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I.  BREVE SÍNTESE DO PAÍS 

 

REINO DOS PAÍSES BAIXOS  

 
   

 

Os Países Baixos (Nederland em neerlandês) estão localizados no noroeste da Europa são limitados a 

norte e a oeste pelo Mar do Norte, a leste pela Países Baixos e a sul pela Bélgica. 

O país é dividido em duas partes principais pelos rios Reno (Rijn), Waal e Mosa (Maas). 

Ao longo da costa, que se estende por cerca de 800 km, há várias ilhas. A mais importante cadeia 

insular encontra-se a Norte (ilhas Frísias). 

Historicamente, a paisagem tem mudado consideravelmente, tanto por ação do homem, como por 

desastres naturais.  

 

Figura 1 - Mapa dos Países Baixos 

 
Fonte: Pinterest 
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Os Países Baixos são uma monarquia constitucional parlamentar, com um chefe de governo, o 

Primeiro-Ministro, e um chefe de Estado, o Monarca. O poder executivo é exercido pelo Conselho de 

Ministros. O país está dividido em 12 províncias, 388 municípios e 22 distritos hidrográficos, 

governados por um conselho executivo com competências em matéria de gestão dos recursos hídricos. 

Fazem também parte dos Países Baixos seis países e territórios ultramarinos nas Caraíbas, que não 

fazem parte da UE. 

O clima dos Países Baixos é tipicamente um clima atlântico, temperado, húmido e ventoso, 

caracterizado por frequentes chuvas e alta variabilidade 

Um aspeto notável do país é o fato de ser extremamente plano. Cerca de metade do território fica a 

menos de 1 metro acima do nível do mar e boa parte das terras está de facto abaixo do nível do mar - 

daí o nome "Países Baixos". O ponto mais alto, Vaalserberg, na fronteira sudeste, localiza-se a uma 

altitude de 321 m. Muitas áreas baixas estão protegidas por diques. Partes dos Países Baixos, inclusive 

quase toda a moderna província da Flevolândia, foram conquistadas ao mar. Essas áreas são 

conhecidas como pôlderes. Especialistas em geografia afirmam que os diques protegem os pôlderes 

da metade ocidental do país e impedem que as águas do Mar do Norte invadam o continente. 

Os Países Baixos são a 5ª economia da União Europeia e um dos seus maiores exportadores de bens, 

nomeadamente, produtos agroalimentares. 

Algumas das maiores empresas agroalimentares do mundo têm importantes unidades de produção ou 

R&D nos Países Baixos, entre elas, Cargill, Heinz, Monsanto, Unilever, Mead Johnson, ConAgra, Mars e 

muitas mais. 

Alimentada por institutos de pesquisa de classe mundial para inovação em alimentos, universidades 

médicas e inúmeras parcerias público-privadas entre ciência, indústria e governo, os Países Baixos 

possuem o segundo maior investimento privado em pesquisa e desenvolvimento em 

agricultura/alimentos da Europa. 

Os Países Baixos são uma placa giratória do comércio europeu e um centro de distribuição de bens e 

capitais da Ásia e dos EUA. 

Os Países Baixos, a longa encruzilhada comercial da Europa, é uma escolha inteligente para localizar 

uma operação pan-europeia, seja uma sede europeia, um centro de serviços compartilhados, um 

centro de atendimento ao cliente, uma operação de distribuição e logística ou uma instalação de R&D. 
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Os Países Baixos, com a sua preponderância na cadeia logística europeia e mundial, assumem-se como 

um proeminente centro para as operações logísticas e de distribuição de empresas estrangeiras 

(abrigando mais centros de distribuição do que os principais países vizinhos em conjunto). 

É tradicionalmente um dos mais importantes parceiros económicos de Portugal, seja em termos de 

comércio externo, seja em termos de turismo. O interesse deste mercado é corroborado pelo 

crescente número de empresas nacionais a venderem para os Países Baixos, procurando uma 

alternativa à expedição para outros mercados comunitários. 

 

 Área: 41 526 Km2 

 População: 17,4 milhões habitantes (hab) 

 Densidade populacional: 420 hab/km2 

 Designação oficial: Reino dos Países Baixos 

 Capital: Amesterdão (2,8 milhões hab) 

o O poder político tem sede em Haia (850 mil hab) 

 Outras cidades importantes: Roterdão (1,9 milhões hab), Utreque (630 mil hab), Eindhoven (612 

mil hab), Tilburg (278 mil hab), Almere (200 mil hab), Groningen (197 mil hab), Breda (192 mil 

hab) e Nijmegen (175 mil hab) 

 Religião: Cerca de 12% da população é católica romana, 13% protestante, 8% outras, enquanto 

68% da mesma não professa qualquer religião 

 Língua: A língua oficial é o neerlandês 

o O inglês é largamente utilizado 

 Unidade monetária: Euro 

 Risco país: 

o Risco geral – A 

o Risco económico – AA 

 


