
Dossiê Canadá 

 

 

O país 

 O Canadá se encontra na parte setentrional da América do Norte, fazendo fronteira apenas com 

os Estados Unidos (EUA). O seu território é o segundo maior do mundo, com o tamanho de 

9.970.610 km². Possui uma população de 30,5 milhões de habitantes de maioria cristã. Sua 

forma de governo é baseada em uma monarquia constitucional, Estado federal e, também, é 

uma democracia parlamentarista. O Canadá possui um PIB de US$ 674,3 bilhões e é considerado 

como sendo uma potência regional ou até mesmo média. O Canadá é um grande incentivador 

do multilateralismo, ou seja, quando mais de dois Estados estão tentando se coordenarem em 

relação ao que fazer em um determinado tema, assim como acontece na ONU e na OTAN, por 

exemplo, e faz parte de várias Organizações Internacionais, como a Organização das Nações 

Unidas (ONU), Conselho Ártico, Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização dos Estados 

Americanos (OEA), Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA) e Organização do 

Tratado do Atlântico Norte (OTAN), entre outros. 

O país e a OTAN  

O Canadá é membro da OTAN desde a sua fundação, em 1949. Durante todo este tempo, o país 

não deixou de participar de nenhuma missão feita por esta Organização Internacional. As forças 

armadas canadenses estão entre as mais engajadas, ágeis e responsáveis forças dentro da 

organização em questão. Apesar disto, a importante participação desta nação na OTAN não se 

dá apenas por questões militares (ceder armamentos em missões, por exemplo), mas ela 

contribuiu politicamente também. A priori era do interesse do Canadá entrar na OTAN por conta 

de uma preocupação em eliminar qualquer tipo de rivalidades entre os Estados Unidos e o Reino 

Unido. Mas, com o passar do tempo, os canadenses começaram a se comprometer em garantir 

modernidade, flexibilidade e agilidade para as ações e organização da OTAN. Isso porque o 

Canadá defende a continua construção de parcerias com novos Estados (não-membros da 

OTAN) por parte desta Organização Internacional. 

Relações com o Conflito do Kosovo  

Para o Canadá, a questão da segurança humana tem sido um tema central ao traçar a sua política 

externa a partir de 1990. É de interesse do Canadá discutir em conjunto com os outros Estados 

sobre o respeito pela humanidade. Ao olharmos para o discurso adotado pela OTAN, a fim de 

justificar e legitimar a intervenção no Kosovo, percebe-se que este é construído baseado na 

condenação das ações da Iugoslávia, já que Milosevic tem desrespeitado muito os Direitos 

Humanos ao atacar os kosovares albaneses. Posto isto, fica claro a aproximação de opinião e 

discurso entre o Canadá e a OTAN, o que, claramente, faz com que este país seja favorável à 

intervenção. Portanto, o Canadá não defende a intervenção por razões de estratégia política, 

mas sim por fatores e preocupações humanitárias. É importante ter em mente que o Canadá 

mostra certo entusiasmo em querer participar e oferecer ajuda à OTAN, caso a intervenção se 

prolongue. 


