
O País  
 
O Reino Unido é um Estado soberano de união política com-
posto por Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Ga-
les. Está localizado à costa noroeste do continente europeu 
com uma população de aproximadamente 63 milhões de 
pessoas. O país é muito desenvolvido, com uma moeda ofici-
al muito valorizada, a libra esterlina e com a sétima maior 
economia do mundo, baseada em suas grandes indústrias, 
áreas de ciência de vida, tecnologia de informação e comuni-
cação. O idioma falado no Reino Unido é o inglês, no entanto 
existem outras línguas oficiais, como o galês, o escocês e o 
gaélico.  
 
Armas de Destruição em Massa 
 
O Reino Unido é um dos 5 Estados oficiais que possuem ar-
mas nucleares sob o Tratado de Não Proliferação Nuclear 
(TNP). Este possui uma multiplicidade dessas armas, as quais 
estão incluídas armas nucleares, químicas e biológicas. Seu 
estoque tem cerca de 160 ogivas nucleares ativas de um total 
de 225. O Estado também permite que os Estados Unidos da 
América (EUA) implementem armas nucleares dentro de seu 
território.  
 
Política Internacional 
 
A política externa do Reino Unido é composta por diferentes 
conjuntos de alianças e parcerias internacionais. É membro 
na Organização das Nações Unidas (ONU), membro perma-
nente no Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU), 
Organização Mundial do Comércio (OMC), Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (OTAN), Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT), entre outras. Sendo tão influente, se 
mostra dirigente de políticas contra o grupo terrorista insur-
gente Estado Islâmico (EI). Embasados nesses pretextos, 
realiza ataques aéreos contra o EI na Síria e no Iraque, além 
de se juntar à Alemanha, França e Itália para enviar arma-
mento às forças curdas e iraquianas em terra para combater 
os exércitos terroristas. O país não descarta nenhum esforço 

para derrotar os militantes terroristas e intensifica cada vez 
mais os ataques juntamente com França, à alvos de grande 
impacto em territórios dominados pelos mesmos.  
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