
O país 
 
A República Portuguesa está localizada na costa oeste da 
Península Ibérica, situada ao extremo ocidente europeu. 
Portugal possui um território com cerca de 92.211 km², com 
uma população de 10.217.828 de habitantes.  Faz fronteira 
com a Espanha, e ao sul e oeste é limitado pelo Oceano 
Atlântico. Apesar de ter sido uma economia historicamente 
agrícola, baseia-se nos serviços, industrias e turismo, que 
corresponde uma parte do PIB, que é de US$ 127,466 bi-
lhões, um IDH de aproximadamente 0,783. O país faz parte 
de organizações governamentais como a Organização das 
Nações Unidas (ONU), na qual é membro fundador, Banco 
Mundial, Fundo Monetário Internacional (FMI), Organiza-
ção para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), Organização Mundial do Comércio (OMC), Organi-
zação do Tratado do Atlântico Norte (Otan), União Euro-
peia (EU). 
 
 
O país e a OTAN 
 
Portugal é membro fundador da OTAN, durante mais de 
duas décadas o país teve uma participação marginal na or-
ganização. Contudo, sua contribuição na forma de bases 
estrategicamente localizadas e instalações militares foi 
bastante importante. Suas bases aéreas e os portos conti-
nentais foram considerados vitais para o rápido reabasteci-
mento no mar pelas forças da OTAN no continente Euro-
peu. Desse modo, as relações do país e a OTAN tem sido 
abordadas frequentemente elogiadas sob o ponto de vista 
político, diplomático e estratégico-militar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Relações com o Conflito do Kosovo 
 
Com a início da Guerra do Kosovo, Portugal enviou milita-
res para a região pela OTAN. No CSNU, em 1999, o país 
tentava alcançar uma maior visibilidade dos Direitos Huma-
nos e para o conflito kosovar. Na OTAN o país salienta as 
necessidades de alterações ao funcionamento de missões, 
na tentativa de reconstruir e manter a paz dentro do terri-
tório do Kosovo. Chamando atenção para a importância de 
ajuda aos refugiados e crianças na zona do conflito kosovar, 
mostrando a vontade de Portugal de resolver a questão do 
Kosovo, se possível, não com o uso da violência, mas sim de 
reconstrução da paz. Contudo, para Portugal era necessário 
impedir a continuação do genocídio da população albano-
kosovar e ser fiel aos compromissos portugueses dentro da 
aliança atlântica, desse modo, se não houvesse outra ma-
neira de acabar com os ataques aos direitos humanitários, o 
país seria favorável aos bombardeamentos .  
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