
O País  

Polônia, oficialmente República da Polônia, é um país da 
Europa Central que tem fronteiras comuns com a Alema-
nha a oeste, com a República Checa e a Eslováquia ao sul, 
com a Ucrânia e a Bielorrússia a leste, com o Mar Báltico e a 
Lituânia ao norte. O país adota como tipo de governo a 
República Parlamentarista. A área total da nação é 312 679 
quilômetros quadrados, o que a torna o 69º maior país do 
mundo e o 9º maior da Europa. Com uma população de 
mais de 38,5 milhões de pessoas, a Polônia é o 34º país 
mais populoso do mundo, o sexto membro mais populoso 
da União Europeia. Com um PIB de US$ 474,9 bilhões (ano 
de 2015) e IDH de 0,843 (PNUD, 2014) - índice de desenvol-
vimento humano muito alto. A Polônia é um Estado unitá-
rio dividido em 16 subdivisões administrativas. O país parti-
cipa das seguintes Organizações Internacionais: Organiza-
ção Mundial do Comércio (OMC), Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Organiza-
ção dos Estados Americanos (OEA), Organização do Trata-
do do Atlântico Norte (OTAN) e a Organização das Nações 
Unidas (ONU). 
 

O País e a OMS 
O papel de uma Representação da OMS é responder aos 
pedidos do país anfitrião para apoiar a formulação de 
políticas para o desenvolvimento sustentável da saúde. Isto 
inclui a orientação, o estabelecimento de relações locais 
para implementar a cooperação técnica, a elaboração de 
normas e acordos e a garantia de que as medidas de saúde 
pública sejam coordenadas e implementadas durante as 
crises. A Representação da OMS na Polónia foi criada em 
1992 em Varsóvia e serve de ponto focal para as actividades 
da OMS na Polónia. A equipe da OMS no país foca nos 
campos de: saúde pública, Sistemas de saúde, Controle do 
tabaco, Doenças não comunicáveis, Ambiente e saúde. As 
prioridades para o escritório do país são estabelecidas no 
acordo de colaboração bienal entre a OMS / Europa e o país 
anfitrião. O escritório implementa o acordo em estreita 
colaboração com instituições nacionais e agências 

internacionais parceiras. 

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

A Polônia concordou em receber alguns milhares  de refugi-
ados que chegaram à Europa em 2015. A porção é pequena 
para um país cuja economia cresce rapidamente e que vem 
exercendo uma influência política como não se via há sécu-
los. O governo do partido Lei e Justiça (PiS), tem se pronun-
ciado contra a migração de não europeus e feito críticas ao 
programa de realocação de refugiados da União Europeia 
(UE). Muitos poloneses têm inclusive saído às ruas para 
protestar contra o acolhimento de migrantes. A Polônia 
tem mantido uma postura firme contra a migração de refu-
giados em seu país. O atual governo pretende fechar as 
portas da Polônia aos refugiados, contudo, visa apoiar fi-
nanceiramente os esforços europeus para resolver a crise 
migratória.  
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