
ÉÉ mais do que um pamais do que um paíís onde s onde 
tudo tudo éé permitido.permitido.

HOLANDA



A imagem que temos da Holanda A imagem que temos da Holanda éé a a 
de que lde que láá tudo tudo éé permitido: aborto, permitido: aborto, 

eutaneutanáásia, maconha, casamento entre sia, maconha, casamento entre 
homossexuais, e agora athomossexuais, e agora atéé sexo em locais sexo em locais 

ppúúblicos.blicos.

ÉÉ verdade que a Holanda verdade que a Holanda éé um paum paíís s 
extremamente liberal, porextremamente liberal, poréém, diversos m, diversos 

outros valores são extremamente outros valores são extremamente 
importantes para o paimportantes para o paíís, e revelam uma s, e revelam uma 
populapopulaçção com muitas oportunidades de ão com muitas oportunidades de 

formaformaçção e cultura.ão e cultura.



GeografiaGeografia

Nome: Reino dos PaNome: Reino dos Paííses ses 
BaixosBaixos

ÁÁrea: 41.865 Kmrea: 41.865 Km²² ( O MS ( O MS 
éé 7 vezes maior)7 vezes maior)

PopulaPopulaçção: 16,2 milhões ão: 16,2 milhões 
( 6 vezes maior que do ( 6 vezes maior que do 
MS)MS)

LocalizaLocalizaçção: Continente ão: Continente 
Europeu, prEuropeu, próóximo do Mar ximo do Mar 
do Nortedo Norte



Geografia e PolGeografia e Polííticatica

Capital: Capital: AmsterdamAmsterdam (pol(políítica), ptica), póólo econômico lo econômico ––
HaiaHaia

Regime de Governo: Monarquia Parlamentarista Regime de Governo: Monarquia Parlamentarista 
–– Rainha Rainha BeatrixBeatrix; Primeiro Ministro ; Primeiro Ministro –– Jan Peter Jan Peter 
BalkenendeBalkenende



PopulaPopulaççãoão

Religião: 33% CatReligião: 33% Catóólicos; 14% Igreja licos; 14% Igreja 
Reformista Holandesa; 7% Calvinistas; Reformista Holandesa; 7% Calvinistas; 
7% Outras; 39% não possuem religião.7% Outras; 39% não possuem religião.

VerzuilingVerzuiling: capacidade de associa: capacidade de associaçção ão 
entre pessoas (sindicatos, associaentre pessoas (sindicatos, associaçções, ões, 
etc.)etc.)



EnsinoEnsino

BBáásico: para criansico: para criançças de 4 a 12 anos as de 4 a 12 anos 
(desenvolvimento emocional, intelectual e (desenvolvimento emocional, intelectual e 
criativo)criativo)
SecundSecundáário: Dividerio: Divide--se em três:se em três:

•• Geral: de 4 a 5 anos, permite a passagem para Geral: de 4 a 5 anos, permite a passagem para 
o ensino profissional superioro ensino profissional superior

•• PreparatPreparatóório: 6 anos, permite o acesso rio: 6 anos, permite o acesso àà
universidades e escolas superioresuniversidades e escolas superiores

•• Profissional: agrProfissional: agríícola, administrativo, tcola, administrativo, téécnico, cnico, 
serviserviçços e saos e saúúde, domde, domééstico, aptidão comercial stico, aptidão comercial 
e ne nááuticoutico



EnsinoEnsino

Superior: dividido em dois:Superior: dividido em dois:
•• UniversitUniversitáário: 8 universidades e 5 escolas rio: 8 universidades e 5 escolas 

superiores, a mais antiga superiores, a mais antiga éé a universidade a universidade 
de de LeidenLeiden, fundada em 1575. O ensino , fundada em 1575. O ensino 
possui duas fases: uma de quatro anos, possui duas fases: uma de quatro anos, 
acessacessíível a todos os alunos do ensino vel a todos os alunos do ensino 
secundsecundáário preparatrio preparatóório; e uma para um rio; e uma para um 
nnúúmero limitado concedendo grau de mero limitado concedendo grau de 
doutor ou outra especializadoutor ou outra especializaçção.ão.



EnsinoEnsino

•• Profissional Superior: econômico e Profissional Superior: econômico e 
administrativo, domadministrativo, domééstico, agrstico, agríícola, cola, 
comercial, socialcomercial, social--pedagpedagóógico, sagico, saúúde, de, 
ttéécnico, artes, normal. Duracnico, artes, normal. Duraçção de 4 ão de 4 
anos.anos.

•• Internacional: ministrado em inglês para Internacional: ministrado em inglês para 
estrangeiros que possuam no mestrangeiros que possuam no míínimo o nimo o 
grau universitgrau universitáário.rio.



EnsinoEnsino

AtAtéé os 16 anos o ensino os 16 anos o ensino éé obrigatobrigatóório para rio para 
todostodos

Os maiores gastos do governo são Os maiores gastos do governo são 
destinados ao Ministdestinados ao Ministéério da Educario da Educaçção, 17%ão, 17%

Universidade de Leiden



EconomiaEconomia

Agricultura: milho, trigo, Agricultura: milho, trigo, 
beterraba, batata, flores beterraba, batata, flores 
(tulipas, narcisos e (tulipas, narcisos e 
jacintos)jacintos)

Diques: a Holanda possui Diques: a Holanda possui 
a mais avana mais avanççada rede de ada rede de 
diques do mundo diques do mundo 
(engenharia hidr(engenharia hidrááulica ulica 
para manter terras para manter terras 
secas). Mais da metade secas). Mais da metade 
do territdo territóório fica abaixo do rio fica abaixo do 
nníível do marvel do mar



EconomiaEconomia

Moeda: Moeda: EuroEuro

Transporte: imensa maioria de Transporte: imensa maioria de 
transporte ptransporte púúblico que cobre blico que cobre 
todo o patodo o paíís, com tarifas s, com tarifas 
idênticas em toda parte do idênticas em toda parte do 
territterritóório. O Estado se rio. O Estado se 
preocupa com a utilizapreocupa com a utilizaçção de ão de 
meios de transporte menos meios de transporte menos 
agressivos ao meio ambiente agressivos ao meio ambiente 
(bonde, trem, ônibus)(bonde, trem, ônibus)

Junção rodoviária de 
“Kelinpolderplein”, em Rotterdam



EconomiaEconomia

Fortemente Industrializado (IndFortemente Industrializado (Indúústria de stria de 
alimentos, qualimentos, quíímica, petroqumica, petroquíímica e maquinmica e maquináário rio 
eleléétrico)trico)

A principal fonte de energia A principal fonte de energia éé o go gáás natural que s natural que 
encontraencontra--se no subsolo do pase no subsolo do paíís; seguido pelo s; seguido pelo 
petrpetróóleo, ventos (energia eleo, ventos (energia eóólica), carvão nuclear.lica), carvão nuclear.



EconomiaEconomia

Transporte: Transporte: éé grande a cultura entre os grande a cultura entre os 
holandeses da utilizaholandeses da utilizaçção de bicicletas.ão de bicicletas.



SaSaúúde e Meio Ambientede e Meio Ambiente

SaSaúúde: totalmente bancada pelo Estado, e de: totalmente bancada pelo Estado, e 
de excelente qualidadede excelente qualidade

Meio Ambiente: grande nMeio Ambiente: grande núúmero de leis e mero de leis e 
regulamentos consagrados regulamentos consagrados àà manutenmanutençção ão 
e protee proteçção do meio ambiente. Polão do meio ambiente. Políítica tica 
preventiva para evitar danos ao meio preventiva para evitar danos ao meio 
ambiente e ambiente e àà sasaúúde da populade da populaçção.ão.



ArtesArtes

Pintura: Pintura: VanVan GoghGogh, Rembrandt. O Instituto , Rembrandt. O Instituto 
Neerlandês de DocumentaNeerlandês de Documentaçção da Histão da Históória da Arte ria da Arte 
em em HaiaHaia rereúúne documentane documentaçção sobre obras de ão sobre obras de 
arte que pertencem a colecionadores.arte que pertencem a colecionadores.

A Ilustração da Noite – Van Gogh
Crucificação - Rembrandt



ArtesArtes

Literatura: FundaLiteratura: Fundaçção para o Incremento ão para o Incremento 
da Traduda Traduçção de Obras Literão de Obras Literáárias rias 
Neerlandesas, em Neerlandesas, em AmsterdamAmsterdam, trabalha , trabalha 
para que obras holandesas sejam para que obras holandesas sejam 
traduzidas no exterior, enquanto a traduzidas no exterior, enquanto a 
AssociaAssociaçção Internacional de Lão Internacional de Lííngua e ngua e 
Literatura Neerlandesa, em Literatura Neerlandesa, em HaiaHaia, incentiva , incentiva 
o ensino da lo ensino da lííngua e da literatura fora da ngua e da literatura fora da 
Holanda.Holanda.



TurismoTurismo

Mais de 700 museus (desde pinturas do sMais de 700 museus (desde pinturas do sééculo 17 culo 17 
atatéé colecoleçções de brinquedos, relões de brinquedos, relóógios, cerâmica). gios, cerâmica). 
Mais conhecidos: Mais conhecidos: 

Rijksmuseum, em 

Amsterdam

Mauritshuis, em Haia

Openluchtmuseum
(Museu ao Ar Livre), 
em Arnhem



TurismoTurismo

Palácio Het Loo, castelo do 

século 15
Muziektheater, onde funcionam a 
Fundação Neerlandesa de Ópera, 
o National Ballet e a Orquestra de 
Concertgebow

Kerstflora (Flora de Natal), 
exposição de flores que dura 5 dias



EsporteEsporte

O principal esporte O principal esporte éé o futebol, tendo o futebol, tendo 
times famosos como: o times famosos como: o AjaxAjax e o PSV.e o PSV.

Outro esporte muito praticado Outro esporte muito praticado éé a a 
patinapatinaçção sobre o gelo.ão sobre o gelo.

FimFim


