
O País  

República de Cuba é composta por um grupo de ilhas, loca-
lizadas no Caribe, América Central. Ao nordeste do país, 
tem-se Bahamas; ao Sudeste, o Haiti e os Estados Unidos 
da América estão localizados a poucos quilômetros ao nor-
te. A República de Cuba possui cerca de 11 milhões de habi-
tantes, tornando-se a ilha mais populosa do Caribe. A cida-
de de Havana é a capital do país e a mais populosa, sendo a 
ilha principal. O país adquiriu independência no ano de 
1959 e, desde então, possui um regime socialista. O país faz 
parte de organizações como a OEA, a OMC e a ONU.  

Armas de Destruição em Massa 

A descoberta de instalações preparadas para abrigar misses 
nucleares soviéticos na República de Cuba foi um dos maio-
res momentos de tensão durante a Guerra Fria. Tal episó-
dio evidenciou ao mundo o grande armamento nuclear am-
bas as potências da época, os Estados Unidos da América e 
a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, possuíam, e 
que poderia ser capaz de causar grande destruição. Em visi-
ta ao território cubano, um ex-presidente americano afir-
mou que o país não produzia nenhum tipo de arma biológi-
ca. Não haviam evidências que a República de Cuba possuía 
qualquer programa de desenvolvimento de armas de des-
truição em massa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política Internacional 

A República de Cuba vivia sob um embargo econômico, 
financeiro e comercial dos Estados Unidos da América des-
de 1962. Tal interdição limitava em uma cerca quantidade 
de dólares as comercializações de empresas americanas no 
país. Apesar disso, os EUA são o terceiro país que mais ex-
porta produtos para a República de Cuba, incluindo ajuda 
humanitária. No ano de 2015, contudo, o governo dos Esta-
dos Unidos da América anunciou que iria, aos poucos, aca-
bar com o embargo cubano, retomando o diálogo e as rela-
ções com a ilha. No ano seguinte, o então presidente norte-
americano visitou o país, algo que não ocorria desde 1928. 
O fim do embargo representa a maior inserção da ilha no 
contexto internacional, tanto economicamente quanto 
politicamente. Apesar de não apresentar nenhuma relação 
com o grupo terrorista Estado Islâmico, o ex líder cubano 
afirmou, em uma entrevista, que o serviço de inteligência 
de Israel havia participado da criação do grupo.  
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