
O País  

A República Argentina está localizada na América do Sul, 
possuindo Buenos Aires como sua capital. O país faz fron-
teira, ao norte, com a Bolívia e o Paraguai; ao nordeste, 
com o Brasil; ao leste, com o Uruguai, Oceano Atlântico e 
Ilhas Malvinas; ao oeste, com o Chile. A República Argenti-
na possui, aproximadamente, 41 milhões de habitantes, 
sendo o segundo maior território do continente. Sua eco-
nomia se baseia na exportação de carne bovina, mas tam-
bém há grande produção de outros produtos como milho, 
soja e trigo, além da presença de petróleo, gás natural e 
carvão no território. O país faz parte de vários blocos e or-
ganizações internacionais, dentre elas a ONU, o Mercosul, 
a OEA e o OMC.  

Armas de Destruição em Massa 

A República da Argentina desenvolveu um programa de 
armas nucleares em 1980, no chamado Processo de Reor-
ganização Nacional do país. Tal projeto, porém, foi extinto 
em 1983 com a democratização do país. A República Argen-
tina se tornou signatária do Protocolo de Genebra em 1969 
e da Convenção sobre Armas Biológicas em 1979. O país, 
em 1991, assinou, juntamente com outros países sul ameri-
canos, a chamada Declaração de Mendoza, que visava a 
proibição de armas químicas e biológicas. No mesmo ano, 
criou-se a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e 
Controle de Materiais Nucleares, que garante que ambos os 
países farão uso pacífico dos materiais e instalações nuclea-
res que possuírem. Em 1995, o país assinou o Tratado de 
Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP), e se tornou 
parte da Convenção sobre Armas Químicas.  

 

 

 

 

Política Internacional 

A República Argentina apresenta uma grande importância 
política e econômica na América do Sul. O país apresenta 
uma certa autonomia ideológica em relação às grandes 
potências, e percebe-se que, nas últimas décadas houve um 
maior número de políticas de regionalização no país. O ob-
jetivo é a aproximação com os países vizinhos, principal-
mente o Brasil, mas a consolidação do Mercosul como um 
importância bloco econômico e político, de relevante regio-
nal e internacional é, porém, um grande desejo da Repúbli-
ca Argentina. Apesar de não ter sido afetado diretamente 
pelas ações do Estado Islâmico, houve uma discussão sobre 
a possibilidade de recrutamento do grupo no país. Isso por-
que a então presidente Cristina Kirchner afirmou haver so-
frido ameaças diretas do grupo terrorista devido à sua ami-
zade com o Papa Francisco e devido à sua posição favorável 
na criação de um Estado Palestino.  

 

Dossiê 

República 
Argentina 

POR AGNU 2030 INFORMAÇÕES 


