
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

O país: 

Dossiê 

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte 
 

 

O Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte está localizado à costa noroeste do continente 

europeu, fazendo fronteira ao norte com aa França e ao oeste com os Países Baixos e Dinamarca. 

Estima-se que a população seja de aproximadamente 58.682.466 habitantes, visto que o reino a 

junção de quatro nações a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte. Ainda, possui 

outros territórios ultramarinos, recorrente ao Império Britânico. Marcado historicamente pela 

colonização e obtendo uma grande expansão marítima, fato que fez com que no século XIX, fosse a 

maior potencia mundial. Consequentemente fazendo o inglês ser o idioma oficial de um grande 

número de países. A economia nacional é bastante sólida apresentando um PIB de aproximadamente 

U$ 1.652 trilhões, um IDH de aproximadamente 0,841. Além disto, o Reino Unido foi o primeiro país 

industrializado do mundo, por ser berço da Revolução Industrial. O Reino Unido é membro 

permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, membro da Comunidade Britânica de 

Nações (Commonwealth), da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

Conselho da Europa, Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), dentre outras 

organizações. 

O país e o OTAN: 

O Reino Unido desde da criação da OTAN tem desempenhado um papel importante de liderança 

dentro da organização. O Reino foi fundamental na criação da OTAN, com o desejo de criar uma 

aliança ocidental. O Reino Unido sempre se mostram muito colaborativos com os ideais do Tratado 

desta organização e evidência a importância da organização para a segurança coletiva dos seus 

membros, sendo defensor e compromissado com o Artigo 5º do Tratado que afirma que um ataque 

militar a um dos membros é um ataque a todos os outros. 

Relações com o Conflito do Kosovo: 

O país mostra-se favorável a separação do Kosovo da Iugoslávia, afirmando as graves violações de 

Milosevic para com o povo no território kosovar, com isso sendo favorável também as intervenções 

da OTAN no Kosovo com o fim de combater as violações aos Direitos Humanos. Deste modo, a nação 

está empenhada em enviar tropas, se necessário, para atuar nos focos de violência entre albano- 

kosovares e a minoria sérvia. Demonstrando compromisso com a segurança na região, assim como 

para a manutenção da paz e estabilidade das comunidades do Kosovo. 


