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Simpósio: 14 - DIREITO HUMANO À SAÚDE NO CONTEXTO DA ALIMENTAÇÃO 
ADEQUADA, ÁGUA E MEDICAMENTOS: REGULAÇÃO E GESTÃO DA QUALIDADE 
NA INDÚSTRIA ALIMENTAR E FARMACÊUTICA 
 
RESUMO: no caso português atente-se no art. 16º da CRP-Constituição da República 
Portuguesa e nos termos da DUDH-Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, agora 
a comemorar os seus 70 anos, quer da CEDH-Convenção Europeia dos Direitos Humanos de 
1950, p.e. art. 25º/1 da DUDH. Não é a primeira vez que chamamos a atenção para o facto de 
existir um direito fundamental positivado, mundial, à não corrupção de substâncias alimentares 
ou medicinais. Não basta termos os alimentos - ou substâncias medicinais - devidamente 
aprovados pelas entidades administrativas fiscalizadoras correspondentes. É necessário, 
adequado, proporcional e susceptível de intervenção mínima, que, em concreto e na prática, as 
substâncias alimentares ou medicinais, não estejam corrompidas, directa ou indirectamente. No 
OJP-Ordenamento Jurídico Português, o crime de corrupção de substâncias alimentares ou 
medicinais está p. e p. no art. 282º do CP-Código Penal, o qual tem que ser conjugado com o, 
ligeiramente diferente, crime de corrupção de substâncias alimentares ou medicinais p. e p. no 
art. 24º do Decreto-Lei nº 28/84, de 20/1, com alterações até à Lei nº 20/2008, de 21/4. 
Recentemente uma multinacional da área de negócio também dos herbicidas foi condenada em 
primeira instância a pagar cerca de $289 milhões de dólares norte-americanos a um cidadão 
individual por, supostamente, através dum dos seus produtos, o qual contém glifosato, “ter 
provocado cancro a um trabalhador que utilizava esse mesmo produto no exercício da sua 
profissão”. Ora, o glifosato, sendo um dos componentes dos herbicidas mais populares do 
mundo está, em muitos casos, plenamente inserido na cadeia de alimentação humana e nas mais 
variadas formas compostas, directa ou indirectamente. Que responsabilidade pelo produto? Um 
grave problema de saúde pública? 
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