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

O Reino Unido é formado pela Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Conhecido 
mundialmente pela sigla UK (United Kingdom), é considerado um país soberano e localiza-se na 
margem noroeste da parte continental da Europa. A sua única fronteira terrestre fica na Irlanda 
do Norte e as outras são o Oceano atlântico, Canal da Mancha, Mar da Irlanda e Mar do Norte. 

Embora o Reino Unido, como um Estado soberano, seja um país, Inglaterra, Escócia, País de 
Gales e (mais controversa) a Irlanda do Norte também são consideradas "países", embora não 
sejam Estados soberanos. A Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte possuem um governo 
próprio, embora limitado pelo Parlamento Britânico. 

O site britânico do primeiro-ministro usou a frase "países dentro de um país" para descrever o 
Reino Unido. No que diz respeito à Irlanda do Norte, o uso do nome descritivo "pode ser 
controverso, sendo a escolha muitas vezes reveladora de preferências políticas". Entre os 
termos utilizados para a Irlanda do Norte estão "região" e "província". 

Governado por um sistema parlamentar e uma monarquia constitucional , o Reino Unido tem 
como chefe de estado a rainha Elisabeth II e a sede do governo situa-se em Londres, a capital. 

O país tem catorze territórios ultramarinos, todos remanescentes do Império Britânico, que no 
seu auge possuía quase um quarto da superfície da Terra, fazendo desse o maior império da 
história. 

Como resultado da era imperial, a influência britânica no mundo pode ser vista no idioma, na 
cultura e nos sistemas judiciários de muitas de suas antigas colónias, como o Canadá, a Austrália, 
a Índia e os Estados Unidos. A rainha Isabel II permanece como a chefe da Comunidade das 
Nações (Commonwealth) e chefe de Estado de cada uma das monarquias na Commonwealth.  

O país é a quinta economia do mundo e foi o primeiro a industrializar-se, o que ocorreu na época 
da Revolução Industrial. 

Entre o século XIX e XX, foi uma potência mundial, mas este cenário foi alterado na segunda 
metade do século XX, quando após as duas grandes Guerras Mundiais, teve sua importância 
reduzida, face ao custo económico das duas guerras mundiais e o declínio do seu império na 
segunda metade do século XX reduziu o seu papel de líder nos temas mundiais. 

Apesar deste declínio, o Reino Unido permaneceu como um país importante nas decisões 
geopolíticas referentes à economia e política por ser uma potência nuclear e ter um dos maiores 
gastos em defesa no mundo. 

Além disso, a país faz parte do G8, Comunidade das Nações, Organização Mundial do 
Comércio (OMC), Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e tem presença 
permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. 
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A região ocupada pelos anglo-saxões se tornou unificada como o Reino da Inglaterra no século 
X. Entretanto, os falantes do gaélico no noroeste da Grã-Bretanha (com ligações ao nordeste 
da Irlanda e que, tradicionalmente, migraram de lá no século V), uniram-se com os pictos para 
criar o Reino da Escócia no século IX. 

Reis medievais ingleses completaram a conquista de Gales e fizeram uma tentativa frustrada 
de anexar a Escócia. Posteriormente, a Escócia manteve a sua independência, embora em 
constante conflito com a Inglaterra. Os monarcas ingleses, por meio da herança de territórios 
substanciais na França e reivindicações para a coroa francesa, também foram fortemente 
envolvidos em conflitos na França, mais notavelmente a Guerra dos Cem Anos.  

No início da Idade Moderna foi palco de conflitos religiosos resultantes da Reforma 
Protestante e da introdução de igrejas estatais protestantes em cada país. Gales foi 
totalmente incorporado ao Reino da Inglaterra e a Irlanda constituiu-se como um reino em 
união pessoal com a coroa inglesa. No território que se tornaria a Irlanda do Norte, as terras 
da nobreza gaélica católica independente foram confiscadas e dadas aos colonos protestantes 
da Inglaterra e da Escócia. 

Em 1 de maio de 1707 foi criado o Reino Unido da Grã-Bretanha, normalmente referido depois 
por Reino da Grã-Bretanha, criado pela união política do Reino da Inglaterra (que incluía o uma 
vez independente Principado de Gales) e o Reino da Escócia. 

No seu primeiro século, o Reino Unido participou ativamente no desenvolvimento das 
ideias ocidentais sobre o sistema parlamentar, assim como produziu significantes contribuições 
à literatura, às artes e à ciência. A Revolução Industrial transformou o país e impulsionou o 
Império Britânico. Durante esse tempo, assim como outras grandes potências, o Reino Unido 
esteve envolvido com a exploração colonial, incluindo o comércio de escravos no Atlântico (até 
1807, quando o Reino Unido proibiu o tráfico de escravos com o Ato contra o Comércio de 
Escravos de 1807).  

O Reino Unido foi um dos doze membros fundadores da União Europeia (UE) no seu lançamento 
em 1992 com a assinatura do Tratado de Maastricht. Antes disso, tinha sido membro da 
precursora da UE, a Comunidade Económica Europeia (CEE), a partir de 1973. 

Em junho de 2016, através de outro referendo, o Reino Unido votou para sair da União Europeia 
(Brexit). 
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Figura 1 - O território do Reino Unido 

 

 
Fonte: AnnaMap.com 

Alguns elementos a destacar sobre o território e a população do Reino Unido (AICEP, 2022): 

 Área: 244 820 Km2 
 População: 68,7 milhões habitantes (hab.) 
 Designação oficial: Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte 
 Capital: Londres (8,9 milhões hab.)  
 Outras cidades importantes: Manchester (2,4 milhões hab), Birmingham (2,4 milhões 

hab.), Leeds (1,6 milhões hab.), Glasgow (1,2 milhões hab), Liverpool (806 mil hab.), 
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Nottingham (714 mil hab.), Sheffield (679 mil hab.), Bristol (626 mil hab.), Belfast (579 
mil hab.), Edimburgo (492 mil hab.) 

 Religião: cristã (60%), sem religião (26%), islamismo (4%), outra religião (10%) 
 Língua: inglês 
 Unidade monetária: Libra (GBP); 1 £ ≡ 1,20 € (19.04.2022) 
 Risco país: 

o Risco geral – BBB 
o Risco económico – BBB 

  


