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O país 

A Áustria fica na Europa central possuindo fronteiras com Alema-
nha, República Checa, Eslováquia, Hungria, Eslovênia, Itália, 
Suíça e Liechtenstein. Foi formada após a queda do Império Aus-
tro-Húngaro na Primeira Grande Guerra e atualmente é consoli-
dada como uma Democracia Representativa Parlamentar. Segundo 
o Fundo Monetário Internacional (FMI), tem-se uma estimativa 
que em 2017 terá um PIB de 429,876 bilhões de dólares, alcançan-
do a 47ª colocação entre as nações. Possui uma taxa zero de anal-
fabetismo e se posiciona na vigésima 23ª colocação no ranking do 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), com uma pontuação de 
0,855, considerada muito alta. O país faz parte da União Europeia (UE) 
desde 1991, da Organização das Nações Unidas (ONU), Comunida-
de Europeia (CE), Organização Mundial do Comércio (OMC) e 
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE). Foi membro do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas em três períodos: 1973-1974, 1991-1992 e 2009-2010. 

  

Perfil militar e política internacional  

Em 2015, o país investiu 0,55% do PIB em gastos militares, o que lhe 
atribui a 115º posição no ranking de países que mais gastam com 
armamentos. Detém fábricas nacionais produtoras de armamen-
to, que abastecem seu exército, mas também importa de países 
como a França, Alemanha e Estados Unidos. Um dos principais 
empregos de tropas austríacas foi na UNDOF (United Nations 
Disengagement Force), entre Síria e Israel e, em 2016, mantinha 
forças em locais como Bósnia e Herzegovina, Kosovo, Ucrânia, 
Mali. Por estar dentro da "Cortina de Ferro" durante a Guerra 
Fria, atrair organizações internacionais para Viena e transfor-
má-la num centro diplomático internacional era essencial para 
assegurar os seus interesses em segurança, salvaguardando o país 
de possíveis invasões. O país assinou e ratificou vários tratados sobre 
Direitos Humanos, inclusive a Conferência da Haia de Direito Internaci-
onal Privado (HCCH - 1961) e a Convenções de Genebra (1953) e diz-se 
grande preservador desses direitos. 

Áustria os sistemas autônomos de armamento  

A República da Áustria faz parte de todos os protocolos que com-
põem a Convenção Sobre Certas Armas Convencionais 
(CCW). Sendo considerado por algumas fontes o primeiro usuá-
rio de armas não controladas por humanos durante o episó-
dio dos balões em Viena quando atacou o inimigo com balões 
carregados de explosivos, o país julga o debate sobre os Siste-
ma de Armas Autônomas Letais (SAAL) "complementar e 
importante". Em 2014, durante uma das reuniões da CCW, 
disse para todos que estivessem fabricando ou desejando 
fabricar tais armas que parassem, pois "sistemas de arma-
mento sem controle humano significativo estão em con-
travenção aos Direitos Humanos”. 


