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A FINLÂNDIA 
E OS FINLANDESES

MAIORES CIDADES
A região da Capital é composta por quatro cidades independentes. 

Um grande número de pequenas cidades e municípios 

fica próximo a esta região.

VIDA E CIDADES
A população está fortemente concentrada no 

Sul da Finlândia, onde as maiores cidades es�

tão localizadas. Em termos populacionais, o 

ponto central do país está localizado a cerca 

de 100 quilômetros ao norte de Helsinque. A 

Finlândia tem um comprimento total de mais 

de 1.000 quilômetros.

Cerca de 60% dos finlandeses têm casa 

própria. Cerca de 70% dos finlandeses vi�

vem em, ou perto de, metrópoles ou cidades. 

Apenas 6% da população vive no interior, que 

constitui 70% da área total do país.

Outras metrópoles e 
cidades importantes

Tampere 223.000

Oulu 197.000

Turku 184.000

Jyväskylä 136.000

Kuopio 111.000

Lahti 104.000

Densidade 
populacional

177 por km²

45 por km²

34 por km²

29 por km²

24 por km²

17 por km²

14 por km²

11 por km²

4 por km²

2 por km²

Tampere

Jyväskylä

Kuopio

Lahti

Oulu

Turku

Região da Capital

5.500.000 
de habitantes

Região da Capital 1.400.000 

Áreas urbanas 1.110.000

Helsinque 624.000

Espoo 266.000 

Vantaa 211.000

Kauniainen 9.000

Cidades-dormitório 
290.000

A população da Finlândia é de cerca de 5,5 milhões de pessoas,  

sendo o número de mulheres um pouco maior que o de homens. 

A maioria da população está na faixa etária acima dos 50 anos. 

A média de idade dos finlandeses é de, aproximadamente, 42 anos. 

1.157 km

1,4 

milhão de 
residências unifamiliares

1,1 

milhão de 
apartamentos

2.500.000 domicílios

A região da Lapônia 
engloba cerca de 30% 
da área total da Finlândia, 
mas tem apenas 180.000 
habitantes. 

Lapônia

Helsinque

50% 
da população

3% 
da população
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FAMÍLIAS
Pouco mais de 1 milhão de fi nlan� 1 milhão de finlan�

deses vive sozinho. Cerca de 1,8 mi�

lhão vive em habitações com duas 

pessoas e 0,8 milhão vive em habi�

tações com três pessoas. Quase 1,8 

milhão de finlandeses vive em habi�

tações com quatro ou mais pessoas. RELIGIÃO
Quase 75% dos finlandeses são membros da Igreja Evangé�

lica Luterana da Finlândia, e cerca de 1% pertence à Igreja 

Ortodoxa da Finlândia. Aproximadamente 1,5% dos finlan�

deses têm outras religiões e mais de 20% não frequenta 

nenhuma igreja. Uma pequena proporção destes que não 

são membros de nenhuma igreja faz parte de comunidades 

religiosas independentes.

Uma proporção significativa dos membros da Igreja 

Evangélica Luterana são cristãos culturais, ou seja, não 

participam ativamente da prática da religião. 

EVANGÉLICA 
LUTERANA

75%

ORTODOXA

1%
NÃO PERTENCEN-
TES A NENHUMA 

IGREJA

20%
OUTRAS 

RELIGIÕES

1,5%

IDIOMAS
Cerca de 90% dos finlandeses falam finlandês como lín�

gua principal e mais de 5% falam sueco. Mais de 2.000 

finlandeses falam sami como língua principal.

OUTROS IDIOMAS FALADOS NA FINLÂNDIA

Cerca de 70.000 pessoas falam russo; em torno de 50.000 

falam estoniano; aproximadamente 17.000 falam inglês e 

o mesmo número de pessoas fala somali; cerca de 15.000 

falam árabe; em torno de 10.000 falam o curdo e cerca 

de 10.000 pessoas falam chinês como língua principal.

A maioria das pessoas que falam russo como língua 

principal se mudaram para a Finlândia depois de 1990, 

mas o país também tem uma pequena população de fa�

lantes de russo que se origina da época do domínio russo 

na Finlândia (1809–1917). A maioria dos estonianos que 

vivem na Finlândia mudaram�se para o país após o colap�

so da União Soviética.

1,1 
milhão de 
domicílios 0,9 milhão 

de domicílios

0,29 
milhão de domi�

cílios

[CH]
10.000

[KU]
10.000

[AR]
15.000

[SO]
17.000

[EN]
17.000

[ET]
50.000

[RU]
70.000

[SU][FI]90% 
5% 
Sueco

   

Finlandês

5% 
Outros 

idiomas

A capela de Kamppi, no 
centro de Helsinque, desti-
na-se à reflexão silenciosa. 
Um assistente social ou um 
funcionário da paróquia es-
tá disponível para consul-
ta no lobby.
Arquiteto: 
Mikko Summanen, K2S

0,36 
milhão de domi�

cílios
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Em termos de área, a Finlândia está entre os maiores países da 

Europa. No entanto, com seus 5,5 milhões de pessoas, é o país 

mais escassamente povoado da União Europeia. Sua população 

está concentrada na região Sul do país e em algumas poucas 

cidades. No deserto no Norte da Finlândia, você pode caminhar 

por dias sem ver ninguém, se assim o desejar. As cidades, en�

tretanto, são modernas e continentais.

De um extremo ao outro, o país tem mais de 1.000 quilôme�

tros de comprimento. Trata�se de um país multifacetado: no 

início do verão, enquanto as pessoas aproveitam um banho de 

mar no Sul, você ainda pode esquiar no Norte. No Oeste, é pos�

sível sentir a proximidade do mar Báltico e do oceano Atlânti�

co. A corrente do Golfo faz com que o clima na Finlândia seja 

mais suave do que sua localização ao Norte poderia sugerir 

— diferente do Canadá e da Rússia, que estão na mesma lati�

tude. Quase um terço de todas as pessoas que vivem ao Norte 

do paralelo 60 são finlandesas. Na Finlândia Oriental, o clima 

é continental em muitos aspectos, como resultado da massa 

continental da Eurásia. 

Ao longo do país, a Finlândia apresenta as quatro estações 

do ano. O verão é exuberante, uma estação de luz, com relativa�

mente pouca chuva. O outono é frequentemente chuvoso e o in�

verno é frio, com tempestades de neve. No Sul, a neve costuma 

cobrir o chão em dezembro. No Norte, isso acontece um mês ou 

até dois meses antes. No Sul, a neve derrete em abril, enquanto 

competições de esqui cross�country são realizadas às vezes até 

o solstício de verão na parte mais setentrional do país. 

Em alguns anos, quase não neva na parte Sul da Finlândia, 

enquanto em outros pode nevar ainda no fim da primavera. 

A localização ao Norte também afeta a quantidade de luz. 

No verão, o sol permanece acima do horizonte por cerca de 

dois meses na parte mais setentrional do país. Por sua vez, 

no inverno, na época do Natal, ele permanece abaixo do hori�

zonte pelo mesmo período de tempo.  Durante este período, o 

cenário invernal reflete uma luz azul mágica por algumas ho�

ras por dia.

No Sul, o sol permanece acima do horizonte por até 19 ho�

ras por dia no verão. Na época do Natal, o período diurno dura 

no máximo seis horas por dia.

UM OLHAR SOBRE A FINLÂNDIA
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A PAISAGEM FINLANDESA
Vista de um avião, a Finlândia é surpreendente. Aproximada�

mente 75% de sua área é coberta por florestas e quase 10%, 

por lagos e rios. Naturalmente, a Finlândia também tem me�

trópoles, cidades, bairros, campos, aldeias, aeroportos, áreas 

industriais, autoestradas, ferrovias e zonas marítimas — mas a 

maior parte de sua área é coberta por florestas. 

O país fica no nível do mar, com algumas montanhas ao Nor�

te. Com montes e vales alternando entre si, o terreno finlandês, 

no entanto, não é plano.

As florestas cercam um grande número de lagos, principal�

mente no Leste do país. A área do Saimaa consiste em centenas 

de lagos interligados. O Wall Street Journal classificou o Saimaa 

entre os cinco lagos mais bonitos do mundo em 2014. Em ter�

mos de águas interiores, a Finlândia é incomparável: tem cente�

nas de quilômetros de vias navegáveis variadas, com abundân�

cia de espaço, privacidade e enseadas desabitadas. O país tem 

cerca de 188.000 lagos. 

Seu extenso arquipélago na região Sudoeste é uma combi�

nação única de ilhas, ilhotas e rochedos — de leito rochoso e 

mar. A terra comprimida durante a Idade do Gelo está aumen�

tando até um centímetro por ano, o que significa que a área to�

tal da Finlândia aumenta cerca de sete quilômetros quadrados 

por ano.

Turfeiras são típicas da Finlândia também, variando de pân�

tanos a zonas úmidas. A turfa oriunda dessas árvores gera cerca 

de 5% da energia usada no país.

As florestas, os lagos e o arquipélago, com suas flora e fau�

na, constituem ambientes naturais únicos. A Finlândia tem até 

700.000 pescadores recreativos e 300.000 caçadores. 

A Lapônia é um dos poucos redutos naturais na Europa. É 

também um paraíso para pescadores e pessoas que gostam de 

caminhada — e para esquiadores durante os ensolarados me�

ses de primavera. Kolari, um pequeno município da Lapônia, 

tem menos de 4.000 habitantes, mas possui capacidade para 

acomodar mais de 35.000 turistas.

A natureza também é acessível e todos são convidados a ca�

minhar pelas florestas e colher frutos e cogumelos. 
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Os 200 membros do Parlamento finlandês são eleitos a cada 

quatro anos. A próxima eleição parlamentar acontecerá em 

2019. Todos os cidadãos finlandeses maiores de 18 anos têm 

direito ao voto. Oito partidos estão atualmente representados no 

Parlamento. O número de partidos é alto por causa do sistema 

eleitoral. A Finlândia tem um governo de coalizão, o que signifi�

ca que os partidos políticos devem cooperar uns com os outros 

apesar de suas diferenças ideológicas.

O presidente da Finlândia é eleito por voto popular direto para 

um período de seis anos e, no máximo, dois mandatos sucessi�

vos. Sauli Niinistö, o atual presidente, foi eleito em 2012. Além 

de seus outros poderes, Niinistö é responsável pela política ex�

terna, em cooperação com o governo da Finlândia.

A Finlândia tem cerca de 300 municípios. Eles têm extensa 

autonomia, o que garante que as decisões sejam tomadas local�

mente, próximo aos cidadãos. Os municípios têm poder de de�

cisão sobre o uso da terra e organização de educação básica e 

saúde, entre outros assuntos. Os conselhos municipais são elei�

tos a cada quatro anos. Todos os partidos políticos participam 

das tomadas de decisões dos conselhos municipais.  

Os eleitores finlandeses elegem 13 membros para o Parla�

mento Europeu. 

SOCIEDADE 
FINLANDESA

 Eleitor       Enfermeiras

 Bombeiro      Criança em idade escolar

RIITTA SUPPERI / KEKSI / TEAM FINLANDRIITTA SUPPERI / KEKSI / TEAM FINLAND

RIITTA SUPPERI / KEKSI / TEAM FINLANDJOHANNA VUONOKARI / LEHTIKUVA
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CONHECIMENTO É PODER
Na Finlândia, a educação obrigatória começa aos sete anos de 

idade e dura nove anos. Depois do ensino básico, alguns estudan�

tes continuam sua educação nas instituições vocacionais e alguns 

seguem para as acadêmicas e, subsequentemente, para as uni�

versidades, enquanto outros se transferem diretamente para a 

vida de trabalho e, paralelamente, estudam. Todos podem conti�

nuar sua educação pelo tempo que desejarem. A educação é gra�

tuita para todos, inclusive a pós�graduação. As escolas do ensi�

no básico, as instituições vocacionais e de ensino técnico servem 

uma refeição diária gratuita. A Finlândia tem 14 universidades, 

as quais estão localizadas em diferentes partes do país, incluin�

do a Lapônia. 

O sistema educacional finlandês produz excelentes resultados. 

Em 2015, o Fórum Econômico Mundial estimou que a Finlândia 

tem o melhor capital humano do mundo em termos de educação, 

bem�estar e emprego. De acordo com o Universitas 21, a Finlân�

dia tem o sexto melhor sistema educacional do mundo. Além dis�

so, o país está sempre entre as melhores nações do mundo nas 

pesquisas PISA, que medem o conhecimento e as habilidades em 

matemática, leitura e ciência entre os jovens. A educação não é 

desperdiçada: de acordo com uma pesquisa recente da PIAAC, 

feita pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvi�

mento Econômico), os finlandeses adultos se classificaram em 

segundo lugar no mundo na resolução de problemas matemá�

ticos e leitura. 

HOMENS E MULHERES
Um sistema educacional genuinamente igual leva a uma socie�

dade igualitária como um todo. Igualdade entre os gêneros é 

evidente. Na verdade, meninas e mulheres são, muitas vezes, 

melhor educadas do que os homens e meninos. 

A Finlândia já teve uma mulher como presidente da Repúbli�

ca e presidente da Suprema Corte. Assim, uma mulher como 

professora ou executiva não é nada excepcional. Por um longo 

tempo, quase a metade ou mais dos ministros do Governo da 

Finlândia eram mulheres. 

Um elevado nível de cuidados com a saúde e de creches para 

as crianças também facilita a igualdade. Em listagens compila�

das pela ONG Save the Children, a Finlândia aparece repetida�

mente entre os melhores países do mundo para as mães cria�

rem seus filhos. A licença maternidade no país é de 105 dias. 

Depois deste tempo, a família recebe um subsídio parental e 

qualquer dos pais pode ficar em casa com a criança. O bem�

�estar das famílias significa bem�estar para as crianças. De 

acordo com a UNICEF, a Finlândia classifica�se entre as cinco 

principais nações do mundo em termos de bem�estar infantil. 

Para pessoas acostumadas com sistemas de classe, a Fin�

lândia deve ser uma experiência extraordinária. Em várias em�

presas, as pessoas são chamadas por seu primeiro nome, sem 

levar em conta seus cargos. A informalidade não é apenas uma 

maneira de falar. A hierarquia na Finlândia é genuinamente 

baixa e as pessoas não enfatizam seu status, exceto em al�

guns contextos oficiais. Uma das razões por trás da igualdade 

é o fato do país nunca ter tido estruturas feudais e, dessa for�

ma, os finlandeses sempre interagiram diretamente uns com 

os outros.

Também por essa razão, a Finlândia tem muito pouca cor�

rupção. No Índice de Percepção de Corrupção compilado pela 

Transparência Internacional, a Finlândia repetidamente se 

classifica entre os países menos corruptos do mundo. O país 

foi o terceiro colocado no índice mais recente — o que esteve 

perto de ser uma decepção.

A imprensa trabalha livremente no país, sem censura. A 

confidencialidade das fontes é forte e só pode ser quebrada 

em processos legais relacionados a crimes graves. Em 1766, a 

Suécia�Finlândia tornou�se a primeira nação no mundo a im�

plementar uma lei sobre transparência na administração. Em 

consonância com essa forte tradição, documentos administra�

tivos são acessíveis a todos, gratuitamente. Além disso, as au�

toridades devem fornecer informações ativamente sobre o de�

senvolvimento em seus campos de administração. 

2
2ª Melhor Igualdade de Gênero no Mundo 

Global Gender Gap Report 2014
Fórum Econômico Mundial

1
Melhor Capital Humano no Mundo

Human Capital Report 2015
Fórum Econômico Mundial

3
3º País Menos Corrupto do Mundo

Índice de Percepção de Corrupção 2014
Transparência Internacional
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Criada por Tove Jansson, a família Mumin — provavelmente 

a família mais feliz e sábia do mundo — veio da Finlândia. De 

acordo com vários estudos, os finlandeses também são felizes, 

talvez devido aos seus hobbies culturais. A literatura é extre�

mamente popular. Os finlandeses leem muito e cada município 

e vila tem uma biblioteca, com bibliotecas móveis visitando as 

áreas mais remotas e escassamente povoadas. 

O teatro também é popular. Quase todas as metrópoles e 

cidades têm um teatro e a maioria tem vários, com peças em 

finlandês e sueco, as duas línguas oficiais. Uma característica 

especial finlandesa inclui teatros locais no verão apresentando 

peças de uma variada gama de escritores, de professores locais 

a Aleksis Kivi, o autor nacional da Finlândia. 

Os filmes produzidos na Finlândia abrangem todos os gêne�

ros, da comédia ao terror e de histórias de detetives a anima�

ções. Filmes domésticos representam cerca de 25% dos filmes 

mais assistidos no país. Os entusiastas do cinema se encon�

tram no Sodankylä Film Festival e no Love & Anarchy, também 

conhecido como Festival Internacional de Cinema de Helsin�

que. 

A Finlândia é o paraíso para os amantes da música. Os prin�

cipais palcos para shows estão localizados nas cidades, mas 

a música alcança todas as partes do país no verão. A seleção 

dos festivais varia da música clássica ao popular — do Festi�

val de Ópera Savonlinna ao Pori Jazz e do Festival de Helsin�

que ao Ruisrock.

O país tem uma extensa rede de institutos de música, o que 

produz um grande número de entusiastas talentosos, além de 

músicos profissionais.

A Finlândia tem excelentes museus de arte, não apenas em 

Helsinque, mas também em outras partes do país. Vários des�

ses museus foram originalmente fundados por indivíduos ou 

organizações privadas. Tais museus estão localizados em Tam�

pere e Mänttä, entre outros lugares. 

A beleza está presente em todo lugar. Arquitetura e design 

prático são importantes na Finlândia. Além dos objetos bonitos, 

design diz respeito a design industrial e de serviços.

TUDO POR ESPORTE
Os finlandeses são apaixonados por esportes, tanto profissio�

nal quanto de recreação. Vários eventos ligados aos principais 

esportes foram organizados na Finlândia desde os Jogos Olím�

picos de Verão em 1952.

O hóquei no gelo é o esporte mais popular no país. Vários es�

portes em equipe — tais como futebol, basquete, vôlei, floorball 

e patinação sincronizada no gelo — são extremamente popula�

res como hobbies. Em eventos individuais tradicionais, os fin�

landeses são internacionalmente conhecidos por seus sucessos 

em esqui cross�country e lançamento de dardo. 

Os finlandeses também gostam de esportes relacionados a 

motor, em parte por causa de seu sucesso significativo. A Fin�

lândia — uma nação de apenas cinco milhões de pessoas — pro�

duziu três Campeões Mundiais de Fórmula 1. A corrida de rally 

UM POVO QUE
VIVE CULTURA

A família Mumin, por Tove Jansson

 Flow Festival

JUSSI HELLSTEN / FLOW FESTIVAL
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também é importante, com novos corredores esperando seguir 

os passos dos grandes campeões.

O exercício é um hobby popular entre os finlandeses de todas 

as idades. As crianças se exercitam nas escolas, e eventos pú�

blicos de corrida e de esqui cross�country atraem centenas de 

milhares de participantes. Na Finlândia, as condições são ideais 

para exercícios ao ar livre: caminhada, corrida, ciclismo, esqui, 

patinação, remo e navegação a vela.

Os clubes esportivos desempenham um importante papel. A 

maioria dos finlandeses participa de suas atividades em algum 

ponto da vida, como atletas ou voluntários. As atividades dos 

clubes esportivos variam de trabalho com crianças e jovens à 

organização de eventos, até mesmo os maiores.

ESTÁ NA MESA!
Peixe cru em conserva, praticamente fresco do mar. Frutos sil�

vestres colhidos na floresta. Cogumelos, frutas, queijos e café 

— várias porções de café. 

Os finlandeses comem uma grande quantidade de peixes. 

Tanto de água�doce quanto de água salgada, eles constituem 

uma parte importante da dieta do país. O arenque do Báltico 

é preparado de inúmeras de maneiras. A rena — cozida no va�

por ou assada — é outra iguaria típica finlandesa e uma parte 

importante da dieta da Lapônia. Na Finlândia, normalmente o 

caminho é curto entre a natureza ou as fazendas e os pratos 

das pessoas. Esta distância é ainda menor quando os finlande�

ses escolhem seus cogumelos ou frutos da floresta e pescam 

seus próprios peixes — o que é permitido em todos os lugares 

na Finlândia. 

Os restaurantes preferem os ingredientes locais, embora 

haja apenas alguns poucos restaurantes especializados em co�

zinha finlandesa. As cidades finlandesas têm uma cultura viva 

de frequentar restaurantes. A comida gourmet de alta qualidade 

é cada vez mais popular, com chefs finlandeses obtendo sucesso 

em competições internacionais.

O Restaurant Day, uma espécie de carnaval gastronômico in�

ventado na Finlândia, está ganhando popularidade em outros 

países. Durante quatro dias no ano, qualquer pessoa pode esta�

belecer um restaurante temporário no jardim ou na rua e vender 

suas especialidades para os passantes. 

Os finlandeses também são conhecidos por sua adoração por 

café. Um em cada cem grãos de café no mundo acabam na Fin�

lândia, mesmo os finlandeses representando apenas 0,7% da 

população mundial. Eles consomem 12 quilos de café per capi�

ta por ano — duas vezes mais do que os italianos, por exemplo.

Os lagos e rios da Finlândia são ricos em lagostim. A tempo�

rada de pesca vai de julho ao fim de outubro e é uma das mais 

importantes para muitos finlandeses. No restante do ano a pes�

ca do lagostim não é permitida. 

A cerveja finlandesa, da caseira tradicional à moderna cerve�

ja artesanal, é famosa por seu sabor agradável. Além de algu�

mas cervejarias grandes, com produção em escala industrial, a 

Finlândia tem dezenas de pequenas cervejarias que, muitas ve�

zes, vendem seus produtos apenas nas regiões vizinhas. 

Finlandês fã de hóquei no geloCONSUMO ANUAL PER CAPITA DE ALIMENTOS

75 kg
Carne

15 kg
Peixe

15 kg
Frutas 

vermelhas

66 kg
Frutas e 

suco

80 kg
Produtos 

com grãos

25 kg
Queijo

178 kg
Líquidos 
lácteos

65 kg
Vegetais

11 kg
Ovos

12 kg
Café
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PASSADO ANTIGO
Há mais de 10.000 anos, o Norte da Europa estava coberto por 

gelo, que se acreditava ter se formado 110.000 anos atrás. 

Quando o gelo finalmente derreteu, as pessoas, vindas par�

ticularmente do Sul, começaram a povoar a área que hoje é a 

Finlândia. Naquela época, a maior parte da região estava co�

berta por água, já que o gelo tinha avançado sobre o solo. A ter�

ra aumentou desde que o gelo recuou e continua a aumentar. 

A imagem da Finlândia Antiga é baseada em fontes arqueo�

lógicas. Apenas algumas poucas menções por escrito da Fin�

lândia Antiga foram preservadas até os dias atuais — em sagas 

islandesas, por exemplo. 

A Finlândia Antiga se desenvolveu em consonância com ou�

tras áreas da Europa fora da Roma Antiga. Regras regionais e 

organizações administrativas eram típicas da época. As princi�

pais fontes de sustento incluíam caça e pesca, bem como o co�

mércio internacional, mesmo com países distantes.  

O Cristianismo chegou à Finlândia pelo Leste e pelo Oeste. 

Provavelmente já nos anos 900, o Cristianismo prevaleceu em 

uma parcela significativa do Sul da Finlândia, influenciado não 

por Roma, mas por Constantinopla. 

Iniciando no século XII, as cruzadas oriundas da Suécia se�

laram a fé dos finlandeses. A força da cruz e da espada acabou 

por integrar a Finlândia à Europa Católica Ocidental. E o país se 

tornou parte da Suécia e da Europa Ocidental por mais de 600 

anos. As fronteiras entre a Finlândia Ocidental e a Oriental, bem 

como aquelas entre as igrejas, não eram claras e mudaram vá�

rias vezes durante os séculos, assim como a fronteira russa.

A FINLÂNDIA COMO PARTE 
DAS GRANDES POTÊNCIAS
Por razões políticas e religiosas, a Reforma começou na Suécia 

e na Finlândia no início do século XVI. Ela foi seguida, no século 

XVII, por guerras religiosas que envolveram a Suécia, incluin�

do os finlandeses. Suécia e Rússia guerrearam pela localiza�

ção de suas fronteiras por séculos. As guerras com a Rússia 

não acabaram até a Suécia perder a Guerra da Finlândia, em 

1808–1809. A Finlândia se tornou então um grão�ducado sob 

o domínio russo, mas manteve sua legislação e administração 

anteriores. 

O país fez parte do Império Russo por mais de 100 anos. Este 

período marcou uma era de progresso, principalmente duran�

te as últimas décadas. A Finlândia desenvolveu�se da periferia 

leste da Suécia para uma parte autônoma e mais desenvolvi�

COMO
A FINLÂNDIA 

SE TORNOU FINLÂNDIA

Primeira 
universidade 
na Finlândia

1640

A era das 
guerras religiosas, 
a Igreja Luterana

1600

Começa a colonização 
da Finlândia. Comunidades 
tribais são criadas.

5000BCE

180716601219

A Grande 
Guerra do 
Norte

17005000BCE

A Idade do 
Ferro atinge 
a Finlândia.

500BCE

Cruzadas do Oeste 
para a Finlândia, 
a Igreja Católica

1050
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A nova, monumental 
Helsinque foi construída 
de acordo com projetos 
criados por C.L. Engel.

da da Rússia. 

Mesmo sob o domínio russo, o país estabeleceu um par�

lamento e adotou sua própria moeda. Seu comércio 

e indústria se desenvolveram, principalmente o 

setor de processamento de madeira. 

A publicação do Kalevala, em 1849, foi 

provavelmente o acontecimento mais im�

portante em temos de identidade nacio�

nal. O Kalevala é um extenso épico heroico 

com base no folclore, e que deu à Finlândia 

uma história. Os poderes de Väinämöinen, 

um dos personagens principais, derivam do 

conhecimento e do canto das runas. 

O Kalevala foi fonte de inspiração para artistas, 

compositores e escritores. O compositor Jean Sibelius, 

o poeta Eino Leino e os pintores Akseli Gallen-Kallela e Albert 

Edelfelt, entre muitos outros, criaram a Era de Ouro da Arte Fin�

landesa — o cerne cultural da Finlândia — no final do século XIX. 

O Kalevala também inspirou a ideia de independência. Os fin�

landeses começaram a resistir quando a Rússia arbitraria�

mente começou a alterar as leis da Finlândia e sub�

jugar o país no final do século XIX e início do XX. 

Durante a Primeira Guerra Mundial, a 

oposição tornou�se resistência armada 

quando jovens, que vinham em sua maio�

ria das classes média e alta, entraram 

para o movimento Jäger e viajaram para 

a Alemanha para treinamento militar. No 

Norte da Europa, a Primeira Guerra Mun�

dial teve fim com o colapso do Império Russo 

e a independência da Finlândia em 1917.

 

Väinämöinen em 
A Defesa do Sampo. 

Por Akseli Gallen-
Kallela, 1895

Nossa Terra, 
o hino nacional

1848

O Kalevala 
é publicado.

1849

A Finlândia adota o 
marco finlandês, sua 
própria moeda.

1860

A primeira 
escola de ensino 
fundamental

1866

Parlamento unicameral, a Finlândia se 
torna o primeiro país do mundo a garantir 
totais direitos políticos às mulheres.

1906

A águia de duas cabeças 
da Rússia Imperial ataca 
a donzela da Finlândia.
Por Eetu Isto, 1899

A Finlândia 
se torna parte 
da Rússia.

1809

Grande Incêndio de 
Turku, Helsinque se 
torna a capital.

18201700



- 12 -

Passaporte da União 
Nórdica, Finlândia 
se junta à ONU.

1955

Licença 
maternidade

1938

A Finlândia 
conquista sua 
independência. 

1917

A primeira clínica 
de cuidados infantis 
é implantada.

1920

A Guerra 
Civil Finlandesa

1918

A Guerra
do Inverno 
eclode.

1939

Jogos Olímpicos 
de Verão de 
Helsinque

1952

Nasce o jogador 
de futebol Jari 
Litmanen.

1971

Jari Litmanen, o jogador 
de futebol mais famoso da 
Finlândia, ganhou a Liga dos 
Campeões jogando pelo Ajax. 
Durante sua carreira, ele 
também jogou pelo Liverpool 
e pelo FC Barcelona.
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A FINLÂNDIA INDEPENDENTE
A Guerra Civil Finlandesa eclodiu no início de 1918. Os Verme�

lhos queriam manter estreitas relações com a Rússia Soviética. 

Os Brancos apoiavam uma Finlândia independente, por razões 

nacionalistas e políticas. Carl Gustaf Emil Mannerheim, um ge�

neral finlandês que servira no exército russo, se tornou o herói 

da guerra. Ele liderou um exército que se ergueu rapidamente. 

Os jovens que tinham se juntado ao movimento Jäger também 

desempenharam um importante papel. A guerra dividiu a Fin�

lândia em duas por décadas. 

Os primeiros anos da independência finlandesa marcaram 

um período de desenvolvimento e crescimento. Reformas signi�

ficativas incluíram o estabelecimento de clínicas para cuidados 

infantis nos anos de 1920. Mulheres grávidas e jovens mães fo�

ram incluídas nos serviços públicos de saúde, e a taxa de mor�

talidade infantil caiu abruptamente na Finlândia. Aproximada�

mente na mesma época, o sistema de escola fundamental che�

gou até mesmo às partes mais remotas do país e a frequência 

escolar se tornou obrigatória. Durante a grande reforma agrá�

ria, a população de sem�terras na zona rural ganhou terras ará�

veis para desmantelar as estruturas de classe. 

As duas guerras, em 1939 e 1944, interromperam o desen�

volvimento promissor. A Guerra do Inverno (1939�1940) eclodiu 

depois que a União Soviética atacou a Finlândia. Apesar da su�

perioridade do inimigo, a Finlândia manteve sua independência. 

A Guerra da Continuação eclodiu em 1941 depois que a Alema�

nha atacou a União Soviética. A Finlândia fez as pazes com a 

União Soviética no outono de 1944 e expulsou as tropas alemãs 

do seu território.

Como resultado das duas guerras, a Finlândia perdeu uma 

porção significativa de sua área total, incluindo Vyborg, sua 

segunda maior cidade. A população das áreas cedidas para a 

União Soviética mudou�se para a Finlândia, o que significa que 

o país precisou realojar mais de 400.000 pessoas. Tratava�se de 

uma grande tarefa. 

A FINLÂNDIA MODERNA
Depois da guerra, a Finlândia começou a se tornar uma nação 

industrial. O país permaneceu uma democracia. Suas pesadas 

reparações de guerra acabaram por ser uma bênção disfarça�

da: A Finlândia teve de criar várias indústrias, particularmente 

a indústria de metais, praticamente do zero. 

Ao mesmo tempo, uma significativa parcela da população 

gradualmente mudou�se do campo para as cidades, para tra�

balhar na indústria, com salários melhores que os do setor agrí�

cola. O crescimento populacional ganhou ritmo após a guerra, e 

os finlandeses nascidos em 1947 continuam a ser o maior grupo 

etário no país. Com o crescimento populacional e a urbanização, 

veio a migração. Cerca de 200.000 pessoas deixaram a Finlândia 

nos anos de 1960, principalmente rumo à Suécia, onde o cresci�

mento industrial oferecia novos empregos. 

Em 1952, Suécia, Noruega, Dinamarca e Islândia fundaram 

o Conselho Nórdico para promover a cooperação. A Finlândia 

19451920

SUOMEN SAIRAANHOITAJALIITON ARKISTO
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Angry Birds

2009

O sistema 
operacional Linux
Primeira chamada GSM

1991

Keke Rosberg se torna o 
primeiro finlandês Campeão 
Mundial de Fórmula 1.

1982

Prêmio 
Nobel 
da Paz

2008

Conferência para Segurança e 
Cooperação na Europa (CSCE) 
em Helsinque

1975

Nasce o jogador 
de futebol Jari 
Litmanen.

ROVIO

Uma iniciativa popular
em favor do casamento 
igualitário foi aceita.

2014

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

juntou�se ao Conselho em 1955 depois do fim da tensão inter�

nacional. Os países concordaram em um Passaporte da União 

Nórdica e em um mercado comum de trabalho. Os cidadãos 

dos países nórdicos podem trabalhar e residir em outros países 

nórdicos sem um passaporte e têm permissão para trabalhar. 

DA RECONSTRUÇÃO AO BEM-ESTAR
O ano de 1952 foi um período de grandes mudanças — um novo 

começo. A Finlândia havia pagado suas pesadas reparações de 

guerra, os Jogos Olímpicos de Verão de Helsinque atraíram vi�

sitantes de todo o mundo e Armi Kuusela foi coroada Miss Uni�

verso.

A União Soviética tentou ocasionalmente interferir nos as�

suntos internos e na posição internacional da Finlândia. Fora 

isso, as décadas pós�guerra não apresentaram problemas po�

líticos para o país. 

O comércio com a União Soviética forneceu significativos be�

nefícios financeiros. A Finlândia importava matéria�prima, pe�

tróleo em particular, e exportava produtos industrializados. 

Isso fortaleceu sistematicamente seus laços com o Ociden�

te. A Finlândia juntou�se às Nações Unidas em 1955 e tornou�se 

membro associado da Associação Europeia de Livre Comércio 

(EFTA) em 1961 e membro pleno em 1986. Em 1973, a Finlândia 

firmou um acordo de livre comércio com a Comunidade Econô�

mica Europeia (CEE). Este comércio culminou com a entrada do 

país na União Europeia no início de 1995. 

A Finlândia tornou�se um Estado�Providência nórdico carac�

terizado pela igualdade, igualdade de oportunidades para todos, 

redes de segurança social e uma economia privada. Hoje, a imi�

gração para a Finlândia é maior do que a emigração.

Em vários aspectos, a Finlândia se tornou um país modelo na 

Europa. A cooperação entre empresas privadas e o setor público 

é muito comum na Finlândia, assim como um forte estímulo do 

terceiro setor. As organizações desempenham um importante 

papel, especialmente em cuidados com a saúde e recreação, e 

muitas fundações importantes operam nas áreas de ciência e 

cultura. A economia finlandesa se beneficia da paz industrial: 

organizações de trabalhadores e empresários têm sido capazes 

de entrar em acordo em momentos de dificuldade.

A FINLÂNDIA NO MUNDO
A Finlândia é um país nórdico com laços políticos e culturais 

fortes com os outros países nórdicos. Trata�se de uma demo�

cracia europeia, um membro da União Europeia e um membro 

ativo das Nações Unidas. Por décadas, os finlandeses têm par�

ticipado em operações de paz e resolução de conflitos em todo 

o mundo. Martti Ahtisaari, ex�presidente da Finlândia, ganhou 

o Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho de resolução de con�

flitos. Em 1988, o Prêmio Nobel da Paz foi ganho pelas Forças 

de Operações de Paz das Nações Unidas, incluindo cerca de 

20.000 finlandeses. 

Martti 
Ahtisaari,

ex-presidente 
da Finlândia, 
vencedor do 

Prêmio Nobel 
da Paz

JOHANNES JANSSON / NORDEN

Membro 
da UE

1995
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A Finlândia é um rico país nórdico e membro da União Euro�

peia. Seu produto interno bruto per capita é de cerca de EUR 

37.500 (2014). Apenas três membros da UE são mais ricos que 

a Finlândia: Suécia, Dinamarca e Luxemburgo. O nível de ri�

queza dos Países Baixos, Bélgica, Irlanda, Áustria e Alemanha 

é similar ao da Finlândia. Os preços são relativamente altos 

no país, em parte devido às longas distâncias para transporte. 

Ajustado pela paridade do poder de compra, o produto inter�

no bruto da Finlândia é aproximadamente o mesmo da França 

ou do Reino Unido. A Finlândia tem uma distribuição uniforme 

da renda, assim como os outros países nórdicos. O país ado�

tou o euro em 2002.

O setor de serviços é o maior empregador por ampla mar�

gem. Serviços — tais como a instalação e manutenção de má�

quinas de papel, elevadores e outros bens de capital fabrica�

dos na Finlândia — são exportados em um grau significativo.

O país tem uma economia muito aberta, no qual as expor�

tações desempenham um papel importante. A indústria flo�

restal, que usa matérias�primas renováveis, continua a ser o 

setor mais importante do país, mas isso está mudando. Além 

do papel, a indústria florestal produz novos tipos de produtos, 

como combustíveis derivados da madeira em substituição aos 

combustíveis fósseis.

Outros setores, incluindo a indústria de engenharia mecâ�

nica, surgiram juntamente com a indústria florestal ao longo 

das décadas. A Finlândia é um país líder na fabricação de na�

vios, grandes motores a diesel, elevadores e máquinas para 

papel. Os finlandeses também obtêm nível de excelência na 

indústria química, particularmente no tratamento de água lim�

pa, e em eletrônica e softwares. O sistema operacional Linux 

foi criado pelo finlandês Linus Torvalds, e a primeira ligação 

GSM do mundo foi feita em uma rede de telefone celular fin�

ECONOMIA
landesa. As histórias mais significativas de sucesso na indús�

tria finlandesa de jogos incluem Angry Birds de Rovio e Clash 

of Clans, de Supercell.

As inovações prosperam pelo país. Novas oportunidades co�

merciais emergem continuamente no setor de jogos, eletrôni�

cos e produção de softwares, bem como no de tecnologia limpa, 

onde a Finlândia representa 1% do mercado global. O evento 

anual de start�ups, Slush, em Helsinque, está entre os maiores 

do mundo.  

O consumo de energia no país é alto, uma vez que o inverno 

é frio e a indústria abundante. O uso da madeira para energia 

é importante, aliado às fontes importadas como petróleo e gás. 

A energia nuclear e a hidrelétrica são as principais fontes de 

eletricidade; e a madeira, a mais significativa fonte de energia 

renovável. As energias eólica e solar desempenham um papel 

menor, mas estão crescendo.

ESTRUTURA INDUSTRIAL

Agricultura

3% 
Indústria

27% 
Setor de serviços

70% 

CONSUMO DE ENERGIASETOR DE SERVIÇOS

26%

Serviços 
imobiliários e 
de negócios 18%

21%

Logística e 
comunicações

Comércio

Saúde e 
serviço 

social

Educação

Outros

7% 17%

11%

23%
Petróleo

7%

18%
Energia 
nuclear

Importações 
líquidas de 

eletricidade

Gás 
natural

Energia 
hidráulica

25% Combustíveis tendo 
madeira como fonte 

5% Turfa

3% Outros

5% 

4% 

10%Carvão
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AMBIENTE DE NEGÓCIOS
A Finlândia é um dos países menos corruptos no mundo, o que 

se reflete em sua vida comercial. O país se classifica constan�

temente entre as nações menos corruptas em pesquisas e es�

tudos conduzidos pela Transparência Internacional. Acordos 

são respeitados e os finlandeses são conhecidos por mante�

rem suas palavras. O sistema judiciário é independente e im�

parcial: na Finlândia você pode esperar que o seu caso seja jul�

gado de modo justo, de acordo com a lei. The Economist clas�

sificou a Finlândia entre os dez melhores ambientes de negó�

cios no mundo.

O país também produz inovação e produtos de alta qualida�

de. De acordo com um estudo recente da UE, o país produz os 

produtos exportados de melhor qualidade na União Europeia. 

O Global Innovation Index (Índice Global de Inovação) classifi�

ca a Finlândia como o quarto país mais inovador do mundo e o 

segundo mais inovador em tecnologia limpa e inovações eco�

lógicas. O Wired listou a Finlândia entre os melhores países do 

mundo para start�ups.  

O país tem uma infraestrutura funcional, incluindo redes 

de dados e telefonia. De acordo com um relatório da OCDE, a 

Finlândia tem as melhores conexões de banda larga sem fio 

do mundo.   

O padrão educacional é alto. A Finlândia está entre os dez 

melhores países da OCDE em termos de pessoas que com�

pletaram a educação superior. De acordo com um relatório da 

OCDE, os finlandeses adultos estão entre os melhores do mun�

do em termos de habilidades em leitura, matemática e reso�

lução de problemas.

Em comparação com outros países, a Finlândia também ofe�

rece um alto nível de segurança, com a ocorrência de poucos 

crimes. Não é de se admirar que Helsinque esteja entre as dez 

melhores cidades do mundo. 

Tudo isso leva a mais uma conquista: de acordo com o Fó�

rum Econômico Mundial, a Finlândia é o quarto país mais com�

petitivo do mundo (2014).
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33%

Indústrias metalúrgica, 
mecânica e de veículos

23%

Indústria 
química

20%

Indústria 
florestal 

12%

Indústria elétrica e 
de eletrônicos
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EXPORTAÇÕES POR GRUPO DE PRODUTOS (2014)

IMPORTAÇÕES POR GRUPO DE PRODUTOS (2014)

PRINCIPAIS PARCEIROS COMERCIAIS (2014)
 Exportações     Importações

EXPORTAÇÕES POR GRUPO DE PAÍSES (2014)

34% 23% 15%
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Ásia

6%
Resto do
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SÍMBOLOS 
NACIONAIS

O leão é um símbolo muito antigo que aparece no brasão das duas regiões sue�

cas, por exemplo. A primeira versão do brasão de armas da Finlândia pode ser 

visto na tumba de Gustavo I da Suécia (1496–1560). O brasão de armas tornou�

�se um símbolo da parte oriental da Suécia. Ele se tornou o brasão da Finlândia 

quando o país se tornou uma parte autônoma do Império Russo. Ele passou a 

ser oficialmente adotado em 1917.

As rosas heráldicas do brasão de armas representam as nove províncias 

históricas da Finlândia. O brasão é usado extensivamente em diversos con�

textos, incluindo comercialmente. A equipe nacional de hóquei no gelo da 

Finlândia foi apelidada de “Os Leões”, por causa do leão em seus uniformes.

AL CHAREST / AFP / LEHTIKUVA

BANDEIRA 
DA FINLÂNDIA

Oficialmente confirmada 
em 1918. 

BRASÃO DE ARMAS 
DA FINLÂNDIA

PÁSSARO NACIONAL
Cisne-bravo 

(Cygnus cygnus)

ANIMAL NACIONAL
Urso pardo euroasiático 

(Ursus arctos arctos)

PEIXE NACIONAL Perca (Perca fluviatilis)

ÁRVORE NACIONAL
Vidoeiro-branco 
(Betula pendula)

FLOR NACIONAL
Lírio do vale 

(Convallaria majalis)

INSETO NACIONAL
Joaninha dos 7 pontos 

(Coccinella septempunctata)

Teemu Selänne, apelidado “The Finnish Flash”, 

jogou 21 temporadas na NHL (Liga Nacional de 

Hóquei) pelo Winnipeg Jets, Anaheim Ducks, San 

Jose Sharks e Colorado Avalanche. Selänne é o maior 

pontuador finlandês da história da NHL, com 684 gols. 
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HINO NACIONAL
“Nossa Terra”, o hino nacional da Finlândia, foi composto por  Fredrik Pa-

cius  em 1848.  A letra foi escrita por Johan Ludvig Runeberg, originalmen�

te para Os contos do Alferes Stål, um poema épico sobre a Guerra da Finlândia 

em 1808–1809.

A Marcha do Regimento de Pori é a marcha honorária do presidente da Re�

pública e das Forças de Defesa finlandesas. Seu compositor é desconhecido, 

mas acredita�se que a marcha tenha sido composta no século XVIII. Ela tam�

bém é usada para comemorar ocasiões especiais, como as vitórias olímpicas 

da Finlândia.

Finlandia é a parte final de Cenas Históricas (Scènes historiques), um poema 

sinfônico composto por Jean Sibelius em 1899. Ao ser criado, o autor não tinha 

a intenção de que se tornasse uma canção. No entanto, arranjado por um coro 

masculino, tornou�se um hino nacional informal, que é interpretado para co�

memorar ocasiões festivas. 

O DIA DA INDEPENDÊNCIA
No dia 6 de dezembro a Finlândia comemora 

o Dia da Independência, um feriado nacional. 

O Parlamento aprovou a declaração oficial de 

independência em 6 de dezembro de 1917. O 

dia é celebrado de várias formas. As pessoas 

colocam duas velas acesas nas janelas depois 

de escurecer.

IDENTIFICADORES NACIONAIS
Código telefônico do país +358

Código de internet do país .fi

Carros e barcos FIN

Aeronaves OH
O hino “Nossa Terra” foi tocado pela primeira vez em 1848.

BANDEIRA DE ÅLAND
A região autônoma de 
Åland foi autorizada a 
usar sua própria bandeira 
desde 1954.

BANDEIRA SAMI
A bandeira Sami é a 
bandeira comum da 
área Sami.  Além do 
Norte da Finlândia, ela 
é usada na Suécia, na 
Noruega e no Noroes-
te da Rússia.

Åland é uma região finlandesa for-
mada por milhares de ilhas. Ela tem 
ampla autonomia, e sua população é 
de aproximadamente 30.000 pesso-
as. Åland é conhecida principalmente 
por suas tradições marítimas — me-
nos de cem anos atrás, uma propor-
ção significativa dos grandes veleiros 
que traziam os grãos da Austrália 
para a Europa eram de Åland. A na-
vegação continua a ter um papel fun-
damental: ela emprega aproximada-
mente 10% da população de Åland e 
40% dos navios finlandeses navegan-
do no exterior são de Åland. 

Os Sami expandiram sua coopera-
ção ao longo das últimas décadas. 
Esta cooperação está relaciona-
da, principalmente, à cultura, para 
promover a língua e as tradições 
sami. A Finlândia tem uma popula-
ção de 10.000 samis. A maior par-
te do povo Sami na Finlândia vi-
ve fora da região sami — ou seja, 
do Norte da Lapônia. Quase 2.000 
pessoas falam sami como primei-
ra língua. Os Sami são o único po-
vo indígena na Europa. Eles vi-
vem na Finlândia, Suécia, Norue-
ga e Rússia. 

ÁREAS TRADICIONAIS SAMI

FINLÂNDIA

RÚSSIASUÉCIANORUEGA
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EDUCAÇÃO DE ALTA QUALIDADE

O ensino é gratuito na Finlândia, da es�

cola básica até o ensino superior. Jovens 

finlandeses regularmente se classificam 

entre os melhores do mundo em pesqui�

sas PISA sobre realizações educacionais, 

enquanto auditores independentes clas�

sificam a Finlândia como tendo um dos 

melhores sistemas de universidades do 

mundo.

CONHECIMENTO TECNOLÓGICO

A tecnologia é a espinha dorsal da econo�

mia finlandesa: motores limpos a diesel, 

elevadores que atingem até 1.000 metros, 

sistemas operacionais para computado�

res, água limpa, navios para cruzeiros de 

luxo, Angry Birds e muito mais. 

CELEBRANDO A ARQUITETURA

Os finlandeses adoram a arquitetura ins�

pirada na natureza. Isso se estende não 

apenas ao trabalho de arquitetos famo�

sos, como Eliel Saarinen, Alvar Aalto e 

Reima Pietilä, mas também à beleza e à 

funcionalidade do ambiente da constru�

ção em geral.

UMA SOCIEDADE ACESSÍVEL 

Ano após ano, a Finlândia é classificada 

como um dos países menos corruptos no 

mundo. A sociedade finlandesa é acessí�

vel e os servidores públicos são honestos 

e leais. Os finlandeses podem confiar na 

administração pública e no sistema judici�

ário para a resolução, com justiça, de seus 

problemas.

A PÁTRIA DOS REGENTES

Os finlandeses acreditam em educação 

em todas as áreas, incluindo cultura. Ins�

titutos de música estabelecem a base para 

habilidades fortes em todas as partes do 

país. A Finlândia produziu alguns dos me�

lhores regentes, cantores e músicos do 

mundo, da ópera à música barroca. 

 UM BOM PAÍS PARA AS MÃES

Uma ampla rede de clínicas para cuidados 

infantis foi implantada na Finlândia nos 

anos 1920. O bem�estar das crianças vem 

sendo sistematicamente promovido desde 

então. Hoje, todos os pais têm direito à li�

cença parental — e a uma vaga em creche 

para seus filhos, se assim o desejarem. 
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A NATUREZA É PARA TODOS

O ambiente natural finlandês é acessível 

a todos. Todo mundo tem a liberdade de 

vagar e colher frutos, cogumelos e outros 

presentes da floresta, mas não de jardins 

privados ou áreas cultivadas. 

PAIXÃO PELO ESPORTE

Os finlandeses são apaixonados por es�

portes, tanto profissional quanto de recre�

ação. Eles esperam que seus heróis te�

nham sucesso no hóquei no gelo, no lan�

çamento de dardos, nos esportes a motor 

e em vários outras competições atléticas. 

AMBIENTE NATURAL ÚNICO

O território finlandês estende�se por mais 

de 1.000 quilômetros, variando entre o ar�

quipélago no Sul e o deserto e colinas no 

Norte. Quatro estações distintas adicio�

nam�se à diversidade natural da Finlân�

dia. Cerca de 75% da área total do país é 

coberta por florestas � habitat de milhares 

de espécies animais.

UMA TERRA DE LAGOS

A Finlândia tem cerca de 188.000 lagos, que 

vão desde a encantadoras lagoas de flores�

ta a grandes massas de água. Você pode 

tranquilamente nadar ou pescar em qual�

quer lugar. Os lagos também garantem um 

abastecimento de água confiável para as 

metrópoles, cidades e centros populacio�

nais. Os finlandeses cuidam bem de seus 

lagos, de modo que as futuras gerações 

também possam aproveitá�los.

ESTAÇÕES DISTINTAS

O verão é vibrante, enquanto o outono pre�

para as pessoas para o inverno. Após a 

estação branca de contos de fadas, a natu�

reza volta a acordar na primavera. Se você 

perguntar aos finlandeses qual a estação 

favorita deles, vai receber quatro tipos di�

ferentes de respostas.

ESPAÇO PARA TODOS E PARA TUDO

A Finlândia é o país mais escassamente 

povoado da União Europeia. O país oferece 

espaço de sobra para caminhar, esquiar, 

andar de bicicleta, pescar, viajar pelos la�

gos — ou apenas para desfrutar. Mesmo 

nas grandes cidades, a paz e a tranquili�

dade da natureza estão a apenas uma pe�

dalada de distância.
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PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES 
PARA A FINLÂNDIA 

O país mais estável do mundo
The Fragile States Index 2014, Fundo para a Paz

A Finlândia é o país mais estável e menos vulnerável a colapsos 
das 178 nações listadas neste índice.

Finlândia faz o melhor uso do seu capital humano
Human Capital Report 2015, Fórum Econômico Mundial

A Finlândia se classificou como número um em capital humano 
com base em indicadores como educação, bem-estar e emprego.

Finlândia — fazendo o bem pelo mundo
The Good Country Index

O Good Country Index (Índice do Bom País) mede o que cada país na 
Terra faz para o bem comum da humanidade, e o que ele faz para prejudicar. 
A Finlândia ficou em segundo, atrás da Irlanda.

O ar mais limpo da Europa
Índice de Desempenho Ambiental 2014

A Finlândia tem o ar mais limpo da Europa junto com a Irlanda e a Islândia, 
e se classificou também entre os países do mundo inteiro com o ar limpo.

Segundo em igualdade de gênero
Global Gender Gap Report 2014, Fórum Econômico Mundial

A Finlândia ficou em segundo lugar no relatório anual Global Gender Gap 
do Fórum Econômico Mundial.

Melhor qualidade de vida na UE
Eurostat 2015

De acordo com o Eurostat, a Finlândia tem a melhor qualidade de vida na UE.

Um bom lugar para as mães
State of the World’s Mothers 2015, Save the Children

A Finlândia se classificou em segundo no relatório anual 
State of the World’s Mothers.


