
O país 
 
A Argentina é um pais sul-americano, divide fronteiras com 
Uruguai, Brasil, Chile, Paraguai, Bolívia e Oceano Atlântico. 
É o segundo maior país da américa do Sul e possui o 21º 
maior Produto Interno Bruto (PIB) do mundo, um total de 
U$585,623 bilhões. Conseguiu sua independência da Espa-
nha e passou por várias tentativas de golpes militares no 
século XX.  Atualmente, é uma República Presidencialista e 
em sua última eleição teve a vitória da centro-direita, mar-
cando uma mudança na história argentina. Seu Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,836 e está em 40º 
lugar no ranking mundial de IDH e é o maior da América 
Latina. Foi membro fundador da Organização das Nações 
Unidas (ONU), do Mercado Comum de Sul (MERCOSUL), 
da União das Nações Sul-Americanas (UNASUL) e Organi-
zação Mundial do Comercio (OMC), faz parte do G-20 e já 
foi membro não permanente do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas (CSNU) por nove vezes, sendo 2013 – 
2014 a mais recente. 
 
Perfil militar e política internacional 
O país possui fábricas produtoras de armamento, mas gran-
de parte de suas armas e veículos são de origem estrangei-
ra. Em 2012, a Argentina gastava 0,91% do seu PIB com 
investimentos militares, que lhe dava o 106º lugar no ran-
king de países que mais gastam com armamentos. Atual-
mente, tem missões no Haiti e no Chipre, sendo que no 
segundo, é um dos que mais mantém capacetes azuis res-
ponsáveis para que não ocorram conflitos entre os diferen-
tes grupos locais. É considerado um defensor dos Direitos 
Humanos e tenta mostrar isso assinando tratados como o 
da Conferência de Haia e das Convenções de Genebra. Po-
rém, várias pesquisas revelam que o país ainda precisa me-
lhorar em assuntos como a Liberdade de Expressão na mí-
dia, abuso policial e crimes transnacionais. 
 
 
 
 

Argentina e os sistemas autônomos  de armamento 

A República da Argentina é signatária de todos os cinco 
protocolos aprovados pela CCW, inclusive a emenda do 
protocolo dois. Em 2013, havia se pronunciado sobre robôs 
autônomos como porta-voz do Grupo de Países Latino-
Americanos e Caribenhos -GRULAC (Group of Latin Ameri-
ca and Caribbean Countries), dizendo que pode ocorrer 
uma potencial corrida armamentista que criaria divisões 
entre os Estados, causando enfraquecimento do direito 
internacional. O país sugeriu que um conjunto de trabalho 
internacional seja incumbido de observar a situação e con-
seguir soluções que sejam acordadas na reunião. Sabe-se 
que a Argentina utiliza cinco “Lipán M3”, que são veículos 
aéreos não tripulados desenvolvidos principalmente para a 
vigilância e reconhecimento aéreo e outros veículos simila-
res já estão em produção. 
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