
O País  
 
A República Portuguesa está localizada na Península Ibérica, 
fazendo fronteira com a Espanha e o Oceano Atlântico. O 
país possui cerca de 10, 3 milhões de habitantes e possui um 
bom grau de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). A 
indústria é forte no país, mas a agricultura ocupa um espaço 
importante na economia do país, com a produção de oliveira, 
uva, trigo e milho. A República Portuguesa faz parte de orga-
nizações internacionais como a Organização das Nações Uni-
das (ONU), o Banco Mundial (BM), o Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), a Organização para Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE), a Organização do Tratado do 
Atlântico Norte ( OTAN) e a União Europeia (UE).  
 
Armas de Destruição em Massa 
 
Não há nenhuma informação ou indícios acerca da produção 
de armas de destruição em passa por Portugal. O país não 
possui um histórico de criação de programas de desenvolvi-
mento nuclear, nem para fins de energia ou fins não pacífi-
cos. O país é signatário das principais convenções acerca do 
tema, como a Convenção sobre Armas Biológicas e a Con-
venção sobre Armas Químicas. Quanto ao Tratado de Não 
Proliferação Nuclear (TNP), a República Portuguesa o assinou 
em 1977, não ratificando-o.  
 
Política Internacional 
 
A República Portuguesa desempenhou um importante papel 
na criação dos principais órgãos internacionais, como a 
OTAN, em 1949, a OCDE, em 1961 e a Agência Internacional 
de Energia Renovável (IRENA), em 1992, demonstrando seu 
interesse histórico na maior presença no cenário internacio-
nal. Além disso, o país possui uma política de aproximação 
aos países de língua portuguesa, não apenas no aspecto eco-
nômico, como também cultural e social. O país sofreu algu-
mas ameaças vindas do grupo terrorista Estado Islâmico (EI). 
Segundo o grupo, a conquista da Península Ibérica é um dos 
objetivos na criação do califado islâmico, demonstrando, 
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