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O Canadá é o segundo maior país do mundo em área terri-
torial, ficando atrás apenas da Rússia. Localizado no conti-
nente Norte Americano, faz fronteira apenas com os Esta-
dos Unidos, mas é a mais longa fronteira terrestre do mun-
do. Sua população gira em torno de 35,5 milhões de habi-
tantes, sendo sua capital, Ottawa, é sua quarta maior cida-
de. Além disso, é um país bilíngue, que tem como idiomas 
oficiais o inglês e o francês. A nação canadense é geradora 
do 11º maior PIB e a 7ª renda per capta do mundo, o que 
consequentemente o integra ao Grupo dos Sete (G7), e o 
coloca como um dos maiores em níveis de desenvolvimen-
to humano do planeta. Além do G7, o Canadá também é 
membro da Organização dos Países Exportadores de Petró-
leo (OPEC), do Conselho Ártico, do Banco Interamericano 
do Desenvolvimento (BID), do Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI), da Organização dos Estados Americanos (OEA) e 
da UNESCO.  
 
Armas de Destruição em Massa 
 
O Canadá não tem mantido armas de destruição em massa 
desde 1984, assinando ainda, tratados que repudiam a pos-
se das mesmas. Ratificou o protocolo de Genebra, em 1930, 
que proíbe o uso de asfixiantes, venenos ou outros gases 
em guerra, e o Tratado de Não Proliferação de Armas Nu-
cleares, em 1970. Porém, tem responsabilidade comparti-
lhada da América do Norte com os Estados Unidos, o que 
faz com que, se for preciso, aceite e utilize armamento de 
alto potencial destrutivo americano. 
 
Política Internacional 
 
O país é um dos membros-fundadores da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (OTAN), porém não participa 
de guerras que não sejam sancionadas pela Organização 
das Nações Unidas (ONU). A política internacional cana-
dense tem como prioridades: a criação de oportunidades 
econômicas para canadenses, e em segundo plano, respon-

sabilidade com os Estados Unidos e as Américas, sob uma 
ótica de democracia, prosperidade e segurança. Sanciona 
contribuições para programas militares americanos e nessa 
lógica, se faz aliado dos países contra o grupo terrorista 
Estado Islâmico (EI), profere missões no espaço aéreo Sírio, 
com ataques a guarnições do grupo extremista e colabora 
com o exército iraquiano no treino militar e no fornecimen-
to de mantimentos. Além disso, o Canadá enviou em mis-
são de seis meses ao Iraque, caças, aviões de vigília e de 
reabastecimento, fazendo o que preciso for para manter-se 
ao lado dos Estados Unidos no combate. 
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