
BolBolííviavia



� A Bolívia país da América do Sul, limitado a 
norte e a leste pelo Brasil, a sul pelo 
Paraguai e pela Argentina e a oeste pelo 
Chile e pelo Peru. Capitais, Sucre e La Paz. 
País sem litoral,de Grande pobreza e 
baixos índices sociais.Possui a 2ª maior 
reserva de gás natural do continente, 
apenas superado pela Venezuela.



Um pouco de HistUm pouco de Históóriaria

� A Bolívia foi um local onde se 
desenvolveram grandes civilizações 
indígenas, a mais importante foi a 
civilização de Tiahuanaco, que tornou-se 
parte do império Inca no século XV.



� As cidades principais são La Paz, Sucre, 
Santa Cruz de la Sierra e Cochabamba. O 
ocidente da Bolívia está situado na 
cordilheira dos Andes, com o pico mais 
elevado, o Nevado Sajama, a chegar aos 
6542 metros. O centro do país é formado 
por um planalto, o Altiplano, onde vive a 
maioria dos bolivianos. O leste constituído 
por terras baixas, e coberto pela floresta 
úmida da Amazônia. O lago Titicaca situa-
se na fronteira entre a Bolívia e o Peru. No 
ocidente, no departamento de Potosi, 
encontra-se o Salar de Uyuni, a maior 
planície de sal do mundo.



Congresso 
Nacional da Bolívia



GeografiaGeografia



PolPolííticatica
� A luta pela independência começou 
em 1809, mas permaneceu parte da 
Espanha até 1825, quando foi 
libertada por Simón Bolívar, a quem o 
país deve o seu nome. Após uma 
breve união com o Peru, a Bolívia 
tornou-se totalmente independente. 
Nos anos seguintes, a Bolívia perdeu 
parte do seu território devido a 
vendas e à guerra. Uma das mais 
importantes guerras foi a Guerra do 
Pacífico, quando perdeu sua saída ao 
mar.



Banco CentralBanco Central



Cordilheira dos Cordilheira dos 
AndesAndes



DemografiaDemografia
� A população é composta de quíchuas 30%;
� aimarás 25%, eurameríndios 15%, 
europeus ibéricos 15% e outros 15% 
(1996).

� Os idiomas oficiais são o espanhol, o 
quíchua e o aimará.

� Religião: Cristianismo  (católicos e 
protestantes)e  outras.  

� Expectativa de vida: Homens 60 anos e 
mulheres 63 anos . 

� Analfabetismo: 14,4%(2000). 
� IDH: 0,643 (1998). 



CulturaCultura

� Muitas influências incas e de outros povos 
índios na religião, música e vestuário, 
como por exemplo os bem conhecidos 
chapéus de coco. A festa mais conhecida é
o El Carnaval de Oruro, património cultural 
da UNESCO. O entretenimento mais 
comum é o futebol, desporto nacional, que 
é praticado quase em cada canto de rua. 
Os jardins zoológicos também são uma 
atracção popular.



Lagoa Branca, sudoeste da Lagoa Branca, sudoeste da 
BolBolíívia, prvia, próóximo da fronteira ximo da fronteira 

com o Chilecom o Chile



Mais FotosMais Fotos

� Lago Titicaca/Sucre/Simom
Bolivar



Algumas CuriosidadesAlgumas Curiosidades

Na chegada a La Paz deve-se ter o máximo 
de cautela devido a altitude. A falta de ar é
sentida de imediato com a presença de uma 
constante dor de cabeça. . Qualquer esforço 
físico, como subir alguns degraus de uma 
escada, causa um grande cansaço. O chá de 
coca é bastante recomendado. Pode-se 
também mascar umas folhas como fazem os 
nativos.

� - As mulheres carregam os filhos numa 
trouxa nas costas. Dificilmente se deixam 
fotografar. Ao perceber a intenção ela 
abaixam a cabeça, escondendo-a com o 
chapéu.



� - O custo de vida é bastante baixo, mas é
recomendável pechinchar. É comum se 
conseguir descontos de até 40%. A comida 
sempre tem batata. Tem batata em tudo. A 
cerveja é muito cara, possivelmente o dobro 
do Brasil.

� - As mulheres solteiras usam roupas mais 
coloridas e o chapéu inclinado na cabeça.

� - Nos anos pares tem mais casamento. É
tradição após a cerimônia de casamento os 
noivos darem uma volta nas 7 praças da 
cidade.

� - O turismo tem ainda uma exploração 
incipiente e até mesmo amadora.Dificilmente 
se encontra informações, folders, revistas 
dedicadas aos turistas. Tiahuanaco, se 
devidamente explorado, poderá tornar-se em 
uma grande fonte de renda para a Bolívia.


