
O País 

A Comunidade da Austr|lia é um país localizado na Ocea-
nia, sendo um território insular sem fronteiras com nenhum 
Estado e o maior território nacional do continente, com 
cerca de 7.74 milhões de km2 e uma população de maioria 
cristã com aproximadamente 23 milhões de habitantes. A 
Austr|lia também possui uma pequena quantidade de terri-
tórios ultramarinos próximos ao território nacional – nas 
regiões dos Oceanos Pacífico e Índico e da Ant|rtida. O país 
é um dos 16 reinos da Commonwealth of Nations e, portan-
to, é administrado a partir de um sistema de Monarquia 
Parlamentar Federal – cuja atual Monarca e Chefe de Esta-
do é a Rainha Elizabeth II. A Austr|lia hoje é considerada 
uma das economias mais livres do planeta, com capacidade 
econômica expressiva e um PIB Nominal de aproximada-
mente $ 1.26 trilhões de dólares. É considerada uma potên-
cia regional e possui relações diplom|ticas bem desenvolvi-
das com a maioria dos países do globo, com destaque para 
relações de maior intensidade com os países da Com-
monwealth, Estados Unidos, Europa e demais aliados. O 
país possui vínculos fortes com o Reino Unido em todas as 
|reas é membro de muitas organizações internacionais – 
com destaque para as Nações Unidas e órgãos relaciona-
dos, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE), Commonwealth of Nations, G-20 e 
Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (APEC).  

O País e a OMS 

A Austr|lia é um membro-fundador da OMS e participou 
ativamente da Conferência Internacional da Saúde, em 
1946, que gerou a Constituição da OMS. O país, que aderiu 
{ OMS em 1948, abrigou o Escritório de Representação da 
OMS para o Pacífico Sul em Sydney. Ele representava a 
Austr|lia na OMS antes que ele fosse transferido para Fiji, 
em 1965. A partir de maio de 1999, o Escritório Regional do 
Pacífico Ocidental passou a assumir a responsabilidade 
pelo país. O governo australiano atua constantemente em 
conjunto com a OMS em questões de saúde na região do 
Pacífico e no trato de causas mais específicas, como an|li-

ses do meio-ambiente, cuidado com crianças, prevenção de 
doenças e trato com animais perigosos ao homem.  

País e sua relação com a crise de refugiados por conta do 
surto de Ebola 
O país, por se encontrar em posição geogr|fica bastante 
distante da Europa, não possui ações muito relevantes no 
trato das  questões migratórias e do surto do Ebola, nem 
apresenta participação muito ativa nas discussões acerca 
dessas |reas. Contudo, sendo grande parceiro da OMS e 
importante aliado internacional das potências e países eu-
ropeus, a Austr|lia utiliza de sua experiência nas questões 
de saúde e nas políticas nacionais de imigração e de suas 
possibilidades de concessão de recursos de ajuda humani-
t|ria para auxiliar as ações e recomendações da OMS na 
questão. H| uma preocupação em evitar que pessoas infec-
tadas pelo vírus possam ter algum contato indesej|vel com 
pessoas saud|veis ou mercadorias ou que se desloquem  
para demais regiões do globo. 
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