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I.  SÍNTESE DO PAÍS: a história, a geografia e a população 

Desde a Constituição de 1978 que a Espanha está dividida em 17 comunidades autónomas e as 
duas cidades autónomas de Ceuta e Melilla, gozando estas de estatuto intermediário entre o 
município e a Comunidade. Das 17 comunidades autônomas, oito delas Galiza, País Basco, 
Andaluzia, Ilhas Canárias, Catalunha, Aragão, Comunidade Valenciana e Ilhas Baleares possuem 
condição de “Nacionalidades Históricas” reconhecidas na Constituição, juntamente com um 
"Estatuto de Autonomia", o que reverte num maior poder e capacidade de decisão e soberania 
em relação às outras comunidades. 

O Reino de Espanha é um país localizado na Península Ibérica e inclui dois arquipélagos: as ilhas 
Canárias na costa de África e as Ilhas Baleares no mar Mediterrâneo. Os enclaves de Ceuta e 
Melilla fazem da Espanha o único país europeu a ter uma fronteira terrestre com um país 
africano (Marrocos). 

Faz fronteira com: 

 A Sul e a Leste com o Mediterrâneo, exceto por uma pequena fronteira com Gibraltar, 
 A Norte e a Nordeste com França, Andorra e Golfo da Biscaia, 
 A Oeste e a Noroeste com Portugal e Oceano Atlântico. 

É o segundo maior país da União Europeia e o quarto maior país de todo o continente europeu. 

O nome de Espanha, evolução da designação do Império romano Hispânia era, até ao século 
XVIII, apenas descritivo da Península Ibérica, não se referindo a um país ou Estado específico, 
mas sim ao conjunto de todo o território ibérico e dos países que nele se incluíam. 

A Espanha é unificada durante o Iluminismo, já que, até então, era um conjunto de reinos 
juridicamente e politicamente independentes governados pela mesma monarquia. Até à data 
da unificação a monarquia era formada por um conjunto de reinos associados por herança e 
união dinástica ou por conquista. A forma de governo era conhecida como aeque principaliter, 
os reinos eram governados cada um de forma independente, como se tivesse cada reino o seu 
próprio rei, cada reino mantinha o seu próprio sistema legal, a sua língua, os seus foros e os seus 
privilégios. As Leyes de Extranjeria determinavam que o natural de qualquer um dos reinos era 
estrangeiro em todos os outros reinos ibéricos. A constituição de 1812 adota o nome As 
Espanhas para a nova nação. 

A constituição de 1876 adota pela primeira vez o nome Espanha.  

A Espanha é uma democracia parlamentar secular e uma monarquia constitucional, em que o 
Rei Felipe VI é o Chefe de Estado. 
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Figura 1 - O(s) território(s) do Reino de Espanha 

 

 

Fonte: Wikipedia, 2022 

Alguns elementos a destacar sobre o território e a população de Espanha: 

 Área: 504 030 Km2 
 População: 47,3 milhões habitantes (hab.) 
 Densidade populacional: 93 hab./km2 
 Designação oficial: Reino de Espanha 
 Capital: Madrid (3,4 milhões hab.)  
 Outras cidades importantes: Barcelona (1,7 milhões hab), Valência (800 mil hab.), 

Sevilha (692 mil hab.), Saragoça (682 mil hab), Málaga (580 mil hab.), Múrcia (460 mil 
hab.), Palma de Maiorca (425 mil hab.), Bilbau (350 mil hab.) e Alicante (338 mil hab.) 
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 Religião: católica (68%), outra religião (10%), ateísmo (14%), agnósticos (8%) 
 Língua: castelhano, catalão, basco e galego 
 Unidade monetária: Euro 
 Risco país: 

o Risco geral – BBB 
o Risco económico – BBB 

  


