
I T Á L I A 
 

 

DADOS PRINCIPAIS: 
Nome oficial: República Italiana 

(Reppublica Italiana) 

Coordenadas geográficas: 42º 50' N, 

12º 50' E 

Nacionalidade: Italiana 

Data nacional: 25 de abril de 1945 

(Dia da Resistência e Libertação). 

Capital: Roma. 

Cidades principais: Roma 

(2.546.804), Milão (1.324.110), 

Nápoles (959.574), Turim (907.563), 

Palermo (655.875), Gênova (607.906), 

Bologna (380.181), Florença 

(371.282), Bari (320.475), Catania 

(293.458), Veneza (270.884), Verona 

(263.964), Messina (242.503), Pádua (214.198), Trieste (205.535), Bréscia (193.879), Tarento 

(191.810), Prato (188.011), Parma (186.690) e Reggio di Calabria (186.547) - dados de 2010. 

Idioma: Italiano (oficial), dialetos italianos, alemão, rético, francês, grego, albanês, sardo. 

Religião: Cristianismo 87,8% (Católicos Romanos), Muçulmanos (1,4%), Cristãos Ortodoxos 

(1,1%), Pentecostais e Evangélicos (0,8%), Testemunhas de Jeová (0,4%), Gregos Ortodoxos 

(0,3%), Budistas (0,2%) e Outras religiões e sem religião (8%) - 2011. 
Código telefônico internacional: 39. 

Código de internet: it. 
Site 
oficial do 
Governo 
Federal: 
www.italia

.gov.it. 

GEOGRA
FIA: 
Localizaç
ão: Sul da 
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Europa (Fronteiras com França, Mônaco, Suíça, Áustria, San Marino, Eslovênia, Vaticano, Mar 

Adriático, Mar Tirreno e Mar Mediterrâneo). 
Hora local: UTC+1 hr. 
Área: 301.230 km2 (69º do mundo). 
Águas internas: 7.200 km2 (2,39%) - 2012. 
Linha costeira: 7.600 km. 
Vias navegáveis: 2.400 km. 
Clima: Mediterrâneo; continental. Varia de região para região: norte, clima continental; sul, 

clima mediterrâneo com verões quentes e ensolarados; áreas no interior da península mais 

elevadas são frias, úmidas e com neve e as baixas possuem clima mediterrâneo típico 

com invernos amenos e verões quentes, geralmente secos no interior. 
Ponto mais elevado: Mont Blanc de Courmayeur (4.748 metros) - "Segundo pico mais alto do 

Monte Branco - o maior deles fica no lado francês"). 

Ponto mais baixo: Mar Mediterrâneo (0 metro). 

Área utilizada na agricultura: 26,41%, sendo 39.500km2 de terras irrigadas (2005). 
 

POPULAÇÃO: 
Total: 
60.813.32

6 (2011). 
Densidad
e: 201,88 

hab./km2 

(2011). 
Populaçã
o urbana: 
69% 

(2012). 
populaçã
o rural: 
31% 

(2012). 
Crescimento demográfico: 0,38% ao ano (2011-2012). 
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Fecundidade: 1,4 filho por mulher (2012).  
Expectativa de vida: 81,86 anos (2012) - 9º do mundo. 
Mortalidade infantil: 3,36% (2012) - 25º do mundo. 
Analfabetismo: 1,1% (2011) - 43º do mundo. 
IDH (0-1): 0,874 (2011) - 24º do mundo. 

 

POLÍTICA: 
Forma de governo: República parlamentarista (presidente com mandato de sete anos). 
Divisão administrativa: 20 regiões subdivididas em províncias.  
Principais partidos: Partido Democrático (PD), Futuro e Liberdade para a Itália (FLI), 

Movimento para a Autonomia (MpA), União Central (UdC), Liga do Norte (LN), Itália de Valores 

(IdV), Partido da Liberdade (PlD). 

Legislativo: Bicameral - Senado, com 325 membros (315 eleitos por voto direto e até mais 05 

indicados pelo presidente); Câmara dos Deputados, com 619 membros eleitos por voto direto. 

Ambos com mandato de 5 anos.  
Constitui
ção em 
vigor: 
Aprovada 

em 

11.12.194

7 e entrou 

em vigor 

em 01 de 

janeiro de 

1948.  

 

ECONOM
IA: 
Moeda: 
Euro. 

Orçamen
to Anual: US$ 1.025 (2011). 

PIB: US$ 2,199 trilhões (2011). 
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Crescimento do PIB: 0,4% ao ano (2010-2011). 

PIB per capita: US$ 36,159.83 (2011).  
Força de trabalho: 25,08 milhões (2011). 
Produtos agropecuários: Os principais produtos são a beterraba, uva (frutas em geral), 

tomate, vegetais, batata, azeitona, milho, trigo (grãos em geral), carne (bovinos, suínos, ovinos 

e aves) e peixe - 2012. 
Mineração: Petróleo, sal rochoso, feldspato, linhito, pedra pome (2012). 
Indústria: Turismo, máquinas, ferro, aço, indústria química, alimentícia, têxteis, automóveis, 

aeronaves, cerâmica e refino de petróleo (2012). 
Turismo: Quinta do mundo com 37 milhões de turistas ao ano em 2006 (após Espanha, 

França, Estados Unidos e Reino Unido); Roma é a terceira cidade mais visitada da Europa 

(após Paris e Londres) e Veneza considerada a mais bela do mundo (New York Times). 
Ferrovias: 20.255 km, sendo 12.662 km eletrificados (2008). 

Rodovias: 487.700 km, todas pavimentadas, sendo que 6.700 km são autoestradas (2011). 

Aeroport
os: 130 

sendo 99 

asfaltados 

- Há ainda 

05 

heliportos 

registrado

s (2012). 

Portos: 
Os 

principais 

são os de 

Augusta, 

Cagliari, 

Gênova, Livorno, Taranto, Trieste e de Veneza e os petrolíferos de Melilli (Santa Panagia) e de 

Sarroch - 2012. 

Marinha Mercante: 681 navios de médio e grande porte (sendo 59 petroleiros) registrados no 

país e 201 navios registrados em outros países - 2010. 

Produção de energia elétrica: 290,7 bilhões de kWh (2010). 
Consumo de energia elétrica: 309,9 bilhões de kWh (2010). 
Telefones fixos: 21,6 milhões (2009). 
Telefones celulares: 82,0 milhões (2009). 
Dívida externa: US$ 2,684 trilhões (2011). 
Exportações: US$ 523,9 bilhões (2011). Principais parceiros: Alemanha (13,3%), França 

(11,8%), Estados Unidos (5,9%), Espanha (5,4%), Suíça (5,4%) e Reino Unido (4,7%). 
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Importações: US$ 556,4 bilhões (2011). Principais parceiros: Alemanha (16,5%), França 

(8,9%), China (7,7%), Holanda (5,5%) e Espanha (4,7%). 

 

DEFESA: 
Efetivo total: Aproximadamente 300 mil de soldados (2012).  
Gastos: US$ 39,6 bilhões (1,8% do PIB - 2011). 

 

RELAÇÕES EXTERIORES: 
Organizações: Banco Mundial, FMI, G-7, OCDE, OMC, ONU, OTAN, EU.  
Embaixada: SES, Quadra 807, Lote 30, CEP 70420-900, Brasília (DF) - Tel. (61) 3442-9900 / 

3329-6026 e fax (61) 3443-1231, e-mail: ambasciata.brasilia@esteri.it - 

Site: http://www.ambbrasilia.esteri.it/Ambasciata_Brasilia. 
FONTES: Governo da Itália, IndexMundi, CIA World Factbook, Organismos internacionais, Base de dados do Portal 
Brasil e Wikipédia. 
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