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I.  BREVE SÍNTESE DO PAÍS 

 

REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA  

 
   

 

A República Federal da Alemanha está situada no coração da Europa e é um país cosmopolita, 

democrático, com uma grande tradição e um presente desafiador mas vibrante. 

Com uma saída para o mar Báltico a norte, a Alemanha faz fronteira com diversos países 

 A norte: Dinamarca, 

 A leste: Polónia e República Checa, 

 A sul: Áustria e Suíça, 

 A oeste: França, Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos 

 

Figura 1 - Mapa da Alemanha 

 
Fonte: Fonte: Pinterest, 2022 



  

12 
 

Tem um clima temperado. 

Com a maior população da União Europeia, acolhe a terceira maior população de migrantes 

internacionais em todo o mundo. 

A Germânia, habitada por vários povos germânicos foi documentada e conhecida pelos romanos ainda 

antes do ano 100 DC. 

No século XVI foi o centro da Reforma Protestante. 

Em 1949, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em dois estados, a Alemanha 

Ocidental, oficialmente "República Federal da Alemanha", e a "Alemanha Oriental", oficialmente 

República Democrática Alemã, tendo sido reunificada em 1990. 

Em 1957, a República Federal da Alemanha foi membro fundador da Comunidade Europeia, faz parte 

do Espaço Schengen e adotou a moeda europeia – euro, desde que foi instituído em 1999. 

A República Federal da Alemanha é uma democracia parlamentar, o chefe de Estado desde 2017 é o 

presidente federal Frank-Walter Steinmeier, o chefe de governo desde 2021 é o chanceler federal Olaf 

Scholz. 

No Parlamento alemão, 736 deputados representam atualmente os 83 milhões de cidadãos e cidadãs; 

no Conselho Federal, a segunda câmara, 69 emissários representam os 16 Estados federados. 

 

 Área: 357 022 Km2 

 População: 83,2 milhões habitantes (hab) 

 Densidade populacional: 233 hab/km2 

 Designação oficial: República Federal da Alemanha 

 Capital: Berlim (3,8 milhões hab) 

 Outras cidades importantes: Hamburgo (2,0 milhões hab), Munique (1,8 milhões hab), Colónia 

(1,5 milhões hab), Frankfurt (1,0 milhões hab), Estugarda (750 mil hab), Düsseldorf (690 mil 

hab), Leipzig (648 mil hab), Dortmund (597 mil hab) e Essen (593 mil hab) 

 Religião: católica (32%), protestante (32%), muçulmana (5%), 30% não professa qualquer 

religião 

 Língua: alemão 

 Unidade monetária: Euro 

 Risco país: 
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o Risco geral – A 

o Risco económico – AA 

 

A Alemanha é um Estado federativo. Tanto a Federação como os 16 estados federados têm 

competências próprias. A competência nas secções da segurança interna, escolas, instituições do 

ensino superior, cultura, bem como da administração municipal, é dos Estados. 

As administrações estaduais ficam incumbidas de aplicar não somente as suas próprias leis, como 

também as da Federação. 

Os governos estaduais participam diretamente na legislação federal através de sua representação no 

Conselho Federal. 

 

Figura 2 - Estados Federados da Alemanha 

 
Fonte: https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/ , 2022 
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