
O País  

A República Argentina está localizada na América do Sul, 
possuindo Buenos Aires como sua capital. O país faz frontei-
ra, 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 Argentina pos-
sui, aproximadamente, 41 milhões de habitantes, sendo o 
segundo maior território do continente. Sua economia se 
baseia na exportação de carne bovina, mas também 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 organizações 
internacionais, dentre elas a ONU, o Mercosul, a OEA e o 
OMC.  

Armas de Destruição em Massa 

 
A  África do Sul começou um programa de pesquisa e de-
senvolvimento de armas nucleares entre as décadas de 
1960 e 1980, que obteve sucesso devido à grande quantida-
de de urânio em seu território. Apesar do governo da época 
desmentir tal informação, acabou sendo confirmada em 
1977. No começo da década de 1990, o governo do país 
decidiu acabar com seu programa nuclear, assinando o Tra-
tado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) em 
1991, tornando-se, assim, o primeiro Estado do mundo a 
desmantelar seu arsenal nuclear voluntariamente. Essa 
atitude evidenciou a preocupação do governo sul-africano 
no uso pacífico de recursos nucleares e possibilitou a parti-
cipação em outros acordos que visavam a limitação do de-
senvolvimento de armas nucleares. Além do TNP, a Repú-
blica da África do Sul também se tornou signatário da Con-
venção sobre Armas Biológicas em 1975 e da Convenção 
sobre Armas Químicas em 1995. O país faz parte de outros 
tratados importantes, como o Tratado de Pelindaba e o 
Tratado de Proibição Completa dos Testes Nucleares.  

Política Internacional 

A África do Sul faz parte do Movimento dos Não-Alinhados, 

que surgiu na Guerra Fria e tinha como ponto principal a 

neutralidade em relação à disputa ideológica do contexto.. 

Assim, o país possui um histórico de impacialidade, porém 

respeitando o direito de não colonialização e auto determi-

nação das nações. A maior aliança da África do Sul é o bloco 

BRICS, que é constituído, também, pelo Brasil, Rúsica, Índia 

e China, e tem como objetivo a defesa dos interesses em 

comum de tais Estados, reforçando sua importância no ce-

nário político e econômico. Apesar da expansão de grupos 

terroristas no continente africano, como o Boko Haram e o 

Estado Islâmico, a África do Sul não apresenta indícios de 

relação com tais grupos. No começo de 2015, contudo, uma 

jovem adolescente foi detida no aeroporto da Cidade do 

Cabo, suspeita de viajar para se juntar ao Estado. 
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