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O País 
 

A Suécia é um país que está localizado no norte da Europa e 
faz fronteira com Finlândia e Noruega. Sua população é de 
aproximadamente 9 milhões de habitantes e sua capital é 
Estocolmo. O país apresenta uma economia baseada em 
mineração, indústria, pecuária e produtos agrícolas. Seu 
Produto Interno Bruto (PIB) gira em torno de 570 bilhões de 
dólares e sua moeda oficial é a coroa sueca. Além disso, é 
uma monarquia parlamentarista com um Índice de Desen- 
volvimento Humano (IDH) muito alto e 99,5% de sua popu- 
lação é alfabetizada. A Suécia faz parte de importantes 
Organizações Internacionais, tais como a Organização das 
Nações Unidas (ONU), a União Europeia (UE), o Banco 
Mundial, a Organização Mundial do Comércio (OMC), o 
Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Organização de 
Cooperação e de Desenvolvimento Econômico. 

 
Armas de Destruição em Massa 

 
Durante meados do século XX, a Suécia tinha programas 
para armas nucleares e químicas. Durante as primeiras dé- 
cadas da Guerra Fria, um programa de armas nucleares 
estava ativo, porém nenhuma arma foi desenvolvida. Nos 
anos 60, o panorama político e os problemas orçamentais 
impediram o uso dessas armas, e em meados da década de 
70, todos os planos de armas de destruição em massa ti- 
nham sido desmantelados. No entanto, a Suécia continua 
como um grande desenvolvedor de energia nuclear e tem 
exportado plutônio e urânio natural. Isso faz com que o país 
se torne mal interpretado na visão dos Estados Unidos da 
América (EUA) e de outras potências, no âmbito da Iniciati- 
va de Redução de Ameaças Globais. 

 
Política Internacional 

 
A política da Suécia visa ser um modelo global em desen- 
volvimento, igualdade e liderança. Seus principais valores 
são igualdade entre as pessoas, autoconfiança, solidarieda- 
de e crença na alteração do futuro. O país mantém fortes 

 

 

 

relações comerciais com muitos países, entre eles: Alema- 
nha, Noruega, Brasil, Chile, Dinamarca, Espanha, Estados 
Unidos, Rússia, e outros. Além disso, é membro da União 
Europeia (UE) desde 1995, onde já exerceu duas vezes pre- 
sidência rotativa. É também signatária em tratados como o 
de Copenhague, Paz em Vestefália e Convenção de Viena. 
E justamente por fazer parte da UE e ser signatária em tra- 
tados de paz, que a Suécia repudia os atos do grupo insur- 
gente terrorista Estado Islâmico (EI) e se mantém em alerta 
constante, visto que membros do EI podem entrar no país 
pela Turquia e influenciar suecos a lutar em seu favor. Par- 
lamentares suecos dizem que pessoas que optem por fazer 
parte desse grupo serão consideradas “traidoras do Estado” 
e serão julgadas como tal. E sublinham também a necessi-
dade de desislamização entre sua população. 


