
O País  

Os Estados Unidos Mexicanos estão localizados no conti-
nente norte-americano, e é limitado pelos Estados Unidos 
da América, Belize, Guatemala, Oceano Pacífico, Mar do 
Caribe e o Golfo México. O país possui cerca de 123 milhões 
de habitantes e a sua capital é a Cidade do México. Os Esta-
dos Unidos Mexicanos são considerados uma das maiores 
potências emergentes do mundo. Sua economia é diversifi-
cada, com a produção de produtos como o café e a cana-de
-açúcar, além da produção de petróleo. O país faz parte de 
organizações internacionais como o APEC, o FMI, o Banco 
Mundial, a OEA e a ONU.  

Armas de Destruição em Massa 

Os Estados Unidos Mexicanos possuem uma grande reserva 
de urânio. O desenvolvimento de programas nucleares co-
meçou em 1956, com a criação da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear do México. O objetivo, segundo o governo 
mexicano, é desenvolver a energia nuclear para substituir 
outras formas utilizadas no país, como o gás natural, e cor-
tar ao máximo as emissões de carbono. O país assinou o 
Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares em 1969 e 
o Protocolo Adicional em 2004. Em 1974, ratificou a Con-
venção sobre Armas Biológicas.  

Política Internacional 

Os Estados Unidos Mexicanos são considerados uma das 
maiores potências emergentes do mundo. Possuem o seu 
vizinho, os Estados Unidos da América, como o maior par-
ceiro comercial. O Estado Mexicano defende, em sua políti-
ca externa, pontos como a autodeterminação dos povos, a 
não intervenção e a solução pacífica de conflitos através da 
cooperação. Em 2015, a organização Judicial Watch afirmou 
haver indícios de uma célula do grupo terrorista Estado Islâ-
mico em uma cidade na fronteira com os Estados Unidos. 
Segundo tal denúncia, a presença de radicais islâmicos na 
área se dá desde os atentados de 2001 em Nova Iorque, nos 
EUA. O grupo terrorista também ameaçou, através de ví-
deos, o país mexicano, afirmando que todos os países que 

participassem de alguma forma da coalização formada pelos 
EUA, seja através de questões políticas, assistência humani-
tária ou bombardeios, seriam alvo de ataques terroristas. A 
sociedade civil mexicana, entretanto, se mostrou despreo-
cupada acerca das ameaças.  
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