
O País  

O Jap~o é um país insular, localizado na Ásia Oriental no 
oceano Pacífico. Limita-se ao norte pelo Mar da China Ori-
ental e Mar de Okhotsk, ao sul pelo Mar das Filipinas, a les-
te pelo Oceano Pacífico e a oeste pelo Mar do Jap~o. Possui 
uma |rea de aproximadamente 373 km² e uma populaç~o 
de 126 milhões de pessoas. O território japonês constitui a 
terceira maior economia do mundo, dispondo de um PIB de 
4,8 trilhões de dólares. A nação é representada por uma 
Monarquia Constitucional Unit|ria, na qual o imperador 
tem seus poderes limitados. É membro da Organizaç~o das 
Nações Unidas (ONU), busca ser membro permanente do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU), G8, 
Cooperaç~o Econômica Ásia-Pacífico (APEC), Associaç~o 
de Nações do Sudeste Asi|tico (ASEAN+3), participante da 
Cúpula do Leste da Ásia, além de ser o maior doador da  
Assistência Oficial para o Desenvolvimento. 

O País e a OMS  

O Jap~o se declara profundamente comprometido com os 
objetivos da OMS em promover o acesso universal { saúde, 
sendo  a saúde um tema central nas discussões sobre a polí-
tica externa japonesa. Neste sentido, o Estado japonês, 
encontra-se sempre aberto para estabelecer parcerias glo-
bais com o intuito de atingir o acesso universal a saúde para 
todos. A naç~o japonesa ocupa a liderança do instituto Glo-
bal Health Innovative Technology, sendo um exemplo con-
creto de que o Jap~o est| permanentemente envolvido 
nestas questões, haja visto que esta organizaç~o se destina 
a pesquisar e desenvolver produtos farmacêuticos que 
combatam doenças tropicais negligenciadas. Deste modo, 
o país espera que ações desse tipo sejam seguidas, elabora-
das e expandidas. Ademais, outro exemplo é a participaç~o 
do Jap~o na formulaç~o de treinamento para médicos que 
ir~o realizar atendimento na África. 

 

 

 

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

Por ser um país demasiadamente desenvolvido, muitos 
refugiados, que est~o, ou n~o, em situaç~o de risco em seu 
país, buscam ir para o Jap~o. Como a solicitaç~o para  dei-
xar a condiç~o de refugiado demora anos para ser concluí-
da, os estrangeiros aproveitam desta situaç~o com a finali-
dade de continuar no território japonês de modo a pode-
rem continuar trabalhando e recebendo sal|rios maiores do 
que receberia em seu país de origem. O território japonês 
tem investido massivamente contra o alastramento do ví-
rus Ebola, para isto aumentou sua doaç~o de emergência { 
OMS e prometeu enviar médicos e ambul}ncias para África 
com o propósito de auxiliar no tratamento dos doentes.  
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