
O País  
 
A Alemanha é um país que está localizado no centro norte 
europeu e faz fronteira com Áustria, Bélgica, Dinamarca, 
França, Luxemburgo, Países Baixos, Polônia, República 
Tcheca e Suíça. Sua população é de aproximadamente 82 
milhões de habitantes e sua capital, Berlim, é a cidade mais 
populosa. O país é a quarta maior economia mundial e o 
terceiro maior exportador. Seu PIB nominal gira em torno 
de 3,73 trilhões de dólares. Além disso, é uma república 
parlamentarista com presidente e chefe de governo que 
marca presença em importantes organizações internacio-
nais.  
 
Armas de Destruição em Massa 
 
Como um dos principais combatentes na Primeira Guerra 
Mundial, a Alemanha usou e desenvolveu o que podería-
mos descrever como armas de destruição em massa. Já na 
segunda Guerra Mundial, produziu cerca de 78 mil tonela-
das de armamento químico, porém não utilizou. Atualmen-
te, embora seja um dos países tecnologicamente mais 
avançados do mundo e estar entre as potências com capa-
cidade para produção dessas armas, se absteve de usar 
essa tecnologia em acordo estabelecido pelo Tratado de 
Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP), que proíbe o 
uso de armas químicas e nucleares e tem por objetivo limi-
tar o armamento nuclear de seus signatários.  
 
Política Internacional 
 
A Alemanha é muito considerada por seu compromisso 
com a promoção da solução pacífica de conflitos e a ques-
tão de assumir maior responsabilidade na procura de solu-
ções para problemas internacionais. Faz-se presente em 
organizações como a União Europeia (UE), Organização 
das Nações Unidas (ONU), Organização Mundial do Comér-
cio (OMC), Organização do Tratado do Atlântico Norte 
(OTAN) e Grupo dos Oito (G8). Sendo tão influente, se 
mostra dirigente de políticas contra o grupo terrorista in-

surgente Estado Islâmico (EI). Embasados nesses pretextos, 
o Parlamento alemão se mostra totalmente contra o grupo 
extremista EI e aprova ações militares na Síria e no Iraque, 
sendo também a favor de uma coalizão internacional na 
busca pela contensão desse grupo, uma vez que toda a Eu-
ropa está sob alerta alto de segurança.   
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