
O país 
 

A República Helênica, mais conhecida como Grécia, está 
localizada no continente europeu e limita-se  ao norte com 
a Turquia, Albânia, Bulgária e Macedônia, além de ser ba-
nhada pelo Mar Mediterrâneo e Jônico. O país adota como 
forma de governo a República Parlamentarista. A popula-
ção nacional soma 11,1 milhões de habitantes, sendo a den-
sidade demográfica – população relativa – de 84,5 habitan-
tes por quilômetro quadrado e a taxa anual de crescimento 
populacional de 0,2%. A economia do país baseia-se na 
agricultura, na indústria e no turismo. Com um IDH de 
0,865 (PNUD 2014) - índice de desenvolvimento humano 
muito alto e um PIB de US$ 195,3 bilhões (ano de 2015). O 
país faz compõe as seguintes organizações internacionais: 
Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional (FMI), Orga-
nização Mundial do Comércio (OMC), Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Organi-
zação do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e a Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) e a União Europeia. 
 
O país e a OMS 

A OMS / Europa assinou um acordo com o Ministério da 
Saúde da Grécia para implementar o programa de apoio à 
reforma da saúde para 2013-2015 no âmbito da iniciativa 
Saúde em Ação do Ministério. O objetivo do projeto é 
garantir uma melhor saúde e bem-estar para o povo da 
Grécia através de uma reforma global do sistema de saúde.  

 

 

 

 

 

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

A crise dos refugiados tem sido uma problema grave para 
Atenas. Entraram pelo país 85% dos refugiados chegados à 
União Europeia em 2015, numero de quase um milhão de 
pessoas. A Comissão Europeia acusou as autoridades gre-
gas de não exercer um controle eficaz de suas fronteiras  e 
de negligenciar o registro dos refugiados. Segundo estima-
tivas do ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os Refugiados), somente no mês de julho de 2015, 
cerca de 50 mil imigrantes entraram no território grego de 
forma ilegal. Acredita-se que neste ano de 2018, a Grécia 
seja uma das rotas mais procuradas para a fuga do vírus 
Ebola. Desta forma, os olhares internacionais fazem uma 
pressão ao governo grego para que este reforce ainda mais 
o controle de suas fronteiras.  
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