
O País  

O Reino da Espanha está localizado na Península Ibérica, 

mais precisamente na Europa meridional. É demarcado 

espacialmente ao sul e leste pelo mar Mediterrâneo, a oes-

te pelo oceano Atlântico e por Portugal, ao norte por An-

dorra, França e golfo da Biscaia. A Espanha é constituída 

por uma democracia perante a condição de um governo 

parlamentar que, por sua vez, está sob uma monarquia 

constitucional. Devido a sua localização, a nação espanho-

la, é uma região que sofreu muita influência externa. Com 

um PIB de 1,61 trilhões de dólares , o país é uma das econo-

mias mais fortes da zona do euro. Abrange uma área total 

de 504 782 km², com 45,3 milhões de habitantes. É membro 

das Organização das Nações Unidas (ONU), Organização 

do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), da União Europeia 

(UE), Organização Mundial do Comércio (OMC) e da Orga-

nização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) .  

O País e a OMS  

O Estado espanhol é comprometido com a OMS para a 

execução de uma saúde melhor e mais eficaz para a popula-

ção do globo, não apenas com a ausência da enfermidade 

em si, mas também com um melhor bem-estar físico, men-

tal e social dos indivíduos.   

País e sua relação com a crise de refugiados por conta do 

surto de Ebola 

Na recente crise de refugiados, a Espanha abriu suas portas 

para receber imigrantes, pautada nos objetivos resguarda-

dos pelo país e pela própria OMS. Prepararam moradias 

públicas e privadas para recebê-los. Contudo, após seis me-

ses, apenas algumas poucas famílias chegaram até lá. Para 

os governos regionais, houve pouco esforço, por parte do 

governo nacional, para atraí-los até aquele lugar.  

A nação espanhola tem tido bons reconhecimentos no que 

diz respeito ao controle da expansão de doenças contagio-

sas. Em dezembro de 2016, a OMS felicitou a Espanha pe-

las medidas iniciadas para identificar e prevenir casos de 

transmissões do vírus Ebola. Essas medidas incluíam tanto 

um acompanhamento dos doentes como a utilização corre-

ta das roupas de proteção. O único caso de transmissão do 

Ebola no Estado em 2014 foi de uma auxiliar de enferma-

gem que se contaminou ao atender um religioso que vinha 

de Serra Leoa para Madri, onde ficava o hospital que ela 

trabalhava. Contudo não pode-se afirmar que a Espanha 

manterá as mesmas diretrizes que foram tomadas em 

2014. 
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