
O País 

A República da França está localizada no oeste europeu, 
possuindo áreas litorâneas no Atlântico  e no Mediterrâneo, 
região na qual dispõe também de territórios marítimos. O 
país faz fronteira com 8 Estados europeus, sendo eles: An-
dorra, Bélgica, Alemanha, Itália, Luxemburgo, Mônaco, 
Espanha e Suíça. O território nacional francês possuí uma 
extensão de aproximadamente 543,000 km2, que abriga 
uma população de cerca de 63 milhões, sendo ela de maio-
ria cristã. Em adição a este território, a França possuí tam-
bém domínios e populações ultramarinas, em localidades 
diversas ao redor do globo. O país é governado sob um sis-
tema de república semipresidencialista. A França é conside-
rada uma potência regional, possui uma economia conside-
rada a 6ª maior do globo, com um PIB nominal de aproxi-
madamente $ 2.5 trilhões de dólares. O país se destaca na 
tecnologia, pesquisa, medicamentos e meio-ambiente, 
capacidades militares, econômicas e diplomáticas. É mem-
bro-fundador de diversas organizações como as Nações 
Unidas e órgãos vinculados, OSCE, OCDE, OTAN, União 
Europeia, G-8 e G-20.   

O País e a OMS 

A França é um dos principais membros da OMS, atuando 
principalmente em frentes de auxílio humanitário, financei-
ro e científico. Hoje a França é um dos principais centros de 
pesquisa e fabricação de medicamentos no globo, o que 
coloca o país como protagonista em diversas ações de com-
bate a doenças e epidemias, sobretudo no tocante a países 
subdesenvolvidos. De acordo com análises da OMS, o país 
possui um dos melhores sistemas de saúde a nível global, 
apresentando algumas das maiores expectativas de vida da 
Europa e das melhores proporções de profissionais de saú-
de por quantidade de habitantes. 

 

 

 

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

 Durante a crise de Ebola na África, em 2014, a França parti-
cipou do esforço internacional de auxílio a regiões afetadas 
e de combate e pesquisa da doença, e, no mesmo ano, no 
auge da crise sanitária, o país aceitou receber infectados 
em seu território para a realização de pesquisas e tratamen-
tos. Em relação à crise de refugiados na Europa, a França 
sempre adotou uma política alinhada às do bloco europeu, 
executando medidas conjuntas com a Alemanha para o 
gerenciamento da situação e a recepção de imigrantes em 
seu território. Contudo, após a ocorrência de uma série de 
questões de segurança no país, o governo passou a desen-
volver políticas mais protecionistas  e de maior oposição à 
recepção de imigrantes. 
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