
O País  
 
O nome oficial do país, República Helênica, vem desde a 
antiguidade, pois o país era conhecido como Hellas. Tem 
aproximadamente 11 milhões de habitantes e a capital, 
Atenas, é sua maior cidade. A Grécia está entre um dos 15 
países com o maior número de locais considerados patri-
mônios mundiais pela Organização das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).  Em 2009 era a 34ª 
economia do mundo, com um PIB de 343 bilhões de dóla-
res. Porém, o país enfrentou uma forte crise econômica e 
de finanças públicas que aumentou suas taxas de desem-
prego e diminui seu PIB. Por fazer parte da União Europeia 
(UE), conta com planos e incentivos de ajuda econômica. O 
país é membro fundado da ONU, membro da Zona do Euro 
e também da Organização do Tratado do Atlântico N0rte 
(OTAN).   
 
Armas de Destruição em Massa 
 
A Grécia não possui armamento de destruição em massa. É 
signatária na Convenção sobre as Armas Biológicas (BWC) 
oficialmente conhecida por convenção sobre a proibição do 
desenvolvimento, da produção e do armazenamento das 
bacteriológicas ou tóxicas e sobre a sua destruição. Foi assi-
nado em Washington em 1972. Além deste, a Grécia tam-
bém é signatária em vários outros acordos e tratados, como 
o de Budapeste, Entente dos Balcãs e Convenção Internaci-
onal para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar. 
 
Política Internacional 
 
O papel institucional do Parlamento grego é promover as 
questões nacionais e gerais do país no exterior por meio de 
reforçadas relações internacionais, desenvolver coopera-
ções e fortalecer laços entre os povos. Com a crise econô-
mica grega que teve início no final de 2009 e início de 2010, 
houve também uma crise de desconfiança internacional nas 
capacidades da Grécia. Como se não bastasse, a Grécia 
também se encontra em situação crítica frente ao grupo 

extremista Estado Islâmico (EI), visto que é alvo de milhares 
de imigrantes, que por sua vez, podem trazer membros 
terroristas disfarçados. Entretanto, o posicionamento gre-
go perante o EI é de impossibilidade em operações milita-
res, optando por uma exigência de uma decisão que inclua 
um elemento de estabilização política na Síria.  

Dossiê 
 

República  

Helênica 

POR AGNU 2030 INFORMAÇÕES 


