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A Nova Zelândia está localizada na Oceania e é banhada pelo 
Oceano Pacífico. O país possui cerca de 4,5 milhões de habi-
tantes, possuindo uma população bastante diversificada, e é 
formado por grandes ilhas, sendo a norte é mais povoada. 
Possui o inglês e o maori como línguas oficiais, e é considera-
da uma das economias mais fortes do mundo. Há, no territó-
rio, uma grande presença de recursos naturais, como carvão, 
petróleo e gás natural, além de belezas naturais, que atrai um 
enorme número de turistas todo o ano para o país. A Nova 
Zelândia faz parte de organizações internacionais como a 
Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização Mun-
dial do Comércio (OMC), o Banco Mundial (BM) e a Comuni-
dade Britânica.  
 
Armas de Destruição em Massa 
 
O país é signatário da Convenção sobre Armas Biológicas e 
da Convenção sobre Armas Químicas, e apresenta décadas 
de campanha anti-nuclear. Em 1984, foi criada uma lei que 
proíbe a entrada, em águas neozelandesas, de navios com 
propulsão total ou parcial que seja dependente de energia 
nuclear, além da proibição do despejo de resíduos radioativos 
no território do país. A “New Zealand Nuclear Free Zone”, 
como é chamada, também proíbe a fabricação, a adesão ou a 
posse de qualquer dispositivo explosivo nuclear por cidadãos 
ou residentes do país. Deste modo, a Nova Zelândia se tor-
nou o único país do mundo em que a zona livre de armas nu-
cleares é consagrada pela legislação.    
 
Política Internacional 
 
Por estar na condição de colônia do Reino Unido, a Nova Ze-
lândia espelhou, por muito tempo, sua política externa no 
país europeu. Porém, isto não impediu a expansão de suas 
relações com o resto do mundo, inclusive com o resto da Uni-
ão Europeia. A estabilidade da economia da Nova Zelândia se 
tornou um atrativo para a expansão da relação do país com o 
resto do mundo. O país sofreu, em 2015, ameaças do Estado 

Islâmico. Segundo o grupo terrorista, a Nova Zelândia fazia 
parte de uma coalizão global que era considerada inimigo 
do grupo, não sendo, portanto, uma ameaça direta ao país.  
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