
O País 

O Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, é um 
Estado-constituído a partir da união histórica de 4 nações 
existentes na região das Ilhas Britânicas, próxima à costa 
ocidental europeia, sendo elas: Inglaterra, Escócia, País de 
Gales e Irlanda do Norte.  O território britânico possui cerca 
244,000 km2 e tem seu governo estruturado a partir de uma 
Monarquia Constitucional Parlamentar. O país possui cerca 
de 65 milhões de habitantes e apresenta uma economia de 
grande peso e alcance global, com um PIB nominal de $ 
2.65 trilhões de dólares, sendo considerada a 5ª economia 
do mundo. O país é membro-fundador de diversas Organi-
zações Internacionais – como as Nações Unidas e órgãos 
vinculados, a OTAN, a OSCE, a OCDE, a Commonwealth of 
Nations e o G-8. O Reino Unido também foi um membro 
ativo da União Europeia, de 1970 a 2016, porém, devido a 
questões de soberania e burocracia em relação ao bloco, a 
população britânica votou pela saída do país da União, em 
23 de junho de 2016.  

O País e a OMS 

O Reino Unido é um dos principais membros da OMS, bem 
como um dos principais financiadores da organização, sen-
do provedor de auxílio prático, técnico e científico. O país 
possuí uma série de centros e frentes de colaboração com a 
organização e tem atuado em quase todas as operações 
internacionais da organização - direta ou indiretamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Segundo a OMS, o Reino possui um dos 20 maiores e me-
lhores serviços nacionais de saúde do mundo – o National 
Health Service (NHS)– que atua em conjunto com o gover-
no, sobretudo cuidando de regiões africanas da Com-
monwealth – como as afetadas pelo Ebola vírus. Durante a 
crise de Ebola na África de 2014, o país, em conjunto com 
demais potências, proporcionou auxílio médico, financeiro 
e logístico, por meio da OMS, às localidades afetadas pela 
epidemia. O país também teve que lidar com 1 caso da do-
ença em seu território, que foi rapidamente solucionado. 
No tocante à crise de refugiados na Europa, o Reino Unido 
apresenta uma posição mais rígida em relação ao acolhi-
mento de refugiados, aos gastos – políticos e econômicos – 
referentes à questão e às questões relativas à segurança 
nacional e estabilidade cultural.  
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