
O País  

A República Popular da China é localizado no leste asiático, 
sendo o terceiro maior país do mundo em questão de terri-
tório, o maior da Ásia Oriental e o mais populoso do mun-
do, com cerca de 1,4 bilhões de habitantes. Pequim, ou 
Beijing, é a sua capital, e o país ainda conta com Hong Kong 
como região especial administrativa. A República Popular 
da China possui a maior fronteira terrestre do mundo, fa-
zendo fronteira com quatorze país e o Oceano Pacífico. 
Possui uma grande importância política e econômica: é 
uma superpotência emergente, com a segunda maior eco-
nomia do mundo, e é membro permanente do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas (CSNU), assim como mem-
bro do FMI, da APC, do Banco Mundial e da OMC. Além 
disso, o país possui o maior exército do mundo em número 
de soldados e possui o segundo maior orçamento de defesa 
do mundo.  

Armas de Destruição em Massa 

A República Popular da China defende a doutrina do “no-
first-use”, em que afirma que seu arsenal nuclear só será 
usado após um ataque nuclear confirmado. Não sabe-se ao 
certo o tamanho de tal arsenal. O país testou pela primeira 
vez seu armamento nuclear em 1964, apesar do desenvolvi-
mento de programas nucleares terem começado dez anos 
antes. Neste período, o país também desenvolveu e testou 
armas termonucleares. Acredita-se que o país possui pelo 
menos seis tipos diferentes de conjuntos de carga nuclear, 
além de mísseis marítimos. Há também evidências de pro-
dução de armas biológicas pelos chineses. O país foi acusa-
do de vender, no final da década de 1980, tecnologia nucle-
ar para o Paquistão. A República Popular da China é signa-
tária de todos os principais acordos contra armas de des-
truição em Massa, dentre elas o Tratado de Não Prolifera-
ção de Armas Nucleares, em 1992, a Convenção sobre Ar-
mas Biológicas, em 1984 e a Convenção sobre Armas Quí-
micas, em, 1997.  

 

Política Internacional 

A República Popular da China segue o chamado “Cinco 
Princípios da Coexistência Pacífica”, criado pelo fundador 
da diplomacia chinesa. Tais princípios abrangem o respeito 
à soberania e integridade nacional, igualdade e benefícios 
recíprocos, não agressão e não intervenção a assuntos in-
ternos, além da coexistência pacífica entre Estados, mesmo 
com ideologias diferentes. O país possui fortes relações 
com a Rússia, ambos membros do chamado BRICS. Nas 
últimas décadas, o país investiu na cooperação com o conti-
nente africano. A República Popular da China teme o recru-
tamento de chineses pelo Estado Islâmico, principalmente 
os chamados Uighurs, habitantes da província muçulmana 
Xinjiang, que já se juntaram com outros grupos terroristas, 
como a al Qaeda. O governo chinês demonstrou o interesse 
de mandar tropas para lutar contra o grupo terrorista, mas 
há a incerteza internacional acerca do posicionamento do 
país, já que tal é aliado da Federação Russa, que apoia o 
regime de Bashar Assad.  
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