
O País 

Noruega, oficialmente Reino da Noruega, é um país nórdi-
co da Europa setentrional que ocupa a parte ocidental 
da Península Escandinava, a ilha de Jan Mayen e 
o arquipélago ártico de Svalbard – as ilhas Svalbard, protegi-
das por sete parques nacionais e vinte reservas naturais que 
cobrem mais de 65% do território, tendo como meios de 
acesso voos e navio - através do Tratado de Svalbard. A par-
te continental do país divide fronteira com a Suécia, Finlân-
dia e a Rússia. Com uma área de 323.877 km² e uma popula-
ção estimada em 5,2 milhões de habitantes, sendo a popu-
lação: noruegueses 96,3%, dinamarqueses 0,4%, suecos 
0,3%, ingleses 0,3%, paquistaneses 0,2%, americanos 0,2%, 
iugoslavos 0,2%, iranianos 0,2%, outros 1,9%. A Noruega é 
um país que adota como forma de governo a monarquia 
parlamentarista. O país é possuidor de um PIB de US$ 389,5 
bilhões (ano de 2015) e possuí um índice de Desenvolvi-
mento Humano muito auto de 0,949 (PNUD, 2016). No que 
diz respeito às relações internacionais o país faz parte das 
organizações: Banco Mundial, Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI), Organização Mundial do Comércio (OMC), Organi-
zação para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) 
e a Organização das Nações Unidas (ONU). 

 
O País e a OMS 
Na Noruega, a estrutura organizacional do sistema de saúde 
baseia-se no princípio da igualdade de acesso aos serviços: 
todos os habitantes devem ter as mesmas oportunidades de 
acesso aos serviços de saúde, independentemente do esta-
tuto social ou econômico e da localização geográfica. O go-
verno norueguês desenvolveu uma política atualizada para 
reduzir a exposição das crianças às práticas publicitárias 
relativas a alimentos não saudáveis e está agora sujeita a 
consulta pública. O Reino da Noruega aponta que pandemi-
as de influenza são uma ameaça contínua à comunidade 
internacional e que é uma responsabilidade de cada Estado 
garantir acesso à saúde a todas as pessoas, sendo preciso 
dar continuidade aos esforços para garantir que todos os 

países estejam preparados e possam proteger sua popula-
ção se uma nova pandemia ocorrer. Deve-se definir uma 
prioridade coletiva, baseando-se em um espírito de interde-
pendência mútua, pertencimento e causa comum. A Norue-
ga apoia os esforços da OMS visando preparar melhor os 
países caso ocorra uma nova pandemia. De acordo com o 
Reino da Noruega, a OMS já possui uma estrutura com uma 
excelente capacidade de vigilância, combinada a uma capa-
cidade para controlar ameaças de pandemia, o que inclui 
antivirais, vacinas e também medidas não farmacêuticas, 
visando limitar a velocidade da dispersão de doenças conta-
giosas. Porém, a Noruega lembra que é necessário aperfei-
çoar a estrutura já existente para que a comunidade inter-
nacional seja capaz de lidar com novos desafios.  
 
O País e sua relação com a crise de refugiados por conta do 
surto de Ebola 
A Noruega está para construir uma barreira de ferro na 
fronteira com a Rússia, no norte do país, de modo a impedir 
a entrada de refugiados depois do grande fluxo de migran-
tes registado em 2015. A barreira irá medir 200 metros de 
comprimento e começará no posto fronteiriço de Storskog. 
Em 2015, 23 mil pessoas pediram auxílio ao país recorrendo 
ao estatuto de refugiado. Dessas, mais de cinco mil entra-
ram por Storskog. No primeiro trimestre de 2016, o número 
aumentou 95%. Contudo, o país afirma que o muro não 
passa de uma medida responsável que pretende controlar o 
fluxo de refugiados no país. Restringir a entrada de refugia-
dos envolve questões estruturais e econômicas, assim co-
mo preocupações com a possibilidade de novas doenças 
contagiosas, como o vírus Ebola, entrarem no país e causa-
rem um problema de saúde pública, podendo levar a uma 
epidemia e até uma pandemia.  
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