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O país 

 O Reino da Espanha é um Estado soberano situado na Península Ibérica no sudeste da Europa. 

É o quinto maior país da Europa, com uma área territorial de aproximadamente 506 mil km². Faz 

fronteira ao norte com a França, Andorra e pelo golfo da Biscaia, ao noroeste e oeste pelo 

oceano Atlântico e Portugal, e ao sul e leste pelo mar Mediterrâneo, exceto por uma fronteira 

com Gibraltar. Estima-se que há um número de 39.926.268 habitantes, sendo a língua oficial o 

espanhol. Por ser um dos primeiros impérios coloniais globais deixou um legado cultural e 

linguístico que inclui mais de 500 milhões de falantes da língua espanhola, tornando o idioma o 

segundo com o maior número de países que adotam como oficial. A Espanha é uma democracia 

que se organiza num regime monárquico constitucional. Economicamente, é uma das maiores 

economias do mundo, com um PIB de U$ 633,194 e um IDH de aproximadamente 0,847. É 

membro da Organização das Nações Unidas (ONU), além de ser membro da União Europeia (UE), 

Organização dos Estados Ibero-americanos para Educação, Ciência e Cultura (OEI), Organização 

do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico ou Econômico (OECD), Organização Mundial do Comércio (OMC), entre outras 

organizações internacionais. 

O país e a OTAN  

Em 1982, a Espanha, recém democrática, aderiu à OTAN e desde então tem se tornado um dos 

maiores contribuintes financeiramente na organização. Colocando-se à disposição da OTAN e 

inteirando sua capacidade em participar das operações tem se mostrado um membro 

importante, evidenciando uma participação ativa na política de segurança e defesa coletiva 

assumindo o compromisso com o Artigo 5º do Tratado o qual afirma que um ataque militar a 

um dos membros é um ataque a todos. 

Relações com o Conflito do Kosovo  

A Espanha segue sendo um país que não apoia de fato a separação do Kosovo, devido a 

preocupação de que a separação possa gerar repercussões com seus movimentos de 

independência no que tange ao País Basco e Catalunha. O país tende a manter sua postura de 

acordo com o Conselho de Segurança da ONU (CSNU), neste caso estando aberta para adotar 

uma decisão diferente caso a resolução do CSNU mude. Sendo assim, a Espanha se compromete 

em contribuir para o processo de paz e estabilidade do Kosovo, assegurando sua liberdade e 

proteção dos grupos étnicos contra os ataques de Milosevic, fornecendo, junto a OTAN, 

segurança para as minorias, mantendo um ambiente seguro dentro de sua área de 

responsabilidade e ajudando a reconstruir a infraestrutura e população civil do território 

kosovar. 


