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Simpósio: SOCIOBIODIVERSIDADE, PRODUÇÃO AGROALIMENTAR E REGULAÇÃO 

ESTATAL NO ÂMBITO DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E DO 

DIREITO À ÁGUA 

 

RESUMO: pelo art. 16º da CRP-Constituição da República Portuguesa, quanto ao âmbito e 

sentido dos direitos (e deveres) fundamentais, podemos invocar de modo directo, em Portugal 

– membro da União Europeia, o maior bloco económico do mundo com mais de 507 milhões 

de habitantes – os princípios e normas fundamentais, quer da DUDH-Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948, quer da CEDH-Convenção Europeia dos Direitos Humanos de 

1950. Neste contexto, cfr. p.e. o art. 25º/1 da DUDH: “Toda a pessoa tem direito a um nível de 

vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto 

à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços 

sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na 

viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias 

independentes da sua vontade”. Queremos então fazer sobressair aqui o facto fundamental 

“alimentação”: primum vivere deinde philosophari. I.e., para filosofarmos, é indispensável nos 

alimentarmos antes, pelo menos no básico. Assim, é lógico que existe um direito fundamental 

positivado, luso-europeu, 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. 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. Quais as finalidades destes crimes e como se aplicam 

na prática, nomeadamente, no caso de serem praticados por “pessoas colectivas ou jurídicas”, 

p.e. empresas? 
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