
O País  

A República Francesa, localizada no continente europeu, é 
um dos países mais ricos e desenvolvidos do mundo. É a 
terceira economia da Europa e a sexta do mundo. O país 
possui várias ilhas e territórios espalhados pelo globo, e é 
uma das maiores influências econômicas, políticas, milita-
res e culturais do mundo, responsável pela difusão de várias 
ideologias utilizadas na atualidade. A República Francesa 
apresenta um alto padrão de vida e sua capital, Paris, é uma 
das cidades mais visitadas do mundo. O turismo é de extre-
ma importância para o país, que é conhecido mundialmen-
te pela produção de vinhos e perfumes.  

Armas de Destruição em Massa 

A República Francesa apresenta um dos maiores arsenais 
de armas de destruição de massa do mundo, principalmen-
te as nucleares. O país foi pioneiro no desenvolvimento de 
tecnologia nuclear, e é um dos países reconhecidos pelo 
Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) por 
possuir armamento nuclear. Os franceses utilizaram de 
armas químicas durante a Primeira Guerra Mundial, e pos-
suíam tecnologia para ser usada também na Segunda Guer-
ra Mundial, mas não a utilizaram. Não há indícios da posse 
de armas biológicas pelo país. Os últimos presidentes da 
República Francesa afirmaram que a alocação de mais re-
cursos para os esforços nucleares será feita. O país também 
é reconhecido como um exportador de tecnologia nuclear 
para países como a Bélgica, a Coreia do Sul e a China. O 
país se tornou signatário da Convenção sobre Armas Bioló-
gicas em 1984 e da Convenção sobre Armas Químicas em 
1995.  

 

 

 

 

Política Internacional 

A República Francesa é um dos país mais importantes do 
cenário internacional, possuindo o segundo maior conjunto 
de missões diplomáticas e sendo sede de várias organiza-
ções internacionais importantes, como a OCDE, a UNESCO 
e a Interpol. O país sofreu, no ano de 2015, dois atentados 
terroristas de grande proporção, reivindicados pelo grupo 
Estado Islâmico. Segundo o grupo, os ataques aconteceram 
pelo fato da República Francesa fazer parte da coalizão 
criada pelos Estados Unidos da América, que tem como 
objetivo a contenção de tal nos territórios do Oriente Mé-
dio. Além disso, os ataques possuem relação com os valo-
res defendidos pelo país, os quais são totalmente opostos 
do grupo terrorista. A República Francesa foi palco da revo-
lução de mudou o modo de pensar do mundo, defendendo 
ideias como a democracia, a tolerância, o Estado laico e o 
valor do ser humano. Os ataques em Paris fizeram com o 
que o governo francês intensificasse o bombardeio contra 
alvos do Estado Islâmico na Síria, além da prisão de várias 
pessoas que poderiam ter ligação com o grupo.  
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