
O País  
 
O Reino da Dinamarca é composto por uma província 
continental chamada Jutlândia e por mais 445 ilhas, 
entre elas Feroé e Groenlândia. Sua capital é Cope-
nhague, e faz fronteira apenas com Alemanha. A po-
pulação dinamarquesa é de aproximadamente 5,5 
milhões de pessoas, porém é um dos mais desenvolvi-
dos da Europa e uma das nações com melhor qualida-
de de vida do mundo. Tem por idioma oficial, o dina-
marquês, que é uma língua germânica com fortes tra-
ços do alemão, sueco e inglês. A Dinamarca foi um 
dos poucos países da União Europeia que não adotou 
o euro como moeda, tendo a coroa dinamarquesa co-
mo tal. O país possui relações bilaterais com diversos 
países do mundo inteiro, entre eles Brasil, Canadá, 
Estados Unidos, Tailândia, Andorra, e Kosovo. Além 
disso, é membro do Banco Mundial, do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI), da Organização Mundial do 
Comércio (OMC), da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e União Euro-
peia (UE).  
 
Armas de Destruição em Massa 
 
O Reino da Dinamarca está entre os países que não 
possuem armamento de destruição em massa. Inclusi-
ve, ofereceu às Nações Unidas colaboração para des-
truição do arsenal químico sírio e mostrou sua disposi-
ção de enviar embarcações para tirar armas do país 
árabe. A capital dinamarquesa também ofereceu uma 
equipe especial para proteger os inspetores da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU) e da Organização 
para a Proibição das Armas Químicas (OPAQ) que tra-
balham no terreno sírio. 
 

Política Internacional  
 
A política externa dinamarquesa tem por objetivo cla-
ro, o estreitamento das relações com a UE e com os 
Estados Unidos, visando abrigo, segurança e defesa 
das políticas de comércio. Com os mesmos propósitos 
dos membros da UE e membros aliados, a Dinamarca 
se junta à coalizão liderada pelos Estados Unidos, no 
ataque ao grupo extremista terrorista Estado Islâmico 
(EI) e pede a outros países que também participem 
alegando que “ninguém deve se esquivar”.  
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