
O País 

A República Italiana é um país localizado na região mediter-
rânea da Europa, na Península Itálica, cujo território possui 
uma extensão de aproximadamente 301,000 km2 e tem 
fronteiras com outras 6 nações Europeias – Áustria, Suíça, 
França, Sérvia, Cidade do Vaticano e San Marino. O país 
possui uma população cristã, em quase totalidade, estima-
da em 60.8 milhões. A economia italiana apresenta  um PIB 
Nominal de $ 1.85 trilhão de dólares, ocupando a 8ª posição 
a nível mundial. No tocante ao governo, a Itália é hoje es-
truturada a partir de uma República Parlamentar. O país é 
considerado uma potência regional e assume grande prota-
gonismo nas questões europeias, sendo membro de diver-
sas entidades e organismos internacionais,  tais como as 
Nações Unidas e órgãos relacionados, a OTAN, a União 
Europeia, a OSCE, a ODCE, o Conselho da Europa e o G-8 e 
o G-20. Atualmente, apesar de tensões políticas internas, a 
Itália possui grandes vínculos com as nações europeias e 
vizinhos no mediterrâneo, apresentando uma diplomacia 
altamente desenvolvida.  

 

O País e a OMS 

A Itália é um membro ativo da OMS, apresentando ativida-
des consideráveis em parceria com a organização em cau-
sas humanitárias, frentes de combate a epidemias e ques-
tões de saúde na região do mediterrâneo. O país possui 
uma grande quantidade de centros nacionais em colabora-
ção com a organização, tendo sido sempre um membro 
presente nas discussões e ações da OMS.  

 

 

 

 

 

 

País e sua relação com a crise de refugiados por conta do 
surto de Ebola 
 
Em 2014, durante a epidemia de Ebola na África, a Itália 
registrou, isolou e solucionou com eficiência 1 caso de con-
tágio em seu território. O país possui um centro hospitalar 
nacional, internacionalmente famoso, para o trato de doen-
ças infecciosas – L'istituto Nazionale per le Malattie Infettive 
Lazzaro Spallanzani –, o qual é também o centro de refe-
rência nacional para o atendimento a pacientes relaciona-
dos ao Ebola vírus. O país é ator central para todo o debate 
acerca dos fluxos migratórios para a Europa, por meio do 
seu envolvimento com o recebimento, a alocação, a con-
tenção dos fluxos ilegais e as operações marítimas de defe-
sa da integridade humana dos migrantes nas travessias 
pelo mediterrâneo. O governo italiano, hoje, reconhece o 
problema de ordem internacional e regional acerca do in-
tenso fluxo migratório com destino às suas regiões costei-
ras, ilhas e demais plataformas nacionais de acesso à Euro-
pa. Por isso,  trabalha com um modelo de parcerias multila-
terais com os vizinhos europeus, operações e acordos bila-
terais com países do norte da África — como a Líbia –, a fim 
de controlar e assegurar suas fronteiras nacionais, bem 
como auxiliar na busca por equilíbrio nas relações de imi-
gração existentes entre o Oriente-Médio e o Norte da Áfri-
ca com a Europa. 
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