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�� ↑↑ NaNaçções Unidas: ões Unidas: HumanHuman developmentdevelopment
indexindex, , acessadoacessado em em 30 de 30 de dezembrodezembro de de 
20072007

�� ↑↑ InformaInformaçção Climão Climáática islandesatica islandesa
(Instituto Meteorol(Instituto Meteorolóógico Islandês) gico Islandês) 

�� ↑↑ EstaEstaçção Meteorolão Meteorolóógica de gica de AkureyriAkureyri
�� ↑↑ "Bolsa da Islândia reabre e desaba", "Bolsa da Islândia reabre e desaba", inin

O GloboO Globo..
�� ↑↑ NewNew YorkYork TimesTimes
�� ↑↑ O hino nacional da IslândiaO hino nacional da Islândia



LOCALIZALOCALIZAÇÇÃO ÃO -- MAPAMAPA



LOCALIZALOCALIZAÇÇÃO ÃO -- MAPAMAPA



HISTHISTÓÓRIARIA
�� Em 1814, durante as Em 1814, durante as Guerras Guerras NapoleônicasNapoleônicas, a rela, a relaçção ão DinamarcaDinamarca--NoruegaNoruega rompeurompeu--se em dois reinos distintos se em dois reinos distintos 

por meio do por meio do tratado de tratado de KielKiel, e a Islândia permaneceu sob dom, e a Islândia permaneceu sob domíínio nio dinamarquês.Emdinamarquês.Em 18741874, a Dinamarca , a Dinamarca 
concedeu direitos concedeu direitos àà Islândia de se Islândia de se autoauto--governargovernar, que foram expandidos em , que foram expandidos em 19041904. O Ato de União, um acordo . O Ato de União, um acordo 
com a Dinamarca assinado no dia com a Dinamarca assinado no dia 1 de Dezembro1 de Dezembro de de 19181918, reconheceu a Islândia como um estado pleno e , reconheceu a Islândia como um estado pleno e 
soberano diante da Coroa dinamarquesa.soberano diante da Coroa dinamarquesa.

�� Durante a Durante a Segunda Guerra MundialSegunda Guerra Mundial, a ocupa, a ocupaçção ão alemãalemã na Dinamarca em na Dinamarca em 9 de Abril9 de Abril de de 19401940 tornou a tornou a 
comunicacomunicaçção entre Islândia e a Dinamarca muito difão entre Islândia e a Dinamarca muito difíícil. Naquele momento, o parlamento islandês declarou que o cil. Naquele momento, o parlamento islandês declarou que o 
governo da ilha deveria exercer as fungoverno da ilha deveria exercer as funçções antes exercidas pelo rei da Dinamarca, principalmente as suaões antes exercidas pelo rei da Dinamarca, principalmente as suas s 
relarelaçções estrangeiras. Um mês depois, as forões estrangeiras. Um mês depois, as forçças militares do as militares do Reino UnidoReino Unido invadiram a Islândia, violando a invadiram a Islândia, violando a 
neutralidade islandesa. A ocupaneutralidade islandesa. A ocupaçção dos aliados da Islândia durou todo o perão dos aliados da Islândia durou todo o perííodo restante da guerra. Em odo restante da guerra. Em 19411941, a , a 
responsabilidade pela ocuparesponsabilidade pela ocupaçção passou para o exão passou para o exéército dos rcito dos Estados UnidosEstados Unidos. No dia . No dia 31 de Dezembro31 de Dezembro de de 19431943, o , o 
acordo do Ato de União expirou por seus pracordo do Ato de União expirou por seus próóprios termos apprios termos apóós 25 anos. Comes 25 anos. Começçando em ando em 20 de Maio20 de Maio de de 19441944, , 
quatro dias de votaquatro dias de votaçção foram conduzidos para determinar em um plebiscito se a união ão foram conduzidos para determinar em um plebiscito se a união com a Dinamarca deveria com a Dinamarca deveria 
ser renovada ou se uma repser renovada ou se uma repúública deveria ser instaurada. O resultado foi de 97% em favor doblica deveria ser instaurada. O resultado foi de 97% em favor do úúltimo, e a Islândia ltimo, e a Islândia 
se tornou formalmente uma repse tornou formalmente uma repúública independente no dia blica independente no dia 17 de Junho17 de Junho de de 19441944, com , com SveinnSveinn BjornssonBjornsson como como 
seu primeiro presidente. A ocupaseu primeiro presidente. A ocupaçção estrangeira retirouão estrangeira retirou--se em se em 19461946. A Islândia tornou. A Islândia tornou--se membro da se membro da OTANOTAN em em 
30 de Mar30 de Marççoo de de 19491949, e em , e em 5 de Maio5 de Maio de de 19511951, um acordo de defesa foi assinado com os Estados Unidos, onde , um acordo de defesa foi assinado com os Estados Unidos, onde 
tropas do patropas do paíís s americanoamericano retornaram e permaneceram como parte do acordo durante toda a retornaram e permaneceram como parte do acordo durante toda a Guerra FriaGuerra Fria e ate atéé ao ao 
Outono de Outono de 20062006..

�� O perO perííodo odo ppóóss--guerraguerra foi marcado por um importante crescimento foi marcado por um importante crescimento econômicoeconômico, atrav, atravéés da inds da indúústria pesqueira e stria pesqueira e 
pela reconstrupela reconstruçção promovida pelo ão promovida pelo Plano Plano MarshallMarshall e pelo tipo de governo e pelo tipo de governo keynesianokeynesiano marcante das economias marcante das economias 
europeias, promovendo ao meuropeias, promovendo ao mááximo as trocas comerciais. A ximo as trocas comerciais. A ddéécada de 1970cada de 1970 foi marcada pelas disputas com o foi marcada pelas disputas com o 
Reino UnidoReino Unido sobre os limites pesqueiros da Islândia, apelidadas de sobre os limites pesqueiros da Islândia, apelidadas de CodCod WarsWars ("Guerras do Bacalhau"). A ("Guerras do Bacalhau"). A 
economia foi intensamente diversificada apeconomia foi intensamente diversificada apóós a entrada da Islândia na s a entrada da Islândia na ÁÁrea rea EconômicaEconômica EuropeiaEuropeia em em 19921992..



HISTHISTÓÓRIARIA
�� A polA políítica da Islândia tem lugar num quadro de tica da Islândia tem lugar num quadro de 
uma uma reprepúúblicablica democrdemocrááticatica representativa representativa 
parlamentarparlamentar, segundo o qual o , segundo o qual o PrimeiroPrimeiro--
ministro da Islândiaministro da Islândia éé o chefe de governo, e o chefe de governo, e 
de um sistema de um sistema multimulti--partidpartidááriorio. O poder . O poder 
executivo executivo éé exercido pelo governo. O poder exercido pelo governo. O poder 
legislativo legislativo éé exercido pelo governo e o exercido pelo governo e o 
parlamento, o parlamento, o AlþingiAlþingi ((AlthingiAlthingi). O poder ). O poder 
judicijudiciáário rio éé independente dos poderes executivo independente dos poderes executivo 
e legislativo.e legislativo.



HISTHISTÓÓRIARIA

�� Os islandeses vão Os islandeses vão áás s urnasurnas para eleger o para eleger o 
presidente (eleipresidente (eleiçções presidenciais), o ões presidenciais), o 
primeiroprimeiro--ministroministro (elei(eleiçções parlamentares) ões parlamentares) 
e os presidentes da Câmara Municipal e os presidentes da Câmara Municipal 
(elei(eleiçções municipais). Cada mandato tem ões municipais). Cada mandato tem 
a duraa duraçção de quatro anos.ão de quatro anos.

�� O partido O partido atualmenteatualmente no governo no governo éé o SSF o SSF 
((SjSjáálfstlfstææðisflokkurinnðisflokkurinn, ou "Partido da , ou "Partido da 
Independência"), de centroIndependência"), de centro--direita.direita.



HISTHISTÓÓRIARIA

�� A Islândia A Islândia éé dividida em regiões, dividida em regiões, ccíírculo rculo 
eleitoraiseleitorais, , condadoscondados, e , e municmunicíípiospios. Existem . Existem 
oito regiões, que servem basicamente oito regiões, que servem basicamente 
para proppara propóósitos estatsitos estatíísticos, que são:sticos, que são:

�� AusturlandAusturland -- Oeste Oeste 
�� HHööfuðborgarsvfuðborgarsvææðiði -- Distrito da Capital Distrito da Capital 
�� NorðurlandNorðurland EystraEystra -- Nordeste Nordeste 
�� NorðurlandNorðurland VestraVestra -- Noroeste Noroeste 
�� SuðurlandSuðurland -- Sul Sul 
�� SuðurnesSuðurnes -- PenPeníínsula Austral ou Sudoeste nsula Austral ou Sudoeste 
�� VestfirðirVestfirðir -- Fiordes do Oeste Fiordes do Oeste 
�� VesturlandVesturland -- Leste Leste 



GEOGRAFIAGEOGRAFIA
�� A Islândia estA Islândia estáá localizada no norte do localizada no norte do Oceano Oceano 
AtlânticoAtlântico, um pouco ao sul do , um pouco ao sul do CCíírculo rculo 
ÁÁrticortico, que passa pela pequena ilha de , que passa pela pequena ilha de 
GrGríímseymsey na costa norte islandesa. A Islândia na costa norte islandesa. A Islândia 
éé considerada parte da considerada parte da EuropaEuropa, embora , embora 
geologicamente a ilha pertengeologicamente a ilha pertençça a àà ambos os ambos os 
continentescontinentes (Europa e Am(Europa e Améérica do Norte). rica do Norte). 
Devido Devido àà semelhansemelhançças culturais, as culturais, econômicaseconômicas
e e linglingüíüísticassticas, a Islândia , a Islândia éé muitas vezes muitas vezes 
incluincluíída na da na EscandinEscandinááviavia. . 



GEOGRAFIAGEOGRAFIA

�� Os territOs territóórios mais prrios mais próóximos são a Gronelândia ximos são a Gronelândia 
(287 km) e as (287 km) e as ilhas ilhas FeroFeroéé (420 km). A (420 km). A 
distância mais curta em reladistância mais curta em relaçção ao resto do ão ao resto do 
continente europeu propriamente dito continente europeu propriamente dito éé de 970 de 970 
km atkm atéé a a NoruegaNoruega..

�� A Islândia A Islândia éé 1818ªª maior ilha do mundo em maior ilha do mundo em 
tamanho, e a segunda maior ilha da tamanho, e a segunda maior ilha da EuropaEuropa, , 
atratráás somente da s somente da GrãGrã--BretanhaBretanha. O pa. O paíís tem s tem 
103.000 103.000 kmkm²² de de áárea, do qual rea, do qual lagoslagos e e glaciaresglaciares
cobrem 14.3% e somente 23% cobrem 14.3% e somente 23% éé coberto por coberto por 
vegetavegetaççãoão



GEOGRAFIAGEOGRAFIA

�� Os maiores lagos são a reserva Os maiores lagos são a reserva ÞÞóórisvatnrisvatn: 83: 83--
88 88 kmkm²² e o e o ÞingvallavatnÞingvallavatn: 82 : 82 kmkm²²; outros ; outros 
lagos importantes incluem o lagos importantes incluem o LLöögurinngurinn e o e o 
MývatnMývatn. O . O ÖÖskjuvatnskjuvatn éé o lago mais profundo o lago mais profundo 
com 220 com 220 mm..

�� A costa islandesa A costa islandesa éé repleta de repleta de fiordesfiordes, e , e éé
tambtambéém na costa que a grande maioria das m na costa que a grande maioria das 
cidades estão localizadas, porque no interior da cidades estão localizadas, porque no interior da 
ilha alilha aléém de muito frio, a combinam de muito frio, a combinaçção entre ão entre 
areiaareia e e montanhasmontanhas o torna inabito torna inabitáável.vel.



GEOGRAFIAGEOGRAFIA

�� As principais cidade são As principais cidade são ReiquiaviqueReiquiavique, , 
KKóópavogurpavogur, , HafnarfjHafnarfjöörðurrður, , ReykjanesbReykjanesbæærr, onde , onde 
se encontra o aeroporto internacional, e se encontra o aeroporto internacional, e 
AkureyriAkureyri. A ilha de . A ilha de GrGríímseymsey, no , no CCíírculo rculo ÁÁrticortico, , 
possui as habitapossui as habitaçções mais ao norte da Islândia.ões mais ao norte da Islândia.

�� A Islândia tem quatro parques nacionais: o A Islândia tem quatro parques nacionais: o 
JJöökulskulsáárgljrgljúúfurfur, o , o SkaftafellSkaftafell, o , o 
SnSnææfellsjfellsjöökullkull, e o , e o ÞingvellirÞingvellir, onde o , onde o 
promontpromontóóriorio criou um criou um anfiteatroanfiteatro natural.natural.



ECONOMIAECONOMIA
�� A A economiaeconomia da Islândiada Islândia éé de tipo de tipo capitalistacapitalista, semelhante , semelhante ààs de outros s de outros 

papaííses nses nóórdicosrdicos, com presen, com presençça de um a de um estado do bemestado do bem--estar socialestar social. As . As taxas taxas 
de desempregode desemprego são baixas, e a distribuisão baixas, e a distribuiçção de rendimentos ão de rendimentos éé bastante bastante 
ampla.ampla.

�� A economia da Islândia A economia da Islândia éé modesta, dependente em grande parte da modesta, dependente em grande parte da pescapesca
e inde indúústria relacionada, que respondem por quase 70% das exportastria relacionada, que respondem por quase 70% das exportaçções. O ões. O 
estado da economia nacional dependente grandemente do mercado paestado da economia nacional dependente grandemente do mercado para ra 
produtos de origem marinha.produtos de origem marinha.

�� Outras fontes importantes de exportaOutras fontes importantes de exportaçção incluem ão incluem alumalumíínionio, , ferroferro--silsilííciocio, , 
equipamento para pesca e processamento de produtos marequipamento para pesca e processamento de produtos maríítimos, e lã. O timos, e lã. O 
comcoméércio exterior desempenha um papel importante na economia da rcio exterior desempenha um papel importante na economia da 
Islândia. ExportaIslândia. Exportaçções e importaões e importaçção equivalem, cada uma, a um terão equivalem, cada uma, a um terçço do o do 
PIBPIB. A maior parte das exporta. A maior parte das exportaçções ões éé para os para os EUAEUA e para o e para o JapãoJapão..

�� A Islândia usufrui da forA Islândia usufrui da forçça geota geotéérmica como recurso energrmica como recurso energéético para todas tico para todas 
as as atividadesatividades, devido sua localiza, devido sua localizaçção, em um territão, em um territóório cheio de rio cheio de vulcõesvulcões..

�� Em Em 14 de 14 de outubrooutubro de de 20082008, a , a bolsabolsa da Islândia sofreu uma queda da Islândia sofreu uma queda 
histhistóórica de 76%rica de 76%



DEMOGRAFIADEMOGRAFIA
�� A populaA populaçção islandesa ão islandesa éé bastante reduzida para a extensão do territbastante reduzida para a extensão do territóório. A rio. A 

maioria dos islandeses descende de colonizadores maioria dos islandeses descende de colonizadores norueguesesnoruegueses e e celtasceltas
oriundos da oriundos da IrlandaIrlanda, e a popula, e a populaçção ão éé notavelmente notavelmente homogêneahomogênea. De acordo . De acordo 
com estatcom estatíísticas do sticas do governo islandêsgoverno islandês, 99% da popula, 99% da populaçção vive em ão vive em ááreas reas 
urbanas (ou seja, em localidades com populaurbanas (ou seja, em localidades com populaçção maior do que 200 ão maior do que 200 
pessoas), e 60% dela vive em pessoas), e 60% dela vive em ReiquiaviqueReiquiavique e seus sube seus subúúrbios.rbios.

�� Das lDas líínguas nnguas nóórdicas, o rdicas, o islandêsislandês éé a mais pra mais próóxima do xima do norueguês antigonorueguês antigo, e , e 
tem permanecido praticamente imuttem permanecido praticamente imutáável desde o vel desde o ssééculo XIIculo XII. Por causa da . Por causa da 
sua reduzida demografia e relativa homogeneidade, a sua reduzida demografia e relativa homogeneidade, a IslândiaIslândia tem tem 
caractercaracteríísticas de uma sociedade fechada.sticas de uma sociedade fechada.

�� Cerca de 91% da populaCerca de 91% da populaçção pertence ão pertence àà igreja oficial, a igreja oficial, a Igreja EvangIgreja Evangéélica lica 
LuteranaLuterana, ou a outras igrejas , ou a outras igrejas luteranasluteranas. Entretanto, a Islândia tem . Entretanto, a Islândia tem 
completa liberdade religiosa, e outras congregacompleta liberdade religiosa, e outras congregaçções protestantes e o ões protestantes e o 
catolicismo tambcatolicismo tambéém estão presentes. A mais notm estão presentes. A mais notáável congregavel congregaçção religiosa, ão religiosa, 
e a que mais rapidamente cresceu em 2003, foi a e a que mais rapidamente cresceu em 2003, foi a ÁÁsatrsatrúúarfarféélagiðlagið
("Comunidade ("Comunidade ÁÁsatrsatrúú"), que revive a "), que revive a religião religião prpréé--cristãcristã da Islândia.da Islândia.



CULTURACULTURA
�� A cultura islandesa possui suas raA cultura islandesa possui suas raíízes nos zes nos vikingsvikings e nas tradie nas tradiçções nões nóórdicas. rdicas. 

A A Literatura islandesaLiteratura islandesa éé popular, em particular as popular, em particular as sagassagas islandesas e as islandesas e as 
eddaseddas, que foram escritas durante os primeiros assentamentos. Os , que foram escritas durante os primeiros assentamentos. Os 
islandeses dão bastante importância islandeses dão bastante importância àà independência e independência e àà autoauto--suficiência; suficiência; 
em uma pesquisa da em uma pesquisa da Comissão EuropeiaComissão Europeia, mais de 85% dos islandeses , mais de 85% dos islandeses 
declararam a independência como algo de grande importância, senddeclararam a independência como algo de grande importância, sendo o 
contrastante com a mcontrastante com a méédia europeia (53%), a Noruega (47%) e a dia europeia (53%), a Noruega (47%) e a 
Dinamarca (49%). Dinamarca (49%). 

�� Algumas crenAlgumas crençças tradicionais se mantêm atas tradicionais se mantêm atéé hoje; por exemplo, alguns hoje; por exemplo, alguns 
islandeses acreditam em islandeses acreditam em elfoselfos. A Islândia possui o maior . A Islândia possui o maior IDHIDH do mundo e do mundo e 
foi recentemente classificada como o quarto pafoi recentemente classificada como o quarto paíís mais feliz do mundo.s mais feliz do mundo.

�� A Islândia A Islândia éé bem liberal em termos de bem liberal em termos de lesbianismolesbianismo, , bissexualismobissexualismo e e 
transgênerostransgêneros ((GLBTGLBT). Em 1996, o parlamento passou uma lei criando a ). Em 1996, o parlamento passou uma lei criando a 
união registrada de casais de mesmo sexo, cobrindo quase todos ounião registrada de casais de mesmo sexo, cobrindo quase todos os direitos s direitos 
e benefe benefíícios do cios do casamentocasamento. Em 2006, por unanimidade, uma nova lei . Em 2006, por unanimidade, uma nova lei 
assegurou os mesmos direitos de assegurou os mesmos direitos de adoadoççãoão e inseminae inseminaçção assistida de casais ão assistida de casais 
de sexos diferentes para casais de mesmo sexo.de sexos diferentes para casais de mesmo sexo.



LINGUALINGUA

�� A lA lííngua oficial da Islândia ngua oficial da Islândia éé o o islandêsislandês, uma , uma llííngua germânicangua germânica que que 
descende do descende do nnóórdico antigordico antigo. O islandês sofreu menos mudan. O islandês sofreu menos mudançças em as em 
relarelaçção ao não ao nóórdico antigo do que outras lrdico antigo do que outras líínguas nnguas nóórdicas, rdicas, 
preservando mais inflexões verbais e nominais, e tambpreservando mais inflexões verbais e nominais, e tambéém criando m criando 
novas palavras a partir de ranovas palavras a partir de raíízes nativas evitando o estrangeirismo. zes nativas evitando o estrangeirismo. 
AtualmenteAtualmente, , éé a a úúnica lnica lííngua viva a utilizar a letra ngua viva a utilizar a letra rrúúnicanica ÞÞ. O . O 
idioma mais pridioma mais próóximo ao islandês ximo ao islandês éé o o feroêsferoês..

�� O O inglêsinglês éé extensamente falado e maioria dos islandeses falam em extensamente falado e maioria dos islandeses falam em 
um num níível quase nativo. O vel quase nativo. O dinamarquêsdinamarquês tambtambéém m éé muito falado entre muito falado entre 
a populaa populaçção. Estudar essas lão. Estudar essas líínguas faz parte do programa escolar nguas faz parte do programa escolar 
obrigatobrigatóório da Islândia. Outros idiomas falados são o rio da Islândia. Outros idiomas falados são o alemãoalemão, o , o 
norueguêsnorueguês e o e o suecosueco..



RELIGIÃORELIGIÃO
�� Os cidadãos islandeses gozam de liberdade religiosa de acordo coOs cidadãos islandeses gozam de liberdade religiosa de acordo com m 
sua constituisua constituiçção, apesar de não existir separaão, apesar de não existir separaçção entre ão entre IgrejaIgreja e e 
EstadoEstado. A . A Igreja Nacional da IslândiaIgreja Nacional da Islândia, , luteranaluterana, , éé a Igreja do a Igreja do 
Estado. Estado. [20][20] O registro nacional mantO registro nacional mantéém dados sobre a filiam dados sobre a filiaçção ão 
religiosa de todos os cidadãos islandeses. Em 2005, eram divididreligiosa de todos os cidadãos islandeses. Em 2005, eram divididos os 
em:em:

�� 82.1% membros da Igreja Nacional da Islândia. 82.1% membros da Igreja Nacional da Islândia. 
�� 4.7% membros das Igrejas Livres Luteranas de 4.7% membros das Igrejas Livres Luteranas de ReykjavReykjavííkk e e 
HafnarfjHafnarfjöörðurrður. . 

�� 2.6% sem filia2.6% sem filiaçção a nenhum grupo religioso. ão a nenhum grupo religioso. 
�� 2.4% membros da 2.4% membros da Igreja CatIgreja Catóólica Romanalica Romana. . 
�� 5.5% membros de organiza5.5% membros de organizaçções religiosas não registradas ou sem ões religiosas não registradas ou sem 
filiafiliaçção especão especíífica. fica. 

�� Os restantes 2.7% estão divididos em outras crenOs restantes 2.7% estão divididos em outras crençças as CristãsCristãs ou ou 
nãonão--CristãCristã (1%). Pesquisas mostram que 43% não (1%). Pesquisas mostram que 43% não freqfreqüüentamentam
eventos religiosos e apenas 10% eventos religiosos e apenas 10% freqfreqüüentaenta regularmente.regularmente.



FOTOS DIVERSASFOTOS DIVERSAS
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FOTOS DIVERSASFOTOS DIVERSAS



CUNILCUNILÁÁRIARIA
Hoje tive o questionável prazer de 
experimentar um prato da tradicional da 
culinária islandesa: a cabeça de ovelha 
(Svið, em islandês). 

Quando cheguei à mesa de jantar, não 
sabia se ria ou se só ficava com o queixo 
caído de surpresa em ver uma travessa 
com várias faces de ovelhas que tiveram 
suas cabeças cortadas no meio para 
remoção do cérebro, e assadas com pele e 
tudo. A recomendação que recebi dos 
islandeses presentes foi: "O olho é a 
melhor parte!". Ugh. 
Logo quando eu achei que já tinha passado 
pelo pior, uma nova travessa chegou à
mesa: gelatina de raspa de cabeça de 
ovelha. 



FimFim…………………………

Obrigado pela atenObrigado pela atençção!ão!

Jucemar de Santi Veroneze

12/11/2008

Dourados/MS - Brasil


