
O País  

O Reino da Espanha é localizado na maior parte da Penín-
sula Ibérica, possuindo a França, Andorra, Portugal, Oceano 
Atlântico e o Mar Mediterrâneo como fronteiras. O país 
vive sob o regime monarquista parlamentarista, e sua po-
pulação é estimada em 47 milhões de pessoas. Sua econo-
mia se baseia na produção de produtos como o trigo, a be-
terraba, além da existência de indústrias automobilísticas, 
navais e químicas. O país também possui recursos como 
gás natural e carvão. O Reino da Espanha faz parte de im-
portantes organizações internacionais, dentre elas o Banco 
Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a OTAN, a ONU 
e a União Europeia.  

Armas de Destruição em Massa 

O acidente em um reator nuclear no ano de 1970, na Cidade 
Universitária de Madri, evidenciou a real possibilidade do 
Reino da Espanha possuir um programa de desenvolvimen-
to de armas nucleares, desejo do então ditador. Por vários 
anos, o país se negou a assinar o Tratado de Não Prolifera-
ção de Armas Nucleares (TNP), e um documento oficial do 
Ministério de Assuntos Exteriores, datado em 1967, confir-
ma a capacidade do país em produzir uma bomba de gran-
de destruição. Após várias pressões do governo dos Esta-
dos Unidos da América, o país ibérico aceitou, em 1981, as 
condições dos americanos e as salvaguardas da Agência 
Internacional de Energia Atômica (AIEA). Seis anos mais 
tarde, o Reino da Espanha se torna signatária do TNP, e, 
desde então, possui o desarmamento progressivo, o con-
trole de armas e a não proliferação como três objetivos pa-
ra a paz.  

 

 

 

 

Política Internacional 

O Reino da Espanha possui, atualmente, como objetivos de 
sua política externa, a cooperação e o desenvolvimento, 
além da erradicação da pobreza, promoção da igualdade e 
a defesa dos direitos humanos. O país é parte do G-20 e se 
tornou membro permanente do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas para os anos 2015 e 2016. O Reino da 
Espanha sofre diversas ameaças do grupo terrorista Estado 
Islâmico. Segundo tal, o objetivo é reconquistar as terras do 
país europeu, que era regido pelas leis islâmicas entre 711 
a.C. e 1492. No ano de 2015, o país prendeu mais de 90 ex-
tremistas islâmicos, que, segundo o governo, poderiam 
promover o terrorismo no território.  
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