olive/medinfo/index.htm
38 Evaluation of the School Milk Measure(Avaliação da medida de distribuição do leite aos

estabelecimentos de ensino) – relatório final, 1999.
http://europa.eu.int/comm/agriculture/eval/reports/schoolmilk/index_en.htm

39 No anexo V fornecem-se mais pormenores quanto à organização comum do mercado dos produtos da pesca
e da aquicultura.

40 Fish as food II, Report from a Nordic Seminar (O peixe como alimento II, relatório de um seminário
nórdico), TemaNord 2001:532, conselho nórdico de ministros, Copenhaga 2001.

41 Livro Verde sobre o Futuro da Política Comum da Pesca, COM(2001) 135 final de 20.3.2001.
42 Ver http://europa.eu.int/comm/fisheries/reform/proposals_en.htm
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3.3 Política ambiental

É importante que a protecção ambiental seja de alto nível para que exista uma gama
diversificada e segura de alimentos necessários à saúde humana. A Comissão Europeia está
empenhada em incentivar uma agricultura sustentável e em integrar as preocupações de
ordem ambiental na sua política agrícola.

As preocupações que afectam a qualidade dos alimentos incluem os incidentes que provocam
contaminações e a presença de resíduos agro-químicos nos alimentos. Os poluentes
ambientais, por exemplo os metais pesados, os poluentes orgânicos persistentes e a poluição
associada às radiações, podem ser directamente dispersos no ambiente – no solo, no ar ou na
água. Os resíduos de pesticidas, nutrientes e metais pesados podem também resultar de
práticas de gestão agrícola, tais como a fitossanidade, a fertilização e a aplicação de lamas de
depuração.

O exemplo supracitado das dioxinas e dos PCB no peixe (ponto 3.2) ilustra a estreita relação
existente entre o ambiente e a qualidade dos alimentos e sublinha a importância da política
ambiental para a segurança dos alimentos. No quadro da política de Ambiente e Saúde e em
resposta à crise das dioxinas, a Comissão adoptou, em Outubro de 2001, a Comunicação
intitulada “Estratégia comunitária em matéria de dioxinas, furanos e policlorobifenilos”
[COM(2001) 593], que proporciona uma abordagem integrada para diminuir a exposição
humana mediante a redução da presença de dioxinas e de PCB noambiente, nos alimentos
para animais e nos géneros alimentícios.

No Sexto Programa de Acção em matéria de Ambiente, que descreve a política ambiental da
UE para a próxima década, identificou-se como prioritário o tema “ambiente e a saúde”, cujo
objectivo geral é atingir uma qualidade ambiental em que os níveis de contaminantes de
origem humana não originem um impacto significativo nem riscos para a saúde humana,
incluindo os riscos que se propagam através da cadeia alimentar.

A Comissão Europeia está empenhada em incentivar uma agricultura sustentável e em
integrar as preocupações de ordem ambiental na sua política agrícola.

A Comissão decidiu efectuar a monitorização dos níveis de resíduos de pesticidas nos
Estados-Membros da UE, na Noruega e na Islândia.

3.4 Política de empresa

A política comunitária em matéria de géneros alimentícios lançada na década de 60 obrigou o
sector alimentar a respeitar uma série de exigências legislativas no âmbito da protecção da
saúde pública e da informação prestada aos consumidores. Estas exigências também
contribuíram para a criação do mercado interno, tendo simultaneamente o objectivo de
facilitar as condições de produção e o comércio na Comunidade.

No respeitante às necessidades nutricionais, a Comissão incentiva o sector da transformação
alimentar a responder adequadamente às novas exigências dos consumidores. O sector
alimentar está a utilizar a inovação para contribuir para regimes alimentares saudáveis e para
satisfazer as necessidades de grupos populacionais específicos disponibilizando uma gama
diversificada de produtos alimentares. Ao participar no desenvolvimento científico, o sector
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alimentar pode responder à procura dos consumidores relativamente a alimentos nutritivos e
saudáveis, por exemplo, o aumento das vendas de géneros alimentícios “baixos em” ou “ricos
em” (ricos em fibras, baixos em gordura). Trata-se de um processo contínuo que acompanha o
desenvolvimento científico.

Um inquérito realizado recentemente revelou que embora as preocupações com a saúde sejam
um factor importante que influencia as escolhas alimentares, são menos importantes que o
preço, a qualidade e o sabor no que respeita às preocupações dos consumidores43. Por
conseguinte, o sector alimentar deve oferecer produtos que satisfaçam o espectro completo de
necessidades dos consumidores, ou seja, sabor, qualidade e valor nutritivo a preços acessíveis.
Neste contexto, a Comissão colabora com os fabricantes para melhorar o valor nutricional dos
alimentos transformados.

Além disso, no âmbito do quinto programa-quadro de investigação, o sector alimentar está
envolvido em vários programas de investigação e em acções concertadas.

3.5 Política do mercado interno

3.5.1 Livre circulação de mercadorias

O papel essencial do mercado interno, tal como destacado no Livro Branco sobre a Segurança
dos Alimentos, é oferecer aos consumidores uma vasta gama de produtos seguros e de
elevada qualidade provenientes de todos os Estados-Membros. Esta exigência inspira as
normas que regem a livre circulação dos alimentos na Comunidade. Estas normas
articulam-se em torno dos seguintes princípios:

Em primeiro lugar, os consumidores devem encontrar-se numa posição em que possam fazer
escolhas com pleno conhecimento de causa. Assim, são fundamentais as normas que regem a
rotulagem dos alimentos. Estas normas encontram-se harmonizadas a nível comunitário pela
Directiva 2000/13/CE44, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros
respeitantes à rotulagem, apresentação e publicidade dos géneros alimentícios (ver ponto 2.2
suprarelativo à política de defesa dos consumidores).

Os obstáculos à livre circulação de géneros alimentícios só podem ser justificados por um
risco para a saúde dos consumidores estabelecido pelo Estado-Membro em cujo território esse
alimento é comercializado. Nesse caso, o Estado-Membro terá liberdade para impor restrições
à comercialização do produto alimentar em questão ou mesmo proibi-lo, se puder provar que
apresenta um risco para a saúde ou se demonstrar que, no estado actual dos conhecimentos
científicos, é justificado o recurso ao princípio da precaução.

43 IEFS (1996).A pan-EU survey of Consumer Attitudes to Food, Nutrition and Health (Inquérito
paneuropeu às atitudes dos consumidores em relação à alimentação, nutrição e saúde). Report Number
1 (relatório nº 1). Dublim: Institute of European Food Studies (Instituto de estudos alimentares
europeus).

44 Directiva 2000/13/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Março de 2000, relativa à
aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à rotulagem, apresentação e publicidade
dos géneros alimentícios, JO L 109 de 6.5.2000, p. 29.
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3.5.2 Livre circulação de profissionais qualificados

As profissões de dietista e nutricionista encontram-se abrangidas pelas Directivas 89/48/CEE
45 e 92/51/CEE 46, relativas a um sistema geral de reconhecimento de qualificações
profissionais. Em conformidade com as directivas, um Estado-Membro não pode, em
princípio, recusar aos cidadãos da UE o exercício de uma profissão que esteja regulamentada
no seu território se aqueles cidadãos estiverem plenamente qualificados para exercer essa
profissão noutro Estado-Membro. De acordo com informações fornecidas pelas autoridades
nacionais, a profissão de dietista encontra-se regulamentada em 14 Estados-Membros,
enquanto que a profissão de nutricionista não se encontra regulamentada em nenhum
Estado-Membro.

Na ausência de condições harmonizadas de formação, as autoridades do Estado-Membro de
acolhimento podem exigir que os migrantes apresentem comprovativos de experiência
profissional ou que satisfaçam requisitos adicionais por forma a colmatar as diferenças entre a
sua formação e a que é exigida naquele Estado-Membro. O reconhecimento concedido
autoriza os migrantes a exercer a sua profissão no Estado-Membro de acolhimento nas
mesmas condições que um nacional daquele Estado.

3.6 Política de investigação

3.6.1 Centro Comum de Investigação (CCI)

Apoio à implementação da legislação em matéria de alimentação humana e animal

O CCI é uma direcção-geral da Comissão, sendo pois independente de interesses nacionais ou
comerciais. O seu papel centra-se no fornecimento de aconselhamento científico e de
competências técnicas para apoiar as políticas comunitárias. O CCI tem sete institutos
científicos incluindo o Instituto de Materiais e Medições de Referência e o Instituto de Saúde
e Protecção do Consumidor que prestam serviços à Comissão Europeia relacionados com o
desenvolvimento de legislação no domínio da alimentação humana e animal. Também ajuda a
harmonizar procedimentos analíticos por forma a produzir dados fiáveis para a avaliação de
riscos e para a vigilância da conformidade com a regulamentação relativa à rotulagem.
Proporciona apoio técnico aos Estados-Membros e aos países candidatos para facilitar a
implementação da legislação no domínio dos controlos dos géneros alimentícios e dos
alimentos para animais.

No âmbito do programa de trabalho plurianual do CCI, o plano de trabalho do sexto
programa-quadro de investigação inclui a prossecução de actividades no domínio do controlo
da segurança e da qualidade dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais.
Incluem-se igualmente os métodos de análise das EET, dos OGM, dos alimentos biológicos e
das alergias alimentares.

45 Directiva 89/48/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, relativa a um sistema geral de
reconhecimento dos diplomas de ensino superior que sancionam formações profissionais com uma duração
mínima de três anos, JO L 19 de 24.1.1989.

46 Directiva 92/51/CEE do Conselho, de 18 de Junho de1992, relativa a um segundo sistema geral de
reconhecimento das formações profissionais, que completa a Directiva 89/48/CEE, JO L 209 de
24.07.1992, p. 25.
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No âmbito do programa de trabalho plurianual do CCI, o plano de trabalho para 2002 inclui a
continuação do desenvolvimento e da utilização de técnicas analíticas para a monitorização da
qualidade dos alimentos, os testes à encefalopatia espongiforme bovina e ainda a autenticação
de métodos de detecção de alimentos geneticamente modificados. Adicionalmente, estão em
preparação actividades relacionadas com a saúde a levar a efeito ao abrigo do sexto programa-
quadro, incluindo trabalhos relacionados com os alimentos biológicos e as alergias
alimentares.

3.6.2 Apoio à investigação: Eurostat

O Serviço Estatístico das Comunidades Europeias, Eurostat, fornece à União Europeia
estatísticas a nível europeu que permitem a realização de comparações entre países e regiões.
A principal tarefa do Eurostat é a de fornecer estatísticas e dados à Comissão e a outras
Instituições europeias para que estas possam definir, implementar e analisar as políticas
comunitárias.

O Eurostat disponibiliza uma série de dados relativos a questões relacionadas com a nutrição,
incluindo a produção alimentar, o consumo, balanços por produto e indicadores de segurança
dos alimentos, bem como o rendimento das famílias, indicadores do desenvolvimento
socioeconómico e ainda outros indicadores relacionados com a nutrição tal como os níveis de
obesidade e de doenças relacionadas com a alimentação. O Eurostat desempenha também um
importante papel na assistência ao desenvolvimento de conjuntos de dados, para que na
produção de dados se usem normas comuns e os diferentes Estados-Membros (e agora os
países candidatos à adesão) forneçam informações comparáveis. Este serviço estará em
condições de fornecer um recurso válido, nomeadamente, à Autoridade Europeia para a
Segurança dos Alimentos, que é responsável por recolher e analisar dados relativos aos
hábitos alimentares, à exposição e outras informações relevantes referentes a riscos potenciais
e que são necessárias para monitorizar a segurança ao longo da cadeia alimentar.

3.6.3 Os programas de investigação financiados pela Comunidade e a nutrição

A investigação financiada pela Comunidade47 em matéria de produção alimentar, segurança
dos alimentos, saúde e nutrição tem constituído um aspecto muito significativo e bem
sucedido dos programas-quadro de investigação ao longo das duas últimas décadas (ver no
anexo IV pormenores dos projectos apoiados). Ao abrigo do quinto programa-quadro (5º PQ,
1998-2002) os projectos de investigação em matéria de nutrição têm sido financiados no
âmbito do programa "Qualidade de vida e gestão dos recursos vivos", acção-chave 1 sobre
"alimentação, nutrição e saúde", em que a nutrição tem sido uma área importante, a par com a
tecnologia alimentar e a segurança dos alimentos. Além disso, a nutrição foi integrada nas
áreas da tecnologia alimentar e das matérias-primas, incluindo as novas matérias-primas
biológicas.

A acção-chave 1 tem por objectivo fornecer uma melhor compreensão dos factores que
influenciam a confiança dos consumidores na segurança e na integridade do abastecimento
alimentar. No âmbito da acção-chave 1, os consumidores estão a adquirir cada vez mais

47 O financiamento pela Comissão Europeia de projectos de investigação no domínio da nutrição deve ser
encarado como complementar ao financiamento nacional, descrito emFood safety, diet and health: An
overview of research across Europe(Segurança dos alimentos, alimentação e saúde: panorâmica da
investigação na Europa). Comissão Europeia, Luxemburgo, 1999. EUR 18493.
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importância na investigação sobre nutrição uma vez que, nos dois últimos anúncios do 5º PQ,
publicados em 2000 e 2001, só foram aceites para financiamento projectos de investigação
envolvendo aspectos relacionados com os consumidores. Entre estes projectos, incluem-se:

• Abordar as necessidades dos consumidores e reforçar a competitividade do sector
alimentar europeu: o objectivo consiste em desenvolver estratégias para interpretar melhor
as exigências dos consumidores, as suas atitudes e percepções, comunicar as questões
relacionadas com os riscos apresentados pelos alimentos aos consumidores de forma mais
eficaz e melhorar a qualidade dos produtos alimentares, reforçando assim o potencial de
inovação, a competitividade e a criação de empregos na indústria europeia;

• Compreender o papel da nutrição na saúde e no bem-estar: o objectivo é melhorar a
compreensão e a consciencialização do papel da nutrição, do regime alimentar e do estilo
de vida na promoção e na manutenção da saúde e na prevenção das doenças, apoiar as
escolhas dos consumidores relativamente aos alimentos de elevado valor nutricional e
facilitar o desenvolvimento e o conhecimento de produtos e regimes alimentares
promotores da saúde.

Os projectos ao abrigo deste programa foram avaliados por especialistas do sector. Um dos
critérios de avaliação foi o valor acrescentado comunitário e a contribuição para as políticas
da UE, mas foram também considerados outros critérios: qualidade científica/tecnológica e
inovação; recursos, parcerias e gestão; contribuição para os objectivos sociais da
Comunidade; perspectivas de desenvolvimento económico e científicas/tecnológicas. Do
anexo IV constam as listas dos projectos financiados ao abrigo dos quarto e quinto
programas-quadro.

O sexto programa-quadro de investigação (2002-2006)48 apoia fortemente a ligação entre a
ciência e a política e encontra-se estruturado em torno dos objectivos de orientação e
integração da investigação comunitária, estruturação do Espaço Europeu da Investigação e
reforço dos respectivos alicerces. O primeiro objectivo inclui sete domínios temáticos
prioritários, um dos quais é a “Qualidade e segurança alimentar”. As actividades levadas a
efeito neste domínio destinam-se a contribuir para o estabelecimento das bases científicas e
tecnológicas integradas necessárias para desenvolver um sistema de produção e distribuição
de alimentos seguros e saudáveis e para controlar os riscos relacionados com os alimentos.
Neste domínio, a investigação em matéria de nutrição destina-se principalmente às acções de
“Epidemiologia das afecções e alergias ligadas à alimentação” e “Impacto da alimentação na
saúde”. Este domínio temático prioritário visa garantir que a defesa do consumidor seja o
principal motor para o desenvolvimento de novas e mais seguras cadeias de produção de
géneros alimentícios e de alimentos para animais, isto é, “da mesa até à exploração agrícola”.

As acções “Métodos de produção e transformação e tecnologias mais seguros e respeitadores
do ambiente e alimentos mais sãos”, “Impacto na saúde humana da alimentação animal” e
“Riscos ambientais para a saúde” incluem também aspectos relacionados com a nutrição. A
investigação nestes domínios será levada a efeito através de redes de excelência, projectos
integrados, projectos específicos orientados de investigação, acções concertadas, bem como

48 Decisão n° 1513/2002/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho de2002, relativa ao sexto
programa-quadro da Comunidade Europeia de acções em matéria de investigação, desenvolvimento
tecnológico e demonstração que visam contribuir para a realização do espaço europeu da investigação e
para a inovação (2002-2006) (JO L 232 de 29.8.2002, p. 1).
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da participação comunitária em programas de investigação nacionais implementados
conjuntamente nos termos do artigo 169º do Tratado. Antigamente, as actividades do
programa-quadro de investigação sobre cooperação internacional com países em
desenvolvimento investiram significativamente em projectos de investigação de colaboração
Norte-Sul, dedicados a questões nutricionais em populações pobres, estando em curso uma
importante investigação sobre as relações entre estilo de vida, incluindo a nutrição e a saúde,
em todos os países da CEI (Comunidade de Estados Independentes) enquadrada no exercício
INCO-Copernicus.

Para os países em desenvolvimento, o sexto programa-quadro de investigação dispõe de
fundos para prosseguir a investigação em nutrição e saúde infantil, com especial destaque
para os micronutrientes.

3.7 Política social

3.7.1 Política social e nutrição

A política social pode ter uma importante contribuição para a igualdade em termos de saúde e
para a melhoria da nutrição. As políticas sociais que promovem a educação podem encorajar
melhores escolhas de estilos de vida e de hábitos alimentares saudáveis. Espera-se que as
políticas sociais destinadas a melhorar o nível de rendimentos, tal como identificadas ao
abrigo do Programa de Acção da Comunidade para combater a exclusão social (2002 - 2006)
49, melhorem o acesso aos géneros alimentícios de boa qualidade nutricional.

Adicionalmente, a Comissão fornece géneros alimentícios para serem distribuídos às pessoas
mais necessitadas na Comunidade, de acordo com um regulamento do Conselho de 198750.
Esta medida apoia as acções dos Estados-Membros que entregam alimentos provenientes das
existências de intervenção a determinadas organizações elegíveis para a recepção e
distribuição daqueles alimentos.

3.7.2 Política social e amamentação

A Directiva 92/85/CEE51, relativa à implementação de medidas destinadas a promover a
melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no
trabalho, foi adoptada em 1992. Uma vez que a amamentação é reconhecidamente benéfica
para a saúde das crianças, a directiva tem por objectivo proteger as mulheres trabalhadoras
que pretendem amamentar os seus filhos prevendo uma licença de maternidade de, pelo
menos, 14 semanas. Adicionalmente, a directiva determina várias medidas para proteger as
mulheres que desejem amamentar no trabalho após a licença de maternidade.

49 Para mais pormenores ver http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/ex_prog_en.htm
50 Regulamento (CEE) nº 3730/87 do Conselho, de 10 de Dezembro de 1987, que estabelece as regras gerais

para o fornecimento a determinadas organizações de géneros alimentícios provenientes das existências de
intervenção para distribuição às pessoas mais necessitadas na Comunidade, JO L 352 de 15.12.1987, p. 1.

51 Directiva 92/85/CEE do Conselho, de 19 de Outubro de 1992, relativa à implementação de medidas
destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou
lactantes no trabalho (décima directiva especial na acepção do n.º 1 do artigo 16.° da Directiva
89/391/CEE), JO L 348 de 28.11.1992, p. 1.
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Nos termos do nº 6 do artigo 14º da Directiva, o Conselho deve reanalisar esta última. Este
estudo revelou vários problemas potenciais:

• A directiva aplica-se a todas as trabalhadoras grávidas mas as definições de trabalhadora
lactante e de trabalhadora puérpera referem-se às legislações nacionais, que diferem entre
Estados-Membros.

• A duração mínima da licença de maternidade estabelecida pela directiva é de 14 semanas.
A licença de maternidade varia entre 18 semanas no Reino Unido e 28 na Dinamarca52.
Deve reexaminar-se a combinação entre uma licença de maternidade obrigatória e uma
licença sem vencimento.

• O número de mulheres com licença de maternidade remunerada e do período dessa
remuneração também varia muito.

O estudo revelou também outras dificuldades que podem limitar a protecção concedida às
trabalhadoras abrangidas e a Comissão está a reflectir sobre a forma de progredir nestes
domínios. A Comissão pretende apresentar em 2003 um novo relatório sobre a
implementação da Directiva 92/85/CEE com base nas informações fornecidas pelos
Estados-Membros.

3.8 Política educativa

A saúde e a nutrição são essenciais para uma educação e uma formação bem sucedidas,
especialmente no que respeita aos jovens. Embora a nutrição destinada aos jovens seja um
factor muito importante que determina o êxito da estratégia para um desenvolvimento
sustentável, incluindo os sistemas educativos no mundo em desenvolvimento, não deixa de
ser um factor igualmente importante nas zonas mais pobres da própria Comunidade.

Para além do tema do desenvolvimento sustentável, há também a questão da nutrição e da
saúde na Comunidade Europeia, que não se limita às suas zonas mais pobres. A informação
pública e a educação acerca da nutrição e da composição de regimes alimentares saudáveis
deveriam ser mais frequentes, especialmente nos sistemas educativos.

3.9 Política de comunicação audiovisual

Em conformidade com o Tratado, a Comissão assistiu os Estados-Membros no
desenvolvimento de políticas e práticas comuns em relação às políticas do audiovisual,
incluindo as que envolvem a radiodifusão e os meios de comunicação social. As acções
levadas a cabo incluíram a promoção de um enquadramento regulamentar que permitisse a
realização de um mercado único eficaz para as transmissões e com o objectivo de proteger os
menores relativamente ao acesso a conteúdos audiovisuais prejudiciais. Em 2002, concluiu-se
e publicou-se um relatório sobre a actual situação do controlo legislativo da publicidade
dirigida aos menores53. Estabeleceram-se em 1998 medidas para proteger os menores contra

52 De acordo com os dados disponíveis no Missoc (Mutual Information System on Social Protection– Sistema
de Informação Mútua sobre Protecção Social).

53 Study on the Impact of Advertising and Teleshopping on Minors: International and European Regulation
and Self-regulation (Estudo do impacto sobre os menores da publicidade e das televendas: regulamentação
internacional e europeia e auto-regulação), em http://europa.eu.int/comm/avpolicy/stat/studi_en.html
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conteúdos audiovisuais prejudiciais54 e discutiram-se no Comité dos Consumidores propostas
destinadas a limitar a publicidade a determinados tipos de alimentos dirigida às crianças (ver
supra).

As imagens mediáticas que favorecem a criação de definições culturais de beleza e atractivo
estão reconhecidamente entre os factores que contribuem para o aumento das perturbações de
ordem alimentar55. A resolução do Conselho relativa ao tratamento da imagem da mulher e
do homem na publicidade e nos meios de comunicação social56 convida os Estados-Membros
a incentivar as agências de publicidade e os meios de comunicação social a reconhecer os
efeitos negativos que os estereótipos baseados no sexo podem exercer sobre a saúde física e
mental da população em geral e dos jovens em particular.

3.10 Alargamento e assistência externa

3.10.1 Alargamento da Comunidade

Os procedimentos para o alargamento incluem negociações com os países candidatos em
matéria de agricultura, segurança dos alimentos, publicidade, direitos dos consumidores e
livre circulação das mercadorias, domínios que podem influenciar a disponibilidade e a
acessibilidade de alimentos nutritivos para a população daqueles países. As negociações
podem também repercutir-se sobre a qualidade, o preço, etc. dos alimentos provenientes dos
novos países comercializados nos actuais Estados-Membros da Comunidade. Adicionalmente,
o novo programa no domínio da saúde pública estará aberto aos países candidatos desde que
estejam concluídos os memorandos de entendimento com os países candidatos que pretendam
participar no programa. Por forma a incentivar a participação dos países candidatos no
programa, a Comissão organizou no Luxemburgo, em Julho de 2002, um seminário sobre o
programa para os países candidatos.

3.10.2 Programas de assistência externa

Em 1999, a Comissão lançou um processo com o objectivo de definir a sua política de apoio
ao desenvolvimento rural nos países em desenvolvimento, apresentada no Documento de
Orientação Política57. Este documento revela uma mudança, passando de uma abordagem que
dava prioridade às culturas de exportação e às que garantiam “auto-suficiência alimentar
nacional” para uma outra que privilegia o desenvolvimento sustentável dos meios de
subsistência da população rural. As acções práticas devem dirigir-se, entre outros sectores, à
educação, à saúde e à gestão de recursos, incluindo a pecuária e as pescas58.

54 Recomendação do Conselho, de 24 de Setembro de 1998, relativa ao desenvolvimento da competitividade
da indústria europeia de serviços audiovisuais e de informação através da promoção de quadros nacionais
conducentes a um nível comparável e eficaz de protecção dos menores e da dignidade humana, JO L 270 de
7.10.1998.

55 EDAP (Eating Disorders Awareness and Prevention, Inc. –Consciencialização e prevenção das
perturbações alimentares) http://www.edap.org/

56 Resolução do Conselho, de 5 de Outubro de 1995, relativa ao tratamento da imagem da mulher e do homem
na publicidade e nos meios de comunicação social, (95/C 296/06) JO C 296 de 10.11.1995.

57 Política Europeia de Apoio ao Desenvolvimento Rural, Documento de Orientação Política (Fevereiro de
2000) http://europa.eu.int/comm/development/rurpol/

58 Ver os documentos estratégicos relativos à agricultura, à pecuária e às pescas bem como estudos
específicos por país, disponíveis em http//europa.eu.int/comm/development/rurpol/outputs
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A segurança alimentar, a agricultura, a saúde e a nutrição estão contempladas no acordo de
Cotonou, ao abrigo do qual a Comunidade e os Estados-Membros fornecem assistência ao
desenvolvimento dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP)59. A Comunidade
Europeia ratificou o acordo em 16 de Janeiro de 2002. Espera-se que, até ao fim de 2002, seja
ratificado por 13 dos 15 Estados-Membros da UE e, até Abril de 2002, tinha já sido ratificado
por 44 Estados ACP (são necessários 51). Ao abrigo do acordo, a cooperação no domínio dos
cuidados de saúde e da nutrição incluirá o apoio a programas e projectos sobre nutrição bem
como a assistência na construção e na manutenção, nos países ACP, de institutos de
investigação, departamentos universitários e escolas especializadas no domínio da saúde
pública e da nutrição.

A Comissão participa no Programa Alimentar Mundial e apoia os projectos de
desenvolvimento relacionados com a alimentação e um programa plurianual de segurança
alimentar que inclui alimentos e ajuda financeira. Os programas de segurança alimentar
salientam cada vez mais a necessidade de dotar de capacidades as pessoas desfavorecidas,
especialmente as mulheres, e incentivar a sua participação no processo de desenvolvimento60.

O Serviço de Ajuda Humanitária da Comunidade Europeia (ECHO) faculta assistência de
emergência e conduz actividades conexas dirigidas às vítimas fora da União Europeia61. O
ECHO publica uma série de relatórios e avaliações62, que levam em linha de conta as
questões relacionadas com a segurança alimentar, a saúde e a nutrição relativamente a
determinados países, grupos de refugiados ou vítimas de catástrofes.

3.11 Actividades com as agências multilaterais

3.11.1 FAO, OMS e Codex Alimentarius

Para além do domínio do auxílio ao desenvolvimento, a Comissão Europeia desempenha
actividades em diversos organismos internacionais, muitos dos quais se dedicam
especificamente a questões de alimentação e nutrição: a Organização das Nações Unidas para
a Alimentação e Agricultura (FAO), a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o respectivo
organismo subsidiário doCodex Alimentarius, que formula normas para o comércio
internacional de géneros alimentícios.

A FAO, coordenadora do Programa Alimentar Mundial, para o qual a Comunidade contribui,
é também uma fonte essencial de informações em matéria de produção alimentar, importações
e exportações, bem como de estimativas sobre os padrões de consumo alimentar a nível
nacional. Esta base de dados estatística contém informações úteis sobre regimes alimentares e
tendências em matéria de alimentação ao longo dos últimos 40 anos relativamente a cada
Estado-Membro e para a Comunidade no seu conjunto. Uma série de actividades da FAO na
área da segurança dos alimentos é também levada a cabo em colaboração com a OMS. A
Comunidade Europeia é membro da FAO.

A Organização Mundial de Saúde presta assistência na coordenação das políticas sanitárias
nacionais e internacionais, incluindo, por exemplo, as políticas sobre segurança dos alimentos

59 Acordo de parceria entre os Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico e a Comunidade Europeia e os
seus Estados-Membros, assinado em Cotonou, Benim, em 23 de Junho de2000.

60 Ver, por exemplo, a Estratégia de Segurança Alimentar da CE para o Bangladesh, 1999-2002, 1999.
61 Política de auxílios ECHO 2002, Serviço de Ajuda Humanitária da Comunidade Europeia, 2002.
62 Para os relatórios mais recentes, ver http://europa.eu.int/comm/echo/en/evaluation/reports2001.htm
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e contaminação, bem como as políticas de nutrição63. No período 1994-2000, o Serviço
Regional para a Europa da OMS realizou, por três vezes, análises sobre as práticas e políticas
de nutrição, tal como comunicadas por todos os governos da zona, esperando-se para o final
de 2002 a publicação dos últimos resultados relativos a 1999-2000. No sítio Web da OMS
encontram-se também disponíveis dados por país64.

Além disso, a Comissão apoiou o trabalho do Serviço Regional para a Europa da OMS no
sentido de melhorar, reforçar e apoiar os países candidatos na sua tarefa de analisar, avaliar e
monitorizar as questões relacionadas com a saúde pública. Este trabalho incluiu a publicação
de uma série intitulada “Highlights on health” (A saúde em foco) para cada um dos países
candidatos, de modo a ilustrar a situação da saúde e das questões sanitárias em cada país65.
Os documentos comparam a posição de cada país relativamente aos restantes países
candidatos e também em relação aos Estados-Membros da União Europeia. Estas publicações,
em conjunto com informações complementares, ajudarão a avaliar o efeito das políticas
comunitárias no estado da saúde e dos serviços e sistemas sanitários dos países candidatos.

O Codex Alimentariusé uma actividade conjunta entre a FAO e a OMS através do qual se
estabelecem normas para o comércio internacional de géneros alimentícios. O respeito das
normas do Codex é considerado suficiente para cumprir as obrigações internacionais
estabelecidas no âmbito do Acordo Sanitário e Fitossanitário da Organização Mundial do
Comércio, devendo eventuais requisitos mais elevados ser especificamente justificados por
um membro. Todos os Estados-Membros da UE são membros doCodex, tendo a Comunidade
estatuto de observador. A Comissão e os Estados-Membros tentam preparar comentários
conjuntos sobre as questões que são da competência da legislação comunitária, apresentando
a sua posição sob a forma de documentos coordenados no âmbito da DG SANCO. Os tópicos
relevantes em matéria de nutrição incluem a rotulagem nutricional dos produtos alimentares,
as alegações nutricionais utilizadas na comercialização de alimentos e as normas relativas à
composição em nutrientes dos alimentos destinados a uma alimentação especial.

3.11.2 TRIPs e nutrição

O acordo sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o
comércio (TRIPs) determina, entre outras questões, a protecção dos direitos de propriedade
intelectual a respeito de invenções relacionadas com variedades vegetais e recursos
fitogenéticos. A aplicação dos direitos de propriedade intelectual às invenções respeitantes
aos recursos genéticos de culturas alimentares pode afectar o comércio, a segurança alimentar,
a biodiversidade das culturas alimentares e os meios de subsistência dos produtores. Várias
organizações não governamentais bem como alguns membros da Organização Mundial do
Comércio (OMC) no Conselho TRIPs da OMC manifestaram preocupação acerca deste
assunto.

A Direcção-Geral do Comércio da Comissão planeia encomendar um estudo sobre o possível
impacto da protecção da propriedade intelectual na segurança alimentar, em especial nos

63 Ver http://www.who.int/hpr/nutrition
64 Ver http://www.euro.who.int/countryinformation
65 A saúde em foco nos países candidatos à adesão à União Europeia, financiado ao abrigo do pilar C do

programa de vigilância da saúde, nº 2 do artigo 1º e parte C do anexo 1 da Decisão nº 1400/97/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho.
http://europa.eu.int/comm/health/ph/programmes/monitor/index_en.htm
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países em desenvolvimento. O projecto deveria examinar se a protecção da propriedade
intelectual dos recursos fitogenéticos teria um impacto positivo ou negativo na segurança
alimentar e proporcionar aconselhamento acerca das eventuais medidas para optimizar a
interacção entre a protecção da propriedade intelectual e a segurança alimentar. O estudo será
lançado no Outono de 2002.

Num recente projecto de comunicação sobre a relação entre o Acordo TRIPs e a Convenção
sobre a Diversidade Biológica e a protecção dos conhecimentos tradicionais e do folclore (a
agendar para o Conselho TRIPs da OMC em Setembro) a CE considerou que os direitos dos
agricultores podem, em determinadas circunstâncias, ser justificados ao abrigo do nº 3, alínea
b), do artigo 27º e do artigo 30º do Acordo TRIPs. Neste contexto, os direitos dos agricultores
referem-se a excepções aos direitos patenteados ou a direitos de variedades vegetais sobre
géneros alimentícios a benefício de pequenos agricultores e da agricultura de subsistência nos
países em desenvolvimento e nos países menos desenvolvidos, bem como nos países
desenvolvidos.

3.11.3 Indicações geográficas da OMC

As indicações geográficas (IG) são assunto de discussão na nova ronda de negociações da
Organização Mundial do Comércio. Uma vez que as IG protegem uma série de produtos
fabricados ou cultivados numa determinada zona – e não por uma determinada empresa – as
IG podem beneficiar tanto os pequenos produtores como os grandes. As IG podem incentivar
os investimentos e abrir oportunidades de mercado para zonas que careçam de
desenvolvimento e podem ainda proteger a biodiversidade e a qualidade do ambiente nessas
zonas.

4 OBJECTIVOS OPERACIONAIS

O objectivo de uma política de nutrição é melhorar a saúde e a qualidade de vida da
população em todas as fases da vida e reduzir os riscos de doença ao promover uma
alimentação e um estilo de vida saudáveis. Embora a acção comunitária no domínio da
nutrição seja necessariamente limitada, este vasto objectivo pode e está a ser traduzido em
objectivos operacionais.

Os padrões nutricionais e os hábitos alimentares variam consideravelmente entre e dentro dos
Estados-Membros, o mesmo acontece com a ocorrência de doenças relacionadas com a
nutrição. Por este motivo, as autoridades nacionais, regionais e locais estão por vezes em
melhor posição que a Comunidade para organizar campanhas de informação dirigidas aos
cidadãos. A acção comunitária no domínio da nutrição no âmbito da saúde pública deveria
assistir os Estados-Membros fornecendo instrumentos para o desenvolvimento de políticas,
dar apoio à implementação de políticas e comparar e trocar experiências.

No Livro Branco sobre a Segurança dos Alimentos fez-se já uma série de propostas, que
suscitaram expectativas quanto à acção da Comissão. Estas foram referidas na Resolução do
Conselho de 12 de Dezembro de 2000, que sublinhou as propostas da Comissão para
desenvolver uma política de nutrição “global e coerente” e um plano de acção. O Conselho
convidou a Comissão a integrar a nutrição noutras políticas comunitárias, a desenvolver
instrumentos de vigilância da saúde nutricional e suas determinantes, a desenvolver a
utilização da rotulagem nutricional e outros meios de informação nutricional, bem como a
considerar várias outras medidas (ver anexo VII).
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Estas questões serão abordadas no quadro da implementação do novo programa no domínio
da saúde pública 2003-2008 e do Livro Branco sobre a Segurança dos Alimentos.
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ANEXO I Desafios a enfrentar pelos membros da Comunidade em matéria de regime
alimentar e nutrição

Existe um consenso geral a nível científico de que os factores de risco alimentar
desempenham um papel na etiologia de muitas das principais doenças que afectam a
população da Comunidade. São dados exemplos no quadroinfra (adaptado de documentos
apresentados na conferência Eurodiet66 e no projecto de análise de peritos da OMS sobre os
regimes alimentares e as doenças crónicas67):

Exemplos de correlações prováveis entre determinadas patologias e factores de risco
alimentares

Patologia Factor de risco alimentar

Hipertensão arterial

Consumo inadequado de frutas e produtos hortícolas.

Consumo excessivo de álcool.

Consumo excessivo de sal.

Doenças cardiovasculares e cerebrais

Consumo inadequado de frutas e produtos hortícolas.

Consumo excessivo de ácidos gordos saturados.

Consumo inadequado de alimentos ricos em fibras.

Cancro (especialmente do cólon, da
mama, da próstata e do estômago)

Consumo inadequado de frutas e produtos hortícolas.

Consumo excessivo de álcool.

Consumo excessivo de sal.

Consumo inadequado de alimentos ricos em fibras.

Actividade física inadequada, excesso de peso.

Obesidade
Ingestão excessiva em termos energéticos.

Actividade física inadequada.

Diabetes não-insulinodependente (tipo 2)
Obesidade.

Actividade física inadequada.

Osteoporose

Consumo inadequado de cálcio.

Consumo inadequado de vitamina D.

Actividade física inadequada.

Degradação dentária
Consumo frequente de hidratos de carbono
fermentescíveis/alimentos ou bebidas com açúcar68.

Erosão dentária Consumo de alimentos, frutas ou bebidas ácidas.

Perturbações associadas à carência de
iodo

Consumo inadequado de peixe ou de alimentos ricos em iodo.

Nascimentos prematuros e baixo peso à
nascença

Ingestão inadequada de nutrientes alimentares.

Anemia ferropénica Consumo de ferro inadequado ou indisponível.

66 Conferência Eurodiet, Creta, Maio de 2002 (publicado como:Alimentação e Regime Alimentar para Estilos
de Vida Saudáveis na Europa: Implicações Científicas e Políticas. Relatório Eurodiet, Universidade de
Creta, Julho de 2000).

67 Projecto de consulta conjunta FAO/OMS de peritos em matéria de regime alimentar, nutrição e prevenção
de doenças crónicas, Genebra, 2002 (ver http://www.who.int/hpr/nutrition).

68 Embora a higiene oral e a utilização de flúor (abastecimento de água fluorada, produtos dentários
fluorados) constituam medidas de protecção contra a degradação dentária, o consumo frequente de açúcar
continua a ser um factor de risco independente relativamente à doença.
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Consumo inadequado de frutas, produtos hortícolas e carne.

Malformações do tubo neural (espinha
bífida)

Consumo inadequado de folato e de ácido fólico.

Consumo inadequado de frutas e produtos hortícolas.

Diminuição da resistência a infecções

Consumo inadequado de frutas e produtos hortícolas.

Consumo inadequado de micronutrientes.

Amamentação inadequada.

Anorexia, bulimia, compulsão alimentar
periódica

Auto-privação de alimentos, perda de peso excessiva e obesidade.

Alergias alimentares Alergenos contidos nos alimentos.

Intoxicações alimentares de origem
infecciosa

Microrganismos patogénicos contidos nos alimentos.

Intoxicações alimentares de origem não
infecciosa

Substâncias patogénicas contidas nos alimentos, por exemplo,
dioxinas, mercúrio, chumbo e outros metais pesados, resíduos
agro-químicos e outros contaminantes.

Desafios em matéria de nutrição para a Comunidade Europeia

Os desafios que a União Europeia deverá enfrentar nesta matéria podem resumir-se da
seguinte forma:

• Inquéritos recentes aos hábitos alimentares sugerem a continuação da existência de
problemas com a deficiência de micronutrientes – em especial o ferro, o iodo e o folato –
que afectam todos os Estados-Membros em maior ou menor grau. Estas carências podem
causar anemias, afecções devido à carência de iodo e malformações congénitas.

• Em comparação com o consumo de frutas e produtos hortícolas recomendados pelo
projecto Eurodiet69, o consumo actual de frutas e produtos hortícolas é reduzido,
especialmente no Norte da Comunidade e nos grupos socioeconómicos mais
desfavorecidos70. As frutas e os produtos hortícolas são fontes valiosas de vitaminas e de
minerais e contêm fibras alimentares e Antioxidantes. As fibras desempenham um
importante papel na saúde do tubo digestivo, enquanto os Antioxidantes defendem as
células saudáveis contra os danos a nível molecular.

• A ingestão de gorduras, especialmente de gorduras saturadas, é elevada em quase todos os
Estados-Membros71. Um consumo elevado de determinadas gorduras pode provocar
obesidade e o consequente risco de diabetes e de doenças cardiovasculares. As gorduras
saturadas desempenham um papel especial no aumento dos níveis de colesterol e dos
riscos de doenças cardiovasculares.

• Desde 1960, o consumo de cereais diminuiu 25% para a Europa no seu todo. Os cereais
têm um baixo teor de gorduras e são ricos em hidratos de carbono, proteínas, fibras,
vitaminas e minerais. Os cereais integrais contêm normalmente hidratos de carbono

69 http://europa.eu.int/comm/health/ph/programmes/health/pub/index_en.html
70 No Sul da Europa, onde as frutas e os produtos hortícolas são mais acessíveis, uma vez que a oferta é

maior, isto não se verifica.
71 Food-based Dietary Guidelines: A Staged Approach (Directrizes dietéticas com base nos alimentos: uma

abordagem por etapas), C Williams, M Wiseman e J Buttriss,British Journal of Nutrition, 81 (S2), S29-
S153, 1999.



30

complexos com um baixo índice glicémico, o que constitui um factor positivo para a
regulação do nível de glucose no sangue.

• O consumo de carne aumentou em muitos Estados-Membros desde a década de 60 (apesar
de uma quebra no consumo de carne de bovino na sequência da crise da BSE). A carne é
uma boa fonte de ferro e de proteínas. No entanto, os produtos à base de carne com
elevado teor de gordura e os produtos lácteos com um teor completo de matérias gordas
fornecem a maioria das gorduras saturadas do regime alimentar médio praticado na
maioria dos Estados-Membros da UE.

• A obesidade está a tornar-se num problema cada vez mais presente entre os habitantes da
União Europeia e também em muitos outros países, especialmente nas crianças e nos
adolescentes. Ocasionalmente, a obesidade é fruto de transtornos a nível endócrino ou de
doenças do comportamento alimentar mas deve-se mais comummente a um desequilíbrio
entre o consumo e o gasto energético (ou seja, excesso de consumo de alimentos muito
energéticos combinado com uma actividade física insuficiente)72. A obesidade aumenta o
risco de hipertensão (tensão arterial elevada), de doença cardíaca, de acidente vascular
cerebral, de diabetes do tipo 2 e de determinados tipos de cancro.

72 Obesity – preventing and managing the global epidemic: report on a WHO Consultation (Obesidade –
prevenção e gestão da epidemia mundial: relatório de uma consulta da OMS). Genebra, Organização
Mundial de Saúde, 1998.
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ANEXO II G LOSSÁRIO DE TERMOS-CHAVE

Informações sobre melhores práticas– actualmente, é a demonstração mais concludente ou
mais fiável no que respeita à segurança, eficácia, eficiência e rentabilidade das diferentes
abordagens para a promoção da saúde e a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das
doenças. As informações sobre melhores práticas fornecem os melhores padrões possíveis
numa determinada situação ou em circunstâncias específicas.

Regime alimentar– os alimentos e bebidas ingeridos por uma pessoa.

Gorduras alimentares – gorduras e óleos presentes no regime alimentar, compostos
essencialmente por ácidos gordos saturados, mono-insaturados e poli-insaturados. As
gorduras saturadas encontram-se tipicamente em alimentos de origem animal, como a carne, o
leite e os produtos lácteos bem como algumas plantas tropicais (por exemplo, a palmeira); os
ácidos gordos poli-insaturados encontram-se normalmente no peixe, nos produtos hortícolas e
em alguns óleos vegetais; e os ácidos gordos mono-insaturados encontram-se tipicamente nos
frutos de casca rija e respectivos óleos, no azeite, no óleo de colza e nos abacates.

Perturbações do comportamento alimentar– transtornos relacionados com os alimentos,
tais como a anorexia nervosa, a bulimia nervosa, a compulsão alimentar periódica (binge
eating disorder) e outras perturbações do comportamento alimentar não especificadas73. As
pessoas que sofrem de perturbações do comportamento alimentar têm uma relação difícil com
os alimentos, com o seu próprio corpo e com o seu peso, sendo a sua qualidade de vida
gravemente afectada.

Alimento – qualquer substância ou produto destinado ou susceptível de ser ingerido por seres
humanos.

Qualidade de um alimento– as especificidades e características de um produto alimentar,
incluindo a sua capacidade para satisfazer necessidades estabelecidas ou implícitas74. Inclui
características como a segurança, o sabor e a conveniência, bem como o valor nutricional do
produto.

Segurança dos alimentos– o fornecimento de alimentos que não serão nocivos para os
consumidores quando preparados ou consumidos de acordo com a utilização a que se
destinam.

Segurança alimentar – o abastecimento sustentável de alimentos com a quantidade e
qualidade adequadas e que estejam disponíveis para o conjunto da população.

Saúde– uma situação de bem-estar físico, mental e social, que implica, nomeadamente, a
ausência de doenças.

73 The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: diagnostic criteria for research
(Classificação ICD-10 das perturbações mentais e comportamentais: critérios de diagnóstico para
investigação). Genebra: Organização Mundial de Saúde, 1993; e Diagnostic and statistical manual of
mental disorders: DSM-IV: international version with ICD-10 codes (Manual estatístico e de diagnóstico
das perturbações mentais: DSM-IV: versão internacional com códigos ICD-10) 4ª ed. Washington, DC:
American Psychiatric Association, 1995.

74 ISO 8042:1986.
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Regime alimentar saudável– um regime alimentar que proporciona a um indivíduo um
estado de saúde óptimo, ou seja, que contribui para melhorar e proteger a saúde e reduzir o
risco de desenvolver doenças relacionadas com a alimentação.

Estilo de vida saudável– um estilo de vida que pode proporcionar a um indivíduo um nível
óptimo de saúde física e mental.

Nutrição – os processos envolvidos na obtenção e assimilação dos nutrientes no organismo
de modo a que este funcione adequadamente mantendo o estado de saúde.

Política de nutrição – uma política que procura melhorar e proteger a saúde e melhorar a
qualidade de vida das pessoas de todas as idades promovendo regimes alimentares saudáveis.

Segurança nutricional – a garantia de um fornecimento sustentável de nutrientes adequados
ao conjunto da população (ver segurança alimentar).

Nutrição no âmbito da saúde pública– a promoção da saúde e a prevenção de doenças na
população através da nutrição e da actividade física75.

Qualidade de vida – a percepção de um indivíduo em relação à sua vida, no seu contexto
cultural e sistema de valores e relativamente aos seus objectivos, expectativas, padrões e
preocupações. Trata-se de um conceito muito vasto, afectado de forma complexa pela saúde
física da pessoa, o seu estado psicológico, nível de independência, relações sociais,
convicções pessoais e a sua relação com as principais características do seu meio76.

Bem-estar– o bem-estar subjectivo refere-se à forma como as pessoas avaliam as suas vidas
e inclui variáveis como a satisfação com a vida e a satisfação conjugal, a ausência de
depressão e de ansiedade bem como a presença de emoções e estados de espírito positivos.

75 Alimentação e Regime Alimentar para Estilos de Vida Saudáveis na Europa: Implicações Científicas e
Políticas. Relatório Eurodiet, Universidade de Creta, Julho de 2000.

76 Measuring Quality of Life (Medir a qualidade de vida). Division of mental health and prevention of
substance abuse, Organização Mundial de Saúde, WHO/MSA/MNH/97.4, Genebra, 1997.
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ANEXO III P ROJECTOS NO DOMÍNIO DA NUTRIÇÃO APOIADOS PELOS PROGRAMAS DE

SAÚDE PÚBLICA
77

The European Food Availability Databank (DAFNE) project based on Household Budget
Surveys, which aims to create a cost-effective European food consumption databank. This
project has been supported by the Health Monitoring programme 1999.

The European physical activity surveillance system (EUPASS) project, also supported by the
Health Monitoring programme 1999.

The European Food Consumption Survey method (EFCOSUM) project has been sponsored
by the Health Monitoring programme 1999. This project aimed to define a method for
monitoring food consumption in Europe

Monitoring public health nutrition in Europe: nutritional indicators and determinants of health
status, funded by the Health Monitoring programme 2000.

A report on the nutritional status of the population of the European Union, to be funded under
the Health Monitoring programme for 2002

The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) project, supported
by the Cancer programme, which is an epidemiological study on the links between nutrition
and cancer. Supported by the Cancer Programme 1997-2001.

Amélioration des Habitudes Alimentaires par le web extension project. (ECP) project
Supported by the Cancer Programme 2000.

Five a day, Gesund mit Obst und Gemüse- Keeping healthy with fruit and vegetables, project
supported by the Cancer Programme 2000.

The Pan European surveys on attitudes to nutrition, diet and lifestyles supported by the Health
Promotion programme 1996.

The Euralim project (Coordination et évaluation d’une campagne Communautaire
d’information sur l’alimentation et la nutrition - European Alimentation) financed by the
Health Promotion programme 1996.

Promotion of health-enhancing physical activity: development of policy, network and walking
programmes supported by the Health Promotion programme 1996,1998-2000.

The European Guide “Nutrition education in schools”, supported by the Health Promotion
programme 1997.

The European Masters programme in Public Health Nutrition also supported by the Health
Promotion programme 1997-2001.

The Eurodiet project on Nutrition and Diet for Healthy Lifestyles in Europe, sponsored by the
Health Promotion programme 1998

77 http://europa.eu.int/comm/health/ph/programmes/health/index_en.htm
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Orientations stratégiques Européennes en matière de nutrition, supported by the Health
Promotion programme 2000.

International Congress of Nutritional Sciences, supported by the Health Promotion
programme 2001.

The optimisation of public information and education on healthy diets: A European Co-
operative Project (Opti-Diet), to be funded under the Health Promotion programme in 2002

The development and evaluation of standards for breastfeeding promotion activities to be
funded under the Health Promotion programme in 2002.

Via a project on obesity funded by the Health Promotion programme in 2002, the Danish
presidency of the Council has arranged a conference in Copenhagen on 11-12 September
2002.
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ANEXO IV P ROJECTOS NO DOMÍNIO DA NUTRIÇÃO APOIADOS PELA DG I NVESTIGAÇÃO

Projectos científicos no domínio da nutrição da DG Investigação: quinto
programa-quadro

O quadro a seguir enumera os projectos no domínio da nutrição financiados no âmbito do
quinto programa—quadro, programa temático "Qualidade de vida e gestão dos recursos
vivos", acção-chave 1 sobre "alimentação, nutrição e saúde". O projectos tiveram início a
partir do princípio do ano 2000 e têm a duração de três ou quatro anos. SC designa os
projectos de investigação a custos repartidos (Shared Cost Research Project), CA as acções
concertadas (Concerted Action), e DM os projectos de demonstração (Demonstration
Project). Outros projectos estão ainda em fase de negociação e não podem ainda ser referidos.

Necessidades dos consumidores, atitudes e respostas em relação aos produtos
alimentares, transformação e rotulagem dos alimentos

QLK1-1999-00010 SC Healthy Ageing: How changes in sensory physiology, sensory
psychology and socio-cognitive factors influence food choice

QLK1-2000-00040 CA Disseminating the results of EU food research programmes to small
and medium sized food industries, health professionals and
consumer groups through a 24-country interactive network system

QLK1-2000-00069 SC Dietary caffeine, health and quality of life in Europe

QLK1-2000-00086 CA A process for the assessment of scientific support for claims on
foods

QLK1-2001-00291 SC Consumer trust in food. A European study of the social and
institutional conditions for the production of trust

QLK1-2001-00547 SC Promoting and sustaining health through increased vegetable and
fruit consumption among European schoolchildren

Papel e impacto dos alimentos nas funções fisiológicas e no desempenho físico e mental

QLK1-1999-00124 SC Functional properties, bioactivities and bioavailability of
phytochemicals, especially anthocyanins, from processed foods

QLK1-1999-00179 CA European research on functional effects of dietary antioxidants

QLK1-2000-00043 SC Hypotensive peptides from milk proteins

QLK1-2000-00108 SC Development and application of high throughput molecular methods
for studying the human gut microbiota in relation to diet and health

QLK1-2001-00135 SC Functional assessment of interactions between the human gut
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microbiota and the host

QLK1-2001-00173 SC Local Mediterranean food plants: Potential new nutraceuticals and
current role in the Mediterranean diet

QLK1-2001-00431 SC Stable isotope applications to monitor starch digestion and
fermentation for the development of functional foods

Necessidades nutricionais específicas de determinados grupos da população

QLK1-1999-00076 SC Conjugated linoleic acid (CLA) in functional food: A potential
benefit for overweight middle-aged Europeans

QLK1-1999-00337 SC Evaluation of safety and efficacy of iron supplementation in
pregnant women

QLK1-1999-00576 SC Folate: from food to functionality and optimal health

QLK1-1999-00830 SC Fat soluble vitamin status and metabolism during ageing: functional
and nutritional consequences

QLK1-1999-00888 SC Nutraceuticals for a healthier life: n-3-polyunsaturated fatty acids
and 5-methyl-hydro-folate

QLK1-2000-00067 SC Functional food, gut microflora and healthy ageing

QLK1-2000-00563 SC Probiotics and gastrointestinal disorders – controlled trials of
European Union patients

QLK1-2000-00623 SC Towards a strategy for optimal vitamin D fortification

QLK1-2002-00168 SC Zinc effects on nutrient / nutrient interactions and trends in health
and ageing

Relação entre o regime alimentar e as doenças e perturbações crónicas incluindo os
factores genéticos envolvidos

QLK1-1999-00037 SC Evaluation of the prevalence of the coeliac disease and its genetic
components in the European population

QLK1-1999-00346 SC Symbiotics and cancer prevention in humans

QLK1-1999-00498 SC Garlic and health - The development of high quality garlic and its
influence on biomarkers of atherosclerosis and cancer in humans for
disease prevention

QLK1-1999-00505 SC Health implications of natural non-nutrient antioxydants
(polyphenols), bioavailability and colon carcinogenesis

QLK1-1999-00568 CA European standards committee on oxidative DNA damage
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QLK1-1999-00575 CA Diet and cancer: the explanatory value of dietary patterns

QLK1-1999-00752 SC Optimal nutrition towards osteoporosis prevention: Impact of diet
and gene-nutrient interactions on calcium and bone metabolism

QLK1-1999-00916 SC The role of social, genetic and environmental factors in healthy
eating: a multicentre analysis of eating disorders and obesity

QLK1-1999-01197 SC Heterocyclic amines in cooked foods - role in human health

QLK1-2000-00083 SC Early malnutrition and programming of adult degenerative diseases:
experimental, epidemiological and preventive studies

QLK1-2000-00100 SC Dietary habits profile in European Communities with different risk
of myocardial infarction: the impact of migration as a model of
gene/environment interaction

QLK1-2001-00146 SC Probiotic strains with designed health properties

QLK1-2000-00266 SC The role of dietary phytoestrogens in the prevention of breast and
prostate cancer

QLK1-2000-00431 SC The prevention of osteoporosis by nutritional phytoestrogens

QLK1-2000-00466 SC Case-Only Study on the interaction of diet and genetic
predisposition in the occurrence of breast cancer in young women

QLK1-2000-00515 SC Dietary and genetic influences on susceptibility or resistance to
weight gain on a high fat diet

QLK1-2000-00535 SC Design of foods with improved functionality and superior health
effects using cereal beta-glucans

QLK1-2000-00618 SC Nutrient-gene interactions in human obesity: implications for
dietary guidelines

QLK1-2000-00657 SC Coeliac disease – a food induced disorder. Exploration and
exploitation of T cell stimulatory gluten peptides

QLK1-2000-00706 SC Functional Foods against colon cancer – Development of a
genomics and proteomics based screening assay

QLK1-2001-00138 SC Influence of dietary fatty acids on the pathophysiology of
intrauterine foetal growth and neonatal development

QLK1-2001-00172 SC The role of lipids in neurodegeneration and their preventive
potential in diet

QLK1-2001-00182 SC Alcohol related cancers and genetic susceptibility in Europe

QLK1-2001-00183 SC Dietary lipids as risk factors in development: Mechanistic issues
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QLK1-2001-00221 SC Isoflavones for reducing risk of coronary heart disease among
postmenopausal women

QLK1-2001-00287 SC The effect of olive oil consumption on oxidative damage in
European populations

QLK1-2001-00372 SC Nutritional primary prevention of type 1 diabetes

QLK1-2001-00389 SC Childhood obesity: Early programming by infant nutrition?

QLK1-2001-00444 SC Iron in hemochromatosis: deleterious effects of an essential nutrient

Desenvolvimento de tecnologias e processos de fabrico seguros e flexíveis, novos e/ou
melhorados

QLK1-1999-31376 SC Increase in nutritional value of food raw materials by addition,
activity, or in situ production of microbial nutraceuticals

QLK1-1999-30042 SC Nutritional enhancement of probiotics and prebiotics: technology
aspects on microbial viability, stability, functionality and on
prebiotic function

QLK1-2000-30324 SC Barley beta-d-glucan and wheat arabinoxylan soluble fibre
technologies for health promoting bread products

QLK1-2001-00780 SC Production of fungal carotenoids for healthy nutrition

QLK1-2001-01080 SC Improved antioxidant content for food applications

QLK1-2001-01179 SC Molecular analysis and mechanistic elucidation of the functionality
of probiotics and prebiotics in the inhibition of pathogenic
microorganisms to combat gastrointestinal disorders and to improve
human health

QLK1-2000-01423 SC Enhancing the content of beneficial fatty acids in beef and
improving meat quality for the consumer
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Projectos científicos no domínio da nutrição da DG Investigação: quarto
programa-quadro

O quadro seguinte enumera os projectos no domínio da nutrição financiados no âmbito do
quarto programa—quadro, programa FAIR. Os projectos tiveram início entre 1996 e 1999 e
tiveram uma duração de três ou quatro anos. SC designa os projectos de investigação a custos
repartidos (Shared Cost Research Project), CA as acções concertadas (Concerted Action), e
DM os projectos de demonstração (Demonstration Project). A lista é definitiva.

Área 3.1. Nutrição e bem-estar dos consumidores

FAIR-CT95-0046 SC Quality policy and consumer behaviour

FAIR-CT95-0158 SC Improving the quality and nutritional value of processed foods by
optimal use of food anti-oxidants

FAIR-CT95-0269 SC Future impacts of biotechnology on agriculture, food production and
food processing – a Delphi survey

FAIR-CT95-0302 SC Mealiness in fruits – Consumer perception and means for detection

FAIR-CT95-0433 SC Molecular mechanisms of colonisation resistance against
Clostridium difficileandClostridium perfringens

FAIR-CT95-0574 SC Understanding and improving the selection and acceptance of food
for health promotion

FAIR-CT95-0594 SC Nutritional and health impact of trans-polyunsaturated fatty acids in
European populations

FAIR-CT95-0653 SC Understanding the biological effects of dietary complex phenols and
tannins and their implications for the consumer's health and well-
being

FAIR-CT95-0809 SC The impact of dietary fat reduction and a concomitant change in the
ratio of simple to complex carbohydrate (CHO) on body weight,
body composition and metabolic variables of overweight-to-obese
subjects

FAIR-CT95-0813 SC Effect of copper in the food chain on human health

FAIR-CT95-0894 SC Phenolic phytoprotectants (PPP) – Role in preventing initiation,
promotion and progression of cancer

FAIR-CT96-1667 SC Consumer attitudes and decision-making with regard to genetically
engineered food products

FAIR-CT96-1848 SC Bioethical aspects of biotechnology in the Agrofood sector.

FAIR-CT97-3011 SC Study of the regulation by nutrients of the expression of genes
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involved in obesity in human and animal species

FAIR-CT97-3014 CA Disseminating the results of EU food research programmes to
European food SMEs via a 18 country dynamic network systems
(the FAIR-INNOVATION dissemination project)

FAIR-CT97-3029 SC Effects of food-borne glucosinolates on human health

FAIR-CT97-3035 CA Development and application of molecular approaches for assessing
the human gut flora in diet and health

FAIR-CT97-3096 SC Compatibility of the household and individual nutrition surveys in
Europe and disparities in food habits

FAIR-CT97-3100 SC Model systems in vitro and in vivo for predicting the bioavailability
of lipid soluble components of food

FAIR-CT97-3181 SC New methodologies for studying diet and gut maturation in early
life

FAIR-CT97-3224 SC Adverse reactions to foods

FAIR-CT97-3261 SC Wine and cardiovascular disease

FAIR-CT98-3671 SC Nutritional properties of conjugated linoleic acid CLA – A
beneficial component of animal and milk fat

FAIR-CT98-4040 CA The optimisation of sweet taste quality

FAIR-CT98-4141 CA Dietary fat, body weight control and links between obesity and
cardiovascular disease

FAIR-CT98-4356 CA Food allergens of plant origin. The relationship between allergenic
potential and biological activity

FAIR-CT98-4419 CA Bioactive constituents in food plants information system for risk
assessment of food plants developed using genetic or other
advanced technologies

FAIR-CT98-4456 CA Dietary exposure to vegetal estrogens and related compounds and
effects on skeletal tissues and lipid metabolism

Área 3.2.: Matérias alimentares novas e optimizadas e produtos alimentares nutritivos

FAIR-CT95-0085 SC Nutritional studies on dried functional ingredients containing n-3
polyunsaturated fatty acids

FAIR-CT95-0193 SC New technologies for improved nutritional and functional value of
pea protein

FAIR-CT95-0572 CA Functional food science in Europe
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FAIR-CT96-1028 DM Demonstration of nutritional functionality of probiotic foods

FAIR-CT97-3052 CA Nutrient enhancement of diet in Europe

FAIR-CT97-3077 SC Caseinophosphopeptides (CPPs) – Nutraceutical/functional food
ingredients for food and pharmaceutical applications

FAIR-CT97-3142 SC Novel food additives and bioactive components from milk for
innovative nutrient engineering
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ANEXO V A POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM E A ORGANIZAÇÃO COMUM DO MERCADO DOS

PRODUTOS DA PESCA E DA AQUICULTURA

A política agrícola comum (PAC)

A PAC no Tratado

Os princípios de um mercado comum agrícola e de uma política agrícola comum, a PAC,
foram estabelecidos há mais de 40 anos no Tratado de Roma, que instituiu a Comunidade
Económica Europeia. O artigo 39º deste Tratado (que é agora o artigo 33º do Tratado CE)
define os principais objectivos desta política:

• Incrementar a produtividade da agricultura, fomentando o progresso técnico,
assegurando o desenvolvimento racional da produção agrícola e a utilização óptima dos
factores de produção, designadamente da mão-de-obra;

• Assegurar, deste modo, um nível de vida equitativo à população agrícola;

• Estabilizar os mercados;

• Garantir a segurança dos abastecimentos;

• Assegurar preços razoáveis nos fornecimentos aos consumidores.

Para além destes objectivos, o Tratado estabelece alguns elementos básicos para a construção
da PAC: a organização comum dos mercados agrícolas, uma política comum de preços e a
criação de um ou vários fundos para o financiamento da política comum.

A PAC ao longo do tempo

Embora a Conferência de Stresa em 1958 tenha acentuado muito a importância das melhorias
estruturais e do desenvolvimento rural, a criação de um mercado comum e de uma política de
preços foram claramente alvo de uma ênfase especial durante a primeira década da PAC.
Ainda hoje, quando avaliada em termos de despesa pública a favor da agricultura, a política
de apoio ao mercado, embora se reoriente cada vez mais para os pagamentos directos aos
produtores, tem um peso importante – que por vezes é considerado desproporcionado –
quando comparado com a política estrutural e o desenvolvimento rural. Numa tentativa de
equilibrar melhor, por um lado, o apoio aos pagamentos directos e as medidas relacionadas
com o mercado (primeiro pilar da PAC) e, por outro, a política de desenvolvimento rural
(segundo pilar) a Comissão introduziu, no pacote de reformas Agenda 2000, a ideia de
modulação. O princípio da modulação, que tem por objectivo o desvio de fundos do primeiro
para o segundo pilar, foi subsequentemente desenvolvido na comunicação da Comissão
relativa à revisão intercalar da PAC.

Políticas de mercado e de preços

Até ao início dos anos 90, a política de mercado da PAC assentava quase exclusivamente nos
sistemas de apoio aos preços, combinada em alguns casos (essencialmente o do açúcar e o do
leite) com um rigoroso controlo quantitativo da produção. O apoio aos preços decorria da
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combinação de uma elevada protecção nas fronteiras (taxas e direitos aduaneiros variáveis),
apoio à exportação e compras de intervenção a preços garantidos no mercado interno.

A nível interno, as elevadas existências de intervenção contribuíram para uma imagem
negativa da PAC. A nível externo, como resultado das negociações doUruguay Round, houve
fortes pressões no sentido da liberalização progressiva do comércio agrícola internacional e,
em especial, da melhoria do acesso ao mercado, da redução dos subsídios à exportação e da
diminuição do apoio interno, causador de distorções comerciais.

O conjunto destes desenvolvimentos conduziu a uma importante reforma da PAC em 1992.
Relativamente a uma série de sectores, introduziu-se uma reorientação parcial mas
significativa do apoio aos preços para os pagamentos directos. As decisões adoptadas no
quadro da Agenda 2000 representam, na reforma da PAC, uma etapa nova e importante, que
está actualmente a ser implementada.

Na sua comunicação de Julho de 1997 sobre a Agenda 2000, a Comissão Europeia identificou
vários objectivos que deveriam orientar o desenvolvimento da PAC no futuro: melhorar a
competitividade do sector agrícola; Garantir normas elevadas de segurança e qualidade dos
alimentos; assegurar um nível de vida equitativo aos agricultores e estabilizar os rendimentos
agrícolas; integrar os objectivos e preocupações ambientais no quadro da PAC; promover, nas
zonas rurais, fontes complementares ou alternativas de emprego e de rendimentos e contribuir
para a coesão económica e social na União Europeia.

Em muitas áreas, subsistem lacunas entre os objectivos definidos para a PAC na Agenda 2000
e a sua capacidade para fornecer os resultados esperados pela sociedade. Este facto conduziu à
apresentação de propostas para continuar a melhorar a competitividade da agricultura da UE,
introduzir um sistema de ajudas dissociadas por exploração, baseado em referências históricas
e dependente do cumprimento de normas ambientais, de segurança dos alimentos, de sanidade
e bem-estar animal, de fitossanidade e aumentar o apoio ao desenvolvimento rural e às
medidas agro-ambientais.

Política estrutural e desenvolvimento rural

A Agenda 2000 faz do desenvolvimento rural o segundo pilar da PAC. Identifica o
desenvolvimento rural como um dos principais desafios – se não o maior – para o futuro e
sugere três grandes objectivos para uma política de desenvolvimento rural a nível da União
Europeia. Facilita a adaptação estrutural do sector agrícola, favorece a integração das
preocupações ambientais nas actividades agrícolas e promove a diversificação das actividades
agrícolas e não agrícolas. Reúne todas as medidas relevantes existentes num enquadramento
político e disponibiliza-as – pelo menos em princípio – a todas as zonas rurais da União
Europeia.

No que respeita à melhoria da qualidade e da segurança dos alimentos, o novo regulamento
relativo ao desenvolvimento rural refere especificamente o apoio a:

• Investimentos para a diversificação das actividades nas explorações e para a melhoria da
qualidade;

• Concessão de apoios aos investimentos que satisfaçam as novas normas mínimas de
ambiente, saúde, higiene e bem-estar dos animais;
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• Melhoria e acompanhamento da qualidade na transformação e na comercialização;

• Auxílio à reconversão para a produção biológica;

• Adaptação estrutural e desenvolvimento das zonas rurais para a comercialização de
produtos de qualidade.

Políticas de qualidade

As políticas de qualidade são definidas pelo Regulamento (CEE) nº 2092/91 do Conselho,
com a redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) nº 1804/99, bem como pelos
Regulamentos do Conselho (CEE) nº 2081/92, (CEE) nº 2082/92, (CE) nº 1493/99 e (CEE)
nº 1576/89.

Desde a década de 80 que a PAC segue uma nova orientação, passando de privilegiar a
quantidade produzida, que era a prioridade nas décadas de 60 e 70, para se concentrar numa
política baseada na qualidade.

Este desenvolvimento é na realidade uma reflexão acerca da alteração do comportamento dos
consumidores relativamente aos géneros alimentícios, que se manifesta através de uma
procura crescente de produtos específicos e identificáveis.

Contudo, para apoiar esta política de qualidade, devem também ter-se em conta as disposições
de base adoptadas pela Directiva 2000/13/CE relativa à rotulagem, que persegue os mesmos
objectivos de transparência.

Concretamente, em paralelo com determinados regulamentos relativos à normalização das
definições de produtos específicos (oito no total, designadamente, o chocolate, o mel, as
compotas, o sumo de frutas, o leite condensado, os extractos de café e a água mineral) a
Comunidade adoptou também regulamentos com o objectivo de harmonizar os conceitos que
se desenvolveram, por vezes desde há muito tempo, nos diferentes Estados-Membros. Estes
regulamentos são os seguintes:

1. Produção biológica de produtos agrícolas [Regulamento (CEE) nº 2092/91]78

Em 1991, foi adoptado um regulamento do Conselho relativo à produção biológica de
produtos agrícolas, tendo sido posteriormente completado. Este regulamento abrange
particularmente os quatro aspectos seguintes:

• Normas para a produção dos produtos agrícolas a nível das explorações agrícolas e para a
preparação dos géneros alimentícios; estas normas concentram-se nas limitações à
utilização de pesticidas e fertilizantes químicos na produção agrícola e, no que respeita à
pecuária, em restrições relativas às práticas de alimentação dos animais e de tratamentos
médicos e, especialmente, em considerações relativas ao bem-estar dos animais; são
proibidas a utilização de OGM e as práticas de irradiação;

78 Regulamento (CEE) n° 2092/91 do Conselho, de 24 de Junho de1991, relativo ao modo de produção
biológico de produtos agrícolas e à sua indicação nos produtos agrícolas e nos géneros alimentícios. JO L
198 de 22.07.1991.



45

• Requisitos em termos de rotulagem dos produtos e géneros alimentícios provenientes da
agricultura biológica;

• Um regime específico de controlo, obrigatório para todos os produtos e géneros
alimentícios agrícolas colocados no mercado com indicações que refiram o modo de
produção biológico;

• Um regime de equivalência para as importações de países terceiros.

Com o impulso proporcionado por este regulamento bem como pelas medidas
agro-ambientais, a superfície agrícola dedicada à produção biológica na União Europeia
aumentou consideravelmente, sendo actualmente de cerca de três milhões de hectares.

De modo a facilitar a produção, a transformação, o comércio e o consumo dos produtos
biológicos na Europa, a Comissão começou agora a desenvolver um plano de acção para a
agricultura biológica. O plano de acção analisará a situação actual da agricultura biológica
relativamente a muitos parâmetros, incluindo o efeito sobre o ambiente, a qualidade dos
produtos biológicos, as normas de produção, a confiança dos consumidores, as questões
relacionadas com o comércio, a investigação, o efeito da PAC, e apresentará propostas
adequadas para o futuro.

2. Protecção das indicações geográficas e denominações de origem [Regulamento (CEE)
nº 2081/92] 79 e das especialidades tradicionais (certificados de especificidade)
[Regulamento (CEE) nº 2082/92]80

Os Regulamentos do Conselho (CEE) nº 2081/92 e (CEE) nº 2082/92 foram adoptados para
estabelecer sistemas de promoção de géneros alimentícios específicos e proteger
juridicamente as suas descrições comerciais; o carácter específico desses produtos pode
depender quer da sua origem geográfica (denominação de origem e indicação geográfica
protegidas, DOP e IGP) quer do seu método de produção tradicional (especialidade
tradicional garantida, ETG).

Os produtos cuja designação se refere à sua origem geográfica (DOP e IGP) correspondem às
expectativas dos consumidores sob dois pontos de vista; em primeiro lugar, porque têm
frequentemente qualidades organolépticas excepcionais e, em segundo lugar, porque os
métodos locais usados na sua produção criam uma relação de confiança entre o produto, o seu
local de origem e as pessoas que aí vivem e o produzem.

Os produtos cuja designação se refere aos métodos tradicionais (ETG) também correspondem
às expectativas dos consumidores e fazem parte do património culinário europeu, que merece
ser protegido. Todos os produtos referidos são protegidos a nível comunitário e a nível
internacional através de acordos bilaterais e multilaterais (TRIPs).

79 Regulamento (CEE) nº 2081/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo à protecção das indicações
geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios. JO L 208 de
24.07.1992.

80 Regulamento (CEE) nº 2082/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo aos certificados de
especificidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios. JO L 208 de 24.07.1992.
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Dado que estes regulamentos fazem parte de uma política orientada para os consumidores, é
importante a informação respeitante à origem, natureza e métodos de produção ou de
transformação dos géneros alimentícios. Por este motivo, criaram-se logótipos para os
produtos fabricados de forma tradicional em 1994, para os produtos protegidos por uma
denominação de origem e uma indicação geográfica em 1998 e para a agricultura biológica
em 1999.

3. Rotulagem de vinhos [Regulamento (CE) nº 1493/1999]81 e de bebidas espirituosas
[Regulamento (CE) nº 1576/89]82

Foi adoptado um capítulo específico no Regulamento (CE) nº 1493/1999 para estabelecer um
sistema de definição e protecção dos vinhos de qualidade produzidos em regiões
determinadas. Os produtos com esta definição têm uma origem geográfica. Tanto este
regulamento como o Regulamento (CEE) nº 1576/89 correspondem às expectativas dos
consumidores em termos de qualidade específica em matéria de métodos de produção
tradicionais, características organolépticas e controlos específicos efectuados na região de
origem.

81 Regulamento (CE) n° 1493/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 1999, que estabelece a organização
comum do mercado vitivinícola. JO L 179 de 14.7.1999.

82 Regulamento (CEE) nº 1576/89 do Conselho, de 29 de Maio de 1989, que estabelece as regras gerais
relativas à definição, à designação e à apresentação das bebidas espirituosas. (JO L 160 de 12.6.1989, p. 1).
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Organização comum do mercado (OCM) dos produtos da pesca e da aquicultura

A organização comum do mercado dos produtos da pesca e da aquicultura foi estabelecida
pela Comunidade há 30 anos. O objectivo era criar um mercado comum dos produtos da
pesca na Comunidade que fizesse corresponder a oferta à procura, para benefício de
produtores e consumidores. Foram estabelecidas normas comuns para a comercialização do
peixe. Do ponto de vista da nutrição, uma componente importante da organização do mercado
é o estabelecimento de normas comuns de comercialização relativamente aos produtos frescos
em matéria de qualidade, classificação, embalagem e rotulagem, tanto dos produtos da pesca
de origem comunitária como dos que são importados.

As normas comuns de comercialização tomam a forma de escalas para a classificação da
frescura e de escalas para a calibragem. Estas normas têm dois objectivos:

• A definição de características comerciais harmonizadas para os produtos em toda a
Comunidade e a aplicação de preços comuns a cada classe de produtos.

• A melhoria da qualidade de modo a facilitar a comercialização.

Estas normas aplicam-se ao conjunto da produção comunitária e aos produtos importados.
Dizem respeito a cerca de 40 espécies de peixe que representam o grosso das espécies
vendidas para consumo humano no mercado comunitário. As normas comuns de
comercialização foram revistas pelo Regulamento (CE) nº 2406/96 do Conselho83, que
introduziu, nomeadamente:

• Novas classificações para a frescura, baseadas em critérios organolépticos mais exigentes;

• A exclusão de qualquer compensação financeira para o peixe pertence à denominada
qualidade B (baixa qualidade);

• A revisão das categorias de calibragem de alguns produtos, para os adaptar às alterações
nas práticas de comercialização.

A OCM foi recentemente actualizada e reformada através do Regulamento (CE)
nº 104/200084, tendo a maioria das novas medidas entrado em vigor em 1 de Janeiro de 2001.
Têm por objectivo uma organização de mercado mais integrada, em que também se têm em
conta as necessidades dos consumidores e da indústria de transformação. As normas para as
organizações de produtores foram alteradas para providenciar um melhor planeamento e uma
melhor programação da comercialização e deveriam permitir às organizações de produtores
tomarem as decisões adequadas em relação à satisfação dos requisitos do mercado.

Por forma a melhorar a informação prestada aos consumidores, o artigo 4º do Regulamento
(CE) nº 104/2000 prevê a melhoria da rotulagem do peixe vendido a retalho de modo a incluir

83 Regulamento (CE) n° 2406/96 do Conselho, de 26 de Novembro de 1996, relativo à fixação de normas
comuns de comercialização para certos produtos da pesca. JO L 334 de 23.12.1996.

84 Regulamento (CE) n° 104/2000 do Conselho, de 17 de Dezembro de 1999, que estabelece a organização
comum de mercado no sector dos produtos da pesca e da aquicultura. JO L 17 de 21.1.2000.
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a denominação comercial da espécie bem como o método de produção (captura no mar ou em
águas interiores ou piscicultura) e a zona de captura. O Regulamento (CE) nº 2065/2001 da
Comissão85, prevê normas detalhadas para a informação do consumidor no sector dos
produtos da pesca e da aquicultura, as quais são aplicáveis desde 1 de Janeiro de 2002.

85 Regulamento (CE) n° 2065/2001 da Comissão, de 22 de Outubro de 2001, que estabelece as regras de
execução do Regulamento (CE) n° 104/2000 do Conselho no respeitante à informação do consumidor no
sector dos produtos da pesca e da aquicultura. JO L 278 de 23.10.2001, p. 6.
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ANEXO VI R ESOLUÇÃO DO CONSELHO, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001,SOBRE A SAÚDE E A

NUTRIÇÃO

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

1. RECORDA que os cidadãos da União Europeia atribuem grande importância à saúde, que consideram como um
elemento essencial de uma qualidade de vida elevada.

2. RECORDA a Resolução de 3 de Dezembro de 199086, relativa a um programa de acção sobre a alimentação e a
saúde, cujos objectivos continuam, de um modo geral, válidos, bem como as conclusões de 15 de Maio de 199287.

3. SALIENTA uma vez mais a importância da nutrição como um dos principais factores determinantes da saúde
humana e constata que o estado de saúde da população pode, por isso, ser protegido e melhorado através de acções
no campo da nutrição.

4. REFERE que os trabalhos científicos demonstraram que um regime alimentar inadaptado, associado a uma
actividade física insuficiente, constitui um dos principais factores de risco evitáveis para o aparecimento das
doenças cardiovasculares - que representam uma das principais causas de mortalidade na União Europeia; que está
igualmente demonstrado que uma alimentação desequilibrada favorece o aparecimento de outras doenças graves,
como certos tipos de cancro, a osteoporose, diabetes não hereditários e certas formas patológicas associadas a
carências específicas em nutrientes.

5. MANIFESTA A SUA APREENSÃO com as consequências da progressão da obesidade e do excesso de peso na
União Europeia, nomeadamente nas crianças e nos adolescentes.

6. CONSTATA que, apesar dos notáveis progressos verificados na alimentação das populações da União Europeia,
toda a população continua sujeita a problemas de saúde relacionados com a nutrição e que vários grupos, como as
crianças, os adolescentes, os idosos e as populações mais desfavorecidas, continuam a ser os mais expostos às
consequências de uma nutrição inadaptada.

7. SUBLINHA que uma má nutrição implica o aumento dos custos sociais e sanitários para os Estados-Membros.

8. CONSTATA que o conhecimento do estado nutricional do consumo e dos hábitos alimentares é desigual, tanto
entre os Estados-Membros como em cada um deles.

9. CHAMA A ATENÇÃO para a evolução dos diferentes regimes e culturas alimentares na União Europeia, onde é
cada vez mais importante a restauração colectiva e o consumo de alimentos pré-confeccionados.

10. CONSTATA que, apesar dos progressos verificados no domínio da informação nutricional e da rotulagem
nutricional, não se encontra ainda suficientemente garantida uma informação fiável, coerente e acessível sobre as
características nutricionais dos produtos alimentares e sobre a qualidade nutricional dos regimes.

11. CONSIDERA que a diversidade das culturas alimentares na União Europeia constitui uma riqueza que deve ser
respeitada e que é necessário ter em conta na elaboração e na aplicação das políticas relativas à saúde nutricional,
políticas essas que devem por isso ser definidas, antes de mais, a nível nacional.

12. SUBLINHA, no entanto, 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.

86 JO C 329 de 31.12.1990, p. 1.
87 JO C 148 de 12.6.1992, p. 2.
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13. CHAMA A ATENÇÃO para o facto de as acções que permitem melhorar a disponibilidade e o acesso a
alimentos sãos e à informação sobre uma alimentação sã serem componentes importantes da política nutricional.

14. CONSIDERA que as acções em matéria de saúde nutricional devem ocupar o devido lugar no futuro programa
de acção comunitário em matéria de saúde pública.

15. CONSIDERA que, para ser eficaz, a política em matéria de saúde e nutrição deveria apoiar-se, designadamente,
em trocas de experiências e de informações e também na cooperação e formação de todos os intervenientes
envolvidos, incluindo os profissionais da saúde nutricional, os operadores neste sector, os consumidores e as
organizações não governamentais.

16. CONVIDA os Estados-Membros a, no âmbito das suas políticas nacionais em matéria de saúde nutricional:

i) Desenvolverem, desde a primeira infância e em todas as etapas da vida, as capacidades da população para
proceder a opções esclarecidas em termos de consumo, promovendo atitudes e hábitos alimentares favoráveis à
saúde e divulgando informações sobre o assunto;

ii) Associarem todos os intervenientes interessados à reflexão sobre a saúde nutricional e à sua promoção;

iii) Continuarem a desenvolver a produção, a divulgação e a aplicação de recomendações em matéria de saúde
nutricional com base em conhecimentos científicos sólidos;

iv) Melhorarem os conhecimentos em nutrição dos profissionais da saúde e das profissões ligadas à alimentação e à
nutrição;

v) Participarem activamente nas redes de recolha de dados em matéria de nutrição e de actividade física na
Comunidade;

vi) Encorajarem a participação de peritos nacionais nas actividades comunitárias e, nomeadamente, na produção de
conhecimentos científicos.

17. REGISTA que, no âmbito do Livro Branco sobre a Segurança dos Alimentos, a Comissão tenciona, entre outras
coisas, elaborar uma política nutricional global e coerente e apresentar um plano de acção em matéria de nutrição e
recomendações relativas a orientações em matéria de regimes alimentares.

18. CONVIDA a Comissão a estudar o modo de fomentar uma melhor nutrição no seio da União Europeia
apresentando, se for caso disso, propostas adequadas para o efeito e, nomeadamente, a:

i) Prever a inclusão da saúde nutricional na definição de todas as políticas comunitárias apropriadas e o
desenvolvimento de instrumentos que permitam avaliar o impacto das outras políticas comunitárias na saúde
nutricional;

ii) Prosseguir o desenvolvimento de instrumentos de vigilância da saúde nutricional e suas determinantes, com base
nos instrumentos já existentes utilizados pelos Estados-Membros a fim de obter dados comparáveis, e assegurar
uma avaliação regular desses dados, completando assim a acção dos Estados-Membros;

iii) Apoiar e promover o intercâmbio regular de experiências no sector da saúde e da nutrição;

iv) Facilitar o desenvolvimento dos conhecimentos científicos em saúde nutricional através de peritos na matéria,
tendo especialmente em vista a elaboração e actualização de recomendações, nacionais ou locais, no campo
alimentar e a informação fornecida ao consumidor;

v) Apoiar a investigação sobre as relações entre saúde e nutrição, as patologias relacionadas com a alimentação, a
compreensão dos comportamentos alimentares e o impacto das políticas adoptadas em matéria de saúde e nutrição;

vi) Facilitar o intercâmbio de informações sobre as formações e profissões ligadas à nutrição;

vii) Desenvolver a utilização da rotulagem nutricional adaptando-a às necessidades dos consumidores, bem como
outros meios de informação nutricional;
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viii) Estudar a possibilidade de realizar projectos tendo em vista a promoção de regimes alimentares sãos, podendo
incidir sobre questões tão diversas como o consumo de fruta e de produtos hortícolas ou a aleitação materna;

ix) Reflectir na forma de utilizar as novas tecnologias da informação para melhorar a informação dos intervenientes
deste sector e também da população;

x) Prever o acompanhamento das acções em matéria de nutrição;

19. CONVIDA a Comissão a continuar a cooperar com as organizações internacionais competentes, nomeadamente
com a OMS, para assegurar uma coordenação eficaz das actividades, evitando duplicações de esforços.

Jornal Oficial das Comunidades Europeias C 20 de 23.1.2001.
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