
O País 

A Hungria é um país localizado no Leste Europeu e possui 
fronteiras com 7 países – sendo eles Áustria, Romênia, Cro-
ácia, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia e Ucrânia. Tem  um terri-
tório de aproximadamente 93,000 km2 e abriga uma popu-
lação de maioria cristã, estimada em 9.87 milhões. O gover-
no da Hungria é estruturado a partir de uma  república par-
lamentar e administra uma economia de PIB Nominal de $ 
117.1 bilhões de dólares. O país tem como principal meta 
política alcançar a integração em organizações econômicas 
e de segurança ocidentais, contudo,  já atua como membro 
em diversas organizações, como as Nações Unidas e órgãos 
relacionados, OCDE, OSCE, OTAN e Conselho da Europa. 
Apesar de não possuir um exército expressivo, a Hungria se 
destaca por ter os navios de guerra mais bem equipados da 
Europa Central, e por ser o único país da OTAN que opera 
forças baseadas em rios – como o Danúbio.  

O País e a OMS 

O escritório da OMS na Hungria foi estabelecido na capital 
em 1991 . É considerado o ponto central das atividades da 
OMS no país. Em 2011, quando a Presidência da União Eu-
ropeia era incumbência da Hungria, o Escritório nacional 
facilitou a colaboração entre a OMS, a Europa e o Ministé-
rio de Recursos Nacionais, divulgando informações e com-
partilhando conhecimentos sobre diversas questões de 
saúde, além de ajudar a realizar conferências e demais 
eventos do tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

País e sua relação com a crise de refugiados por conta do 
surto de Ebola 
Apesar de cooperações locais e regionais, a Hungria não é 
um país de muito destaque nas questões da OMS, porém, 
se empenha ao máximo para protagonizar uma liderança 
local e ser inserida cada vez mais em assuntos do continen-
te e do cenário internacional, como questões de saúde, 
economia, conflitos, entre outros. No tocante à crise de 
refugiados, a Hungria sempre adotou uma posição de preo-
cupação em relação ao acolhimento de refugiados pela 
Europa, contudo, se transformou rapidamente em um dos 
maiores destinos da imigração no continente. Esse fato 
deixou o governo e a população bastante insatisfeitos e 
preocupados a ponto de se declarar estado de crise em vá-
rias localidades nacionais. Após tensões com a União Euro-
peia, o país iniciou uma série de políticas anti-imigração e 
trabalha hoje de modo ativo para impedir a entrada de imi-
grantes em seu território, prática esta que é endossada pela 
maioria da população, fato constatado por meio de uma 
consulta popular em outubro de 2016. 
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