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O País 
 

A Bielorrússia, que tem por capital Minsk, é uma nação eu- 
ropeia que integra a Comunidade dos Estados Independen- 
tes (CEI), bloco formado pelas nações que compunham a 
antiga União Soviética (URSS).  Faz fronteira com Letônia, 
Lituânia, Rússia, Ucrânia e Polônia, na está a Reserva Natu- 
ral Belo vezhskaya Pushcha, a maior floresta nativa da Euro- 
pa. Já na fronteira com a Ucrânia, traz fortes impactos de- 
correntes do acidente nuclear de Chernobyl, onde cerca de 
um quarto da área do país foi atingido. Sua população gira 
em torno de 9,6 milhões de habitantes, os quais têm por 
idioma oficial o russo e o bielorrusso. O país apresenta uma 
economia baseada na indústria automotiva, de máquinas e 
implementos. O sistema político bielorrusso é formado por 
uma república presidencialista, que mantém relações bila- 
terais  com  todos  os  Estados  com  os  quais  faz  fronteira, 
além de fazer da União Econômica Eurasiática (UEE), junta- 
mente com Rússia, Cazaquistão, Armênia e Quirguistão. 

 
Armas de Destruição em Massa 

 
A República da Bielorrússia não possui armamento nuclear, 
no entanto, após a dissolução da União Soviética em 1991, 
uma série de ogivas nucleares permaneceram em território 
bielorrusso. Com isso, se submeteu aos termos do Protoco- 
lo de Lisboa ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nu- 
cleares (TNP) e na sequência do Acordo Trilateral de 1995 
entre Rússia, Bielorrússia e Estados Unidos. Essa união en- 
tre esses Estados gerou vários acordos políticos, econômi- 
cos e sociais. Entre eles, um tratado para a formação de 
uma União de Estados nos moldes de coesão da extinta 
União Soviética, firmado em dezembro de 1999. 

 
Política Internacional 

 
A política externa da Bielorrússia é baseada em: princípios 
de igualdade dos Estados, a não utilização ou ameaça de 
força, inviolabilidade das fronteiras, solução pacífica de 
controvérsias, não ingerência nos assuntos internos e ou- 

 

 
 

tros princípios do direito internacional. É signatária na Or- 
ganização do Tratado de Cooperação e Segurança (OTSC) 
que  descreve  que  os  países  subscritos  se  abstenham da 
utilização ou da ameaça do uso da força e os proíbe de se 
aliarem a qualquer aliança militar ou quaisquer outros gru- 
pos de Estados. Firmada nesses princípios, a Bielorrússia se 
declara totalmente contrária às ações do grupo terrorista 
Estado  Islâmico  (EI)  e  conjuntamente com  Ministério  de 
Defesa russo, declarou que qualquer atividade relacionada 
com o extremismo religioso, sob a bandeira do chamado EI, 
tem que ser considerada uma ameaça terrorista e deve ser 
combatida conforme necessário for, uma vez que eles têm 
se intensificado significativamente. 


