
O país 
A Austrália é um país localizado na Oceania, entre os ocea-
nos Índico e Pacífico. Cerca de 40 mil anos antes da coloni-
zação europeia, iniciada no final do século XVII, o território 
australiano era habitado por cerca de 250 nações de aborí-
genes. Ao final dos séculos XVIII e XIX, seis colônias uniram-
se formando a Comunidade da Austrália, em 1901. O recém
-fundado país aproveitou da sua abundância em recursos 
naturais pra se desenvolver rapidamente, com alta industri-
alização agrícola e manufatureira, que foram de grande 
contribuição nas duas grandes guerras. Atualmente, o sis-
tema político australiano é uma democracia parlamentear 
sob uma monarquia constitucional; sendo o chefe de Esta-
do a rainha da Inglaterra Elizabeth II, representada pelo 
Governador Geral. A Austrália vem desenvolvendo seu se-
tor de exportação de commodities; é a 13ª maior economia 
do mundo, com um PIB nominal de US$ 1,223 trilhão e o 
IDH de 0,939, considerado muito alto. É um membro da 
Commonwealth, e faz parte ainda do G20, OMC, FMI, Ali-
ança do Pacifico e teve vaga temporária no CSNU, nos anos 
de 2013 e 2014. 

Perfil militar e política internacional 
A Austrália gasta cerca de 1,71% do seu PIB com armamen-
to militar, e é um dos países que mais compra armas dos 
EUA. Em 2016 foram comprados 60 tanques, armas leves, 
explosivos, sistemas de mísseis, dentre outros. Ademais, 
milhares de munições, sistemas de radares e sensores re-
motos de origem americana foram anexadas à frota da Real 
Marinha Australiana. O país esteve envolvido em missões 
de paz e conflitos armados da ONU, com a presença das 
forças armadas australianas em 12 operações no exterior. O 
país faz parte da coalizão ocidental que realiza operações 
militares e bombardeios contra o autoproclamado Estado 
Islâmico. Cerca de 400 soldados australianos foram envia-
dos para a “Operação Okra”. 

 

 

A Austrália os sistemas autônomos  de armamento 

A Austrália é signatária da Convenção sobre Certas Armas 
(CCW) e de todos seus protocolos e disse estar "totalmente 
comprometida" com as discussões sobre os Sistemas de 
Armas Autônomas Letais (SAAL). Na reunião sobre o tópi-
co em 2016, destacou a necessidade de verificar os novos 
sistemas de armas e como a tecnologia que está emergindo 
pode ser usada. Seu representante mostrou inquietação 
com o lento processo e afirmou que as discussões 
"levantaram muito mais perguntas do que respostas". A 
Austrália manifestou interesse em desenvolver definições 
comuns, já que tais sistemas poderiam ser empregados 
tanto de modo ofensivo quanto defensivo. Também pediu 
pressa no processo, pois o desenvolvimento de armas autô-
nomas capazes de localizar e executar alvos está mais pró-
ximo do que se imagina. Recentemente, o país mostrou 
interesse na aquisição de veículos aéreos não tribulados de 
combate chamados ‘Reapers’ da companhia General Ato-
mics. 

 

 

Dossiê 
 

Comunidade da 
Austrália 

POR CCW 2017 INFORMAÇÕES 


