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O País 
 

O Reino dos Países Baixos, conhecido também como Holan- 
da, está localizado no oeste da Europa e tem como fronteira, 
os  países  da  Alemanha  e  da  Bélgica.  Sua  população é  de 
aproximadamente 16 milhões de habitantes, e sua capital, 
Amsterdam, é a cidade mais populosa. O país tem como mo- 
eda oficial o euro e tem sua economia baseada em produtos 
agrícolas, pecuária, mineração e indústrias. Seu Produto In- 
terno Bruto (PIB) gira em torno de 866 bilhões de dólares e é 
um dos países com melhor qualidade de vida do mundo, fator 
pelo qual possui um dos melhores Índices de Desenvolvimen- 
to Humano (IDH) da Europa. Uma curiosidade sobre esse país 
é seu idioma oficial, o neerlandês. E é também muito conhe- 
cido por seus moinhos de vento. 

 
Armas de Destruição em Massa 

 
A Holanda possui uma base aérea de nome Volkel que abriga 
bombas atômicas dos Estados Unidas. São bombas do tipo B 
-61, que são até quatro vezes mais potentes do que as utiliza- 
das em Hiroshima e Nagasaki. O país está entre os 5 países 
europeus signatários do Tratado do Atlântico Norte, que pos- 
suem armas atômicas estadunidenses. São eles: Alemanha, 
Bélgica, Itália, Holanda e Turquia. Apesar disso, o Reino dos 
Países Baixos é signatário do Tratado de Não Proliferação de 
Armas Nucleares (TNP). 

 
Política Internacional 

 
O país é membro fundador da União Europeia (UE) e faz par- 
te de filiações e tratados, como a Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (OTAN), Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), Organização Mundial 
do Comércio (OMC) e é signatário no Protocolo de Quito. 
Junto com a Bélgica e com Luxemburgo, constitui a União 
Econômica do Benelux e é palco de cinco tribunais internaci- 
onais: a Corte Permanente de Arbitragem, o Tribunal Inter- 
nacional de Justiça, o Tribunal Penal Internacional para a an- 
tiga Iugoslávia, o Tribunal Penal Internacional e o Tribunal 

 

 

 

Especial para o Líbano. E justamente por estar intrinsica- 
mente ligada a essas organizações e tratados, que a Holan- 
da também se posiciona contrária ao Estado Islâmico e vem 
intensificando suas fronteiras e trabalhando em alto nível 
de prontidão no quesito segurança. O país também decla- 
rou  guerra  ao  grupo  insurgente terrorista  e  argumentou 
que os valores e o Estado de Direito holandeses são mais 
fortes que o fanatismo islâmico 


