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O País 
 

A região atual da Itália já foi habitada por diversos povos de 
diversas culturas: celtas, sardos, etruscos, gregos, latinos, 
etc. Sendo a romana, a mais importante, inclusive contribu- 
indo para a formação de sua capital, Roma, que é sua cida- 
de mais populosa e a 3ª da União Europeia que mais recebe 
turista. A Itália conta com uma população de aproximada- 
mente 60,2 milhões de habitantes, falantes do idioma ofici- 
al italiano. Economicamente, tem uma indústria diversifica- 
da e dividida: o norte é desenvolvido e industrializado, já o 
sul é menos desenvolvido e agrícola. O país apresenta um 
PIB próximo ao PIB inglês e francês, o que o deixa em 18º 
país mais desenvolvido do mundo e o 8º no índice mundial 
de qualidade de vida. O país é membro de Organizações 
como  o  Conselho da  Europa, a  Organização Mundial  do 
Comércio (OMC), da Organização para a Cooperação e De- 
senvolvimento Econômico (OCDE), da Organização do Tra- 
tado do Atlântico Norte (OTAN) e também no Grupo dos 
Sete (G7). 

 
Armas de Destruição em Massa 

 
A Itália não possui armamento de destruição em massa. É 
signatária na Convenção sobre as Armas Biológicas (BWC) 
oficialmente conhecida pela proibição do desenvolvimento 
e da produção das armas biológicas. Além deste, a Itália 
também é signatária em vários outros acordos e tratados, 
como o de Budapeste, Convenção sobre Aviação Civil Inter- 
nacional, Convenção sobre o Cibercrime e Convenção da 
UNESCO para a proteção do patrimônio Cultural Subaquá- 
tico. 

 
Política Internacional 

 
A Itália é um dos membros-fundadores da União Europeia, 
em 1993. Atualmente, mantém uma concepção convergen- 
te na promoção de valores humanos e  democráticos em 
sua política externa e busca soluções pacíficas para confli- 
tos internacionais. Dessa forma, preocupa-se com os ata- 

 

 

 

ques do grupo terrorista extremista Estado Islâmico, uma 
vez que este está se infiltrando entre os milhares de imi- 
grantes vindos principalmente da Líbia. O  país teme um 
ataque à capital, uma vez que o líder mundial da Igreja Ca- 
tólica se encontra no Vaticano, em Roma e já recebeu 
diversas  ameaças; tanto pela  internet  quanto  por  
notificações. Estas, inclusive, sobre pacotes-bombas. A 
Itália tem reforçado sua segurança e juntamente com várias 
nações europeias, tem apreendido pessoas em 
megaoperações contra o terrorismo. 


