
- Seu nome começa com uma 
consoante;

- Não pertence ao continente 
americano;

- O nome de sua capital é
conhecido por um produto;

- Seu nome lembra algo 
produzido;

- Sua língua e escrita são 
extremamente difíceis;



Dannebrog (Pano honorável). 



A BANDEIRA

• De acordo com a antiga tradição, a bandeira não foi feita por humanos mas 
caiu dos céus durante a Batalha de Reval (a cidade moderna de Tallinn na 
Estônia), em 1219. A bandeira da Letônia, embora não represente uma cruz, 
também traça as origens das cores para a batalha de Reval.

• Os historiadores tem uma explicação menos pitoresca para a origem da 
bandeira: ela provavelmente é derivada das antigas bandeiras das cruzadas da 
época. O antigo brasão de Lubeck era vermelho com uma cruz branca, e o rei 
d. Eric da Pomerânia, conhecido por uma bandeira com uma cruz branca, 
também era rei de Lübeck.

• A cruz no Dannebrog é semelhante a cruz de São Filipe: O Apóstolo.





DINAMARCA

• DADOS PRINCIPAIS:
• Área: 43.094 km2

Capital: Copenhague
População: 5, 44 milhões (estimativa 2007)
Moeda: Coroa
Nome Oficial: Reino da Dinamarca
Nacionalidade: dinamarquêsa
Data Nacional: 5 de junho (Dia da Constituição).
Governo: Monarquia parlamentarista 
Língua oficial Dinamarquês

• Monarca Margarida II da Dinamarca
• Primeiro-ministro: Anders Fogh Rasmussen





• Localização: norte da Europa
Cidade Principais: Copenhague, Arhus, 
Odense, Alborg, Esbjerg
Densidade Demográfica: 126 hab./km2
Fuso Horário: + 4h
Clima: temperado oceânico 

• É um país escandinavo do norte da Europa
composto pela península da Jutlândia e por um 
arquipélago de ilhas planas e baixas. É limitada 
a norte pelo estreito de Skagerrak, que a separa 
da Noruega, a leste pelo estreito de Kattegat, 
que a separa da Suécia, e pelo Mar Báltico, a 
sul pela Alemanha e a oeste pelo Mar do Norte.



• DADOS CULTURAIS E SOCIAIS
• Composição da População: dinamarqueses 57%, 

europeus alemães e nórdicos 40%, outros 3%
Idioma: dinamarquês (oficial)
Religião: cristianismo 88,7% (luteranos 87%, outros 
cristãos 1,7%), islamismo 1,5%, sem religião e outras 
9,8%
IDH: 0,943

• Taxa de alfabetização: definição: maiores de 15 anos 
que podem ler e escrever: população total: 99%

• Nação da qual 70% da população fala inglês como 
segundo idioma, famosa por sua arquitetura e 
designers, pioneira em tecnologia de energia eólica, 
líder na indústria farmacêutica.



TEXTO DINAMARQUÊS

• retsinformation.dk er det netsted, som giver borgerne adgang til det fælles statslige
retsinformationssystem. På retsinformation.dk kan man frit søge i alle love og alle
regler (bekendtgørelser og cirkulærer m.v.), der er udstedt af ministerier og centrale
statslige styrelser, i Folketingets dokumenter og i Folketingets Ombudsmands
beretningssager. Dokumenterne er indlagt i Retsinformations databaser. Der er på
retsinformation.dk fra de enkelte lov- og beslutningsforslag etableret dybe links til 
Folketingets forhandlinger på Folketingets hjemmeside. Hvis du ønsker at søge i 
Folketingets forhandlinger, selvstændige redegørelser og svar på skriftlige § 20 
spørgsmål kan dette indtil videre kun ske på Folketingets netsted. 

Søgeboksen i øverste venstre hjørne er den generelle søgemenu, hvor man kan
søge i alle dokumenter. Bemærk, at man først skal vælge søgeområde. Man kan
vælge mellem Regler, Afgørelser og Lov- og beslutningsforslag. Hvis man i 
søgeboksen trykker på "Avanceret søgning", får man mulighed for at bruge flere
søgekriterier, kombinere søgekriterier og anvende forskellige operatorer, læs mere
her

Fra de øvrige sider - Danske Love, Ministerieindgang og Folketingets Ombudsmand -
søger man indenfor det valgte område. 



• ECONOMIA:

• Produtos Agrícolas: trigo, cevada, 
batata e beterraba.
Pecuária: bovinos, suínos e aves
Mineração: gás natural e petróleo
Indústria: alimentícia, química, máquinas, 
produtos eletrodomésticos.
Renda per capita: US$ 39.000 
(estimativa 2005). 





HISTÓRIA

• A origem de Dinamarca está perdida na pré-história. Sua fortaleza mais velha é
datada do século VII, ao mesmo tempo que o novo alfabeto rúnico. A Dinamarca foi 
unida por Harold Bluetooth (Harald Blåtand) por volta de 980. Após o século XI, os 
dinamarqueses ficaram conhecidos como Vikings, colonizando, invadindo e 
negociando em toda a Europa. Em vários momentos da história, a Dinamarca 
controlou a Inglaterra, Noruega, Suécia, Islândia, parte das Ilhas Virgens, partes da 
costa Báltica e o que é agora o norte da Alemanha. Scania era parte da Dinamarca 
na maior parte de sua história mas foi perdida para a Suécia em 1658. A união com 
a Noruega foi dissolvida em 1814, quando Noruega entrou em uma nova união com 
a Suécia (até 1905). O movimento liberal e nacional dinamarquês teve seu momento 
culminante em 1830, e após as revoluções européias de 1848, a Dinamarca tornou-
se uma monarquia constitucional em 1849. Depois da segunda guerra de Schleswig
em 1864, a Dinamarca foi forçada a ceder Schleswig-Holstein à Prússia em uma 
derrota que deixou marcas profundas na identidade nacional dinamarquesa. Após 
este ponto, a Dinamarca adotou uma política de neutralidade, permanecendo neutra 
na Primeira Guerra Mundial. Em 9 de abril de 1940, a Dinamarca foi invadida pela 
Alemanha Nazista (operação Weserübung) e permaneceu ocupada durante toda a 
Segunda Guerra Mundial, apesar de alguma resistência interna. Após a guerra, 
tornou-se membro da OTAN e, em 1973, da Comunidade Económica Europeia (hoje 
União Européia).



POLÍTICA

• Em 1849, a Dinamarca passou a ser uma monarquia constitucional
com a adaptação de uma nova constituição. O monarca é
formalmente o chefe de estado, mas esse papel é em grande 
medida cerimonial. O poder executivo é exercido pelos ministros, 
sendo o primeiro-ministro um primeiro entre iguais (primus inter 
pares). O poder legislativo está investido no parlamento, conhecido 
como Folketing, que consiste de (não mais de) 179 membros. Os 
tribunais da Dinamarca são funcional e administrativamente 
independentes dos poderes executivo e legislativo.

• A atual monarca da Dinamarca é a Rainha Margarida II. Seu filho, o 
Príncipe Frederico é o herdeiro do trono.

• As eleições para o parlamento têm geralmente lugar a cada quatro 
anos, mas o primeiro-ministro pode convocar eleições antecipadas.



REGIÕES

• A Dinamarca divide-se em cinco regiões nas quais se distribuem 98 municípios. As regiões foram criadas em 1º
de janeiro de 2007 como parte da Reforma Municipal Dinamarquesa de 2007 e substituem os treze antigos 
condados (amter). Na mesma data, os 270 municípios foram consolidados em 98.

• A Groenlândia e as ilhas Faroé integram o Reino da Dinamarca, mas gozam de autonômia e uma grande medida 
de auto-governo; ambas possuem dois membros, cada, no parlamento dinamarquês.

• A Dinamarca consiste da península da Jutlândia e de 443 ilhas com nome, das quais 76 são habitadas, e entre 
as quais as mais importantes são Fiónia e a Zelândia. A ilha de Bornholm localiza-se um pouco para leste do 
resto do país, no mar Báltico. Muitas das ilhas estão ligadas por pontes. A ponte do Øresund liga a Zelândia à
Suécia e a ponte do Grande Belt liga Fyn à Zelândia.

• O país é, em geral, plano e com poucas elevações (os pontos mais elevados são o Møllehøj, o Ejer Baunehøj e o 
Yding Skovhøj, todos com altitude apenas uns centímetros acima dos 170 m. O clima é temperado, com invernos 
suaves e verões frescos. As cidades principais são a capital, Copenhaga (na Zelândia), Aarhus (na Jutlândia) e 
Odense (em Fyn).

• A economia da Dinamarca é dependente dos intercâmbios comerciais com os outros países e da capacidade de 
influência nas conjunturas internacionais e nos fatores econômicos. O valor das exportações e importações 
compõe cerca de um terço do valor do PIB. Grande parte dos intercâmbios comerciais são feitos com países da 
UE (União Europeia). O sócio de comércio bilateral mais importante é a Alemanha, tendo uma boa interação 
económica com a Suécia e a Grã-Bretanha. Fora da UE, a Dinamarca mantêm relações comerciais com a 
Noruega, os Estados Unidos e o Japão. Desde a Segunda Guerra Mundial, as exportações dinamarquesas têm-
se expandido. A venda de produtos industriais tem passado a exportação agrária, ocupando um lugar cada vez 
mais importantes dentro da pauta de exportações da Dinamarca. No final dos anos 90, a exportação industrial 
constituiu aproximadamente 80% do valor total das vendas ao exterior, enquanto as vendas de produtos agrários 
representaram 11%. As áreas de ferramentas e maquinaria formam 26% do tamanho das exportações industriais, 
os produtos químicos representam 12% e os produtos da indústria agroalimentícia, incluído carne de conserva, 
atendem a 4%. O forte crescimento económico da Dinamarca entre os anos 60 e 80 não refletiu num bom 
desempenho nos anos 90, o que influenciou numa ligeira queda na exportação na área de serviços.

• Na pauta de importações, os principais produtos comprados são matérias-primas e produtos semi-fabricados, 
incluíndo a energia. A compra de maquinaria e equipamentos de produção para indústria e comércio representa 
67% do valor total de importações. Nos anos 80, a importação de energia caiu significativamente, devido ao 
aumento da produção interna de petróleo. Os outros 33% de importações são de produtos de consumo, 
especificamente automóveis.



NOTÁVEIS

• O dinamarquês mais conhecido é provavelmente Hans Christian Andersen, 
um escritor famoso principalmente devido aos seus contos de fadas, como 
As Roupas Novas do Imperador ou O Patinho Feio.

• Outros dinamarqueses conhecidos são:
• Bertel Thorvaldsen, escultor. 
• Niels Bohr, físico. 
• Niels Nielsen, professor de inglês. 
• Mads Mikkelsen, ator. 
• Viggo Mortensen, ator. 
• Tycho Brahe, astrônomo. 
• Karen Blixen, também conhecida como Isak Dinesen, escritora (77anos 

c/35 kg). 
• Søren Kierkegaard, filósofo existencialista. 
• K. E. Løgstrup, filósofo cristão. 
• Vitus Bering, explorador marítimo, descobridor do Estreito de Bering. 



MÚSICA

• Durante os verões, na cidade de Roskilde, é organizado o Festival de Roskilde, o segundo maior 
da Europa, com vendas entre 50 e 100 mil ingressos. O festival, além dos grupos mais 
conhecidos - principalmente do rock, tem uma forte tradição de apresentar estilos variados como 
música tradicional dinamarquesa e world music, com a presença constante de artistas lusófonos.

• Entretanto, bandas como Dizzy Mizz Lizzy ganharam destaque nacional principalmente entre 
jovens, já que é uma banda de rock.

• Dentre os seus sucessos, as músicas "Silverflame", "Rotator", "Two of You" e "11:07 PM" são as 
tidas como "Smells Like Teen Spirit" da juventude dinamarquesa. Essa banda, formada por Tim 
Christensen, Martin Nielsen e Søren Friis infelizmente se desfez e já não se encontram a algum 
tempo, porém o seu vocalista - Tim Christensen- continua em carreira solo com canções de 
enorme prestígio e reconhecimento dentro do País. Ganhou prêmios prestigiados, como o 
provindo do evento realizado pela MTV Europe.

• Outras bandas/cantores que podem ser citadas são Søs Fenger, Caroline Henderson, Hanne
Boel, Thomas Helmig, Gasolin, Lars H.U.G., Sanne Salomonsen, Laid Back, Savage Rose, 
Birthe Kjær, Tommy Seebach, Kim Larsen, Maria Montell, Shu.bi.dua, D.A.D (Disney After 
Dark) w Tøsedrengene, Mercyful Fate e King Diamond. Fora da Dinamarca

• Entre as bandas dinamarquesas que fizeram maior sucesso fora da dinamarca estão o grupo pop 
Aqua que teve uma série de sucessos incluindo "Barbie Girl" no começo da década de 1990.

• A cena de rock dinamarquês do começo do século XXI é dominada por bandas de influência indie
como The Raveonettes, Mew e Kashmir. Outras bandas populares do país são Sort Sol (sol 
negro), Saybia, Kira and the Kindred Spirits e Mercyful Fate.



CULINÁRIA

• O prato nacional é o smørrebrød (traduzido à letra, pão com manteiga). 
Smørrebrød são sanduíches abertas que se comem sobretudo ao almoço e 
são compostas normalmente de peixe ou carnes frias e diversos tipos 
saladas sobre um pão escuro tipicamente dinamarquês, denominado 
rugbrød.

• Na época do Natal, a Dinamarca também tem os seus pratos típicos, tais 
como o risengrød, um arroz-doce com leite, açúcar e canela, com 
manteiga espalhada sobre tudo, para dar um toque dinamarquês. É
conhecido como o prato que o papai noel e seus duendes comem.

• Existem também uns biscoitinhos chamados pebernødder, que consistem 
numa mistura de canela, nozes e pimenta, podendo ser encontrados 
durante a quadra natalícia em toda a parte, para crianças e adultos.

• Dessa época, é também tradicional o Æbleskiver, com uma massa 
semelhante à das panquecas. Possui, no entanto, uma forma de bola e é
consumido com geleia e açúcar. Existem referências a este doce desde o 
século XVI.



Rugbrod caseiro

Frikadeller

Risengrod



ALMÔNDEGAS (FRIKADELLER)
• Receita tradicional dinamarquesa 
• Ingredientes
• 250g de carne de vaca picada 
• 250g de carne de porco picada 
• 2 ovos inteiros 
• 3 colheres de farinha de trigo 
• 1 garrafa de água mineral c/gás de 33cl 
• sal e pimenta 
• Modo de preparação
•
• Pique os dois tipos de carne e misture-as. 
• Coloque a carne numa tigela e retire 1/4 da carne, deixando ficar um buraco. 
• Nesse buraco coloque as 3 colheres de sopa de farinha e misture bem. 
• Junte a carne que se separou e volte a misturar muito bem. 
• Acrescente os dois ovos inteiros, sal e pimenta e 1 cebola ralada. 
• Mexa e vá acrescentando a água com gás. A massa tem que ficar bem mole. 
• Numa frigideira coloca-se uma colher de sopa de manteiga e uma colher de sopa de azeite. 
• Deixa-se aquecer bem sem queimar. Vai-se deitando a massa às colheres. 
• Deixe ficar cerca de 3 a 4 minutos do primeiro lado para ganharem consistência e não se 

desmancharem.
• Nota: 

Receita originária da região de Jutland, no sul da Dinamarca, rapidamente se espalhou aos 
países vizinhos (Noruega, Suécia e Alemanha). Atualmente, as almôndegas são comidas um 
pouco por todo o mundo.



NO BRASIL

Câmara de Comércio Brasil - Dinamarca
Rua General Almério de Moura, 780

Morumbi
05690-080 São Paulo - SP

Tel.: (11) 3758 2101
Fax: (11) 3758 5986

http://www.danchamb.com.br/

Clube Escandinavo Nordlyset
Rua Morais de Barros, 1009

04614-001 São Paulo SP
Telefax: (11) 5044 9128

E-mail: scanclub@terra.com.br

Danske Klub i Rio de Janeiro
http://www.danskeklub.com.br/



RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS
• EMBAIXADA REAL DA DINAMARCA

SES - Av. das Nações, lote 26, Qd. 807
70200-900 Brasília - DF

Tel.: (61) 3878 4500
Fax: (61) 3878 4509

E-mail: bsbamb@um.dk

Embaixador Christian Kønigsfeldt
(Também acreditado junto a Colômbia, Venezuela, Suriname e Guiana)

Ministra Conselheira: Grith Becker
Assessor Consular e Cultural: Rodrigo Ferris Sampaio
Assessora Administrativa: Mona Berg Jaegger
Assessor de Comunicação: Eric Ribeiro

Horário de expediente:
segunda - quinta: 09:00-17:00
sexta: 09:00-14:00

-----------------------------------

CONSULADO GERAL DA DINAMARCA EM SÃO PAULO

R. Oscar Freire, 379, cj 31
01426-900 São Paulo - SP

Tel.: (11) 2127 0750
Fax: (11) 3068 9867

E-mail: saogkl@um.dk

Cônsul Geral: Nicolai Prytz
Conselheiro Comercial: Anders Kjær Adamsen
Conselheiro Comercial: Dieter Böhnke
Vice-Cônsul: Steffen Skjoldager

Horário de expediente:
segunda - quinta: 09:00-17:00
sexta: 09:00-14:00



FUTEBOL

• A sua estrela atual é Tomasson. O jogador que muitos consideram 
como o maior de todos os tempos é Michael Laudrup, que disputou 
104 partidas e marcou 37 gols usando a camisa da Seleção. O 
goleiro Peter Schmeichel, considerado um dos melhores goleiros de 
todos os tempos, também é um dos maiores ídolos do futebol
dinamarques, além de ser o jogador que mais disputou partidas 
pela seleção, um total de 129 jogos.

• O maior artilheiro é Poul Nielsen com 52 gols. A seleção 
dinamarquesa participou das copas do mundo de 1986 no México, 
nessa época ficou conhecida como Dinamáquina pelo bom futebol 
apresentado, em 1998 participou da copa na frança e em 2002 no 
Japão e Coréia do Sul. O Título mais importante conquistado pela 
seleção dinamarquesa foi a eurocopa de 1992. Nos Jogos 
Olímpicos conquistou três medlhas de prata e uma de bronze.



FUTEBOL



ALGUMAS IMAGENS



ANEXOS

• Arquivo “Como Exportar para a 
Dinamarca” em PDF (61 páginas).

• Arquivo “Acordos Bilaterais”.


