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Com toda certeza o sucesso da Etiópia em se manter senhora do seu destino é traço distintivo não só da  
especificidade desta nação junto ao concerto africano como para o III Mundo em geral. Na era colonialista,  
pouquíssimos povos seguiram livres da tutela ocidental. Os etíopes foram uma dessas raras exceções.

Localizada na África Oriental, a Abissínia - como também é conhecido o país - reúne várias singularidades.  
Com 1.104.000 km² (27ª extensão no globo), suas terras abrigam uma população de 90.000.000 de almas (2ª  
posição no  ranking demográfico da África). Este contingente reúne 84 etnias, com igual número de línguas 
faladas. Destas, o amárico é idioma oficial e língua franca da maioria dos cidadãos.

No país,  a  pluralidade coexiste  com profundo senso de  identidade cultural  e  histórica.  Exemplificando,  a  
Etiópia possui um calendário exclusivo. Na nação, o ano que vigora é 2005 e não 2013. O sistema de escrita -  
um silabário denominado  Ge’ez - soma trinta séculos de existência. Outro marco essencial é a religião. No 
século IV, a Etiópia foi o primeiro grande império a adotar o cristianismo como religião oficial. 

Constituindo um dos berços da civilização, o território abissínio exibe nove sítios listados como Patrimônio  
Mundial pela UNESCO. O prestígio do país é de longa data. A Etiópia é mencionada em muitas crônicas dos  
povos antigos. A Bíblia cita o país 78 vezes, muitíssimo mais do que as terras ocidentais. 

Ademais, a cultura etíope desenvolveu formas próprias de arte, arquitetura, vestuário, música, gastronomia,  
literatura e uma infinidade de outras manifestações. Tudo isso reforça uma noção de pertencimento que tem 
resistido por séculos. 

Nação admirada pela determinação em resistir aos agressores estrangeiros, faz sentido lembrar que as cores  
da bandeira etíope - verde, amarelo e vermelho - foram adotadas por 17 nações africanas independentes.  
Devido ao apelo pan-africanista, essa combinação é igualmente endossada pela diáspora negra como símbolo  
das lutas pela igualdade de direitos e afirmação ancestral.

Hoje  a  Etiópia  é  uma república  federal,  dividida  em nove  regiões  de  base  etnolinguística  e  com regime  
pluripartidário. A capital, Adis-Abeba (flor nova em amárico), sedia a União Africana e a Comissão Econômica 
da ONU para a África. Formando um Estado secular, as religiões convivem pacificamente e cada grupo étnico  
possui total liberdade para praticar sua cultura e tradições.

Compondo um quadro pelo qual o continente africano tem reclamado a atenção dos especialistas, a economia  
etíope tem crescido aceleradamente, prognosticando um futuro à altura de uma nação que se destaca por sua  
vitalidade e anseio em vencer. 

Como frisa o hino nacional etíope: Wodefit Gesgeshi, Widd Innat Ityopp'ya. 

Marchando Adiante, Querida Mãe Etiópia!
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A ETIÓPIA EM DADOS

O ESPAÇO ETÍOPE
Localização: Chifre da África, vasta península situada na parte oriental do continente. A área-núcleo geográfica é o planalto 
abissínio, berço histórico de diversos reinos e do Império Etíope. A Etiópia não dispõe de acesso direto ao mar. 
Rede Urbana: Nação tradicionalmente rural, nas últimas décadas a Etiópia observa processo de forte urbanização. A principal  
cidade é Adis-Abeba, seguida de Dire Dawa, Mekele, Adama, Gondar, Awasa, Bahir Dar, Jimma, Dessie e Jijiga. 
Clima: Predominantemente tropical, com enorme variabilidade consoante o gradiente altimétrico. A Etiópia está sob influência de  
um regime monçônico. Paralelamente, existem regiões áridas como o Ogaden, no leste do país.
Hidrografia:  A despeito de extensões carentes de água, o país é nascente de diversos grandes rios (caso do Nilo), e abriga  
proeminentes extensões lacustres (Lago Tana). 

GEOGRAFIA HUMANA
População: 91.200.000 (Estimativa 2013; 2ª posição na demografia africana). Densidade demográfica: 83 habitantes/km²
Composição da População: A Etiópia é um país multiétnico, com mais de 80 povos, oito dos quais perfazendo mais de 80% da
população total Com base no Recenseamento Nacional Etíope, em 2007 os Oromo constituíam o principal grupo étnico (34.4%
da população nacional), seguidos dos Amhara (27 %), Somali (6,22%), Tigray (6.08%), Sidama (4 %), Gurage (2.52%), Welayta  
(2.27%) e Afars (1.73%). A constituição etíope assegura a equidade e a preservação da diversidade cultural e étnica do país.  
Idiomas: O Amárico, pertencente ao tronco semítico, é idioma de Estado e de prestígio cultural. Cada Kililoch faz uso de língua 
própria nos negócios, na educação e cultura. Comumente os etíopes dominam várias línguas. Inglês e árabe muito difundidos. 
Religião: 2/3 são cristãos, predominantemente membros da Igreja Copta Etíope; 1/3 muçulmanos, principalmente de rito sunita;  
Há também pequenos grupos praticantes de religiões tradicionais e remanescentes dos Falashas (Beta Israel), judeus etíopes.

ECONOMIA
Cenário Macro-econômico: a Etiópia é atualmente um dos países de maior crescimento no mundo: 10% em média entre 2004
e 2009 (FMI), e uma das economias mais dinâmicas dentre as não-dependentes de petróleo. Projeções indicam superação de  
agravos sociais, consignados no baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH 0,396) e num coeficiente Gini mediano (33.6).
Produto Nacional Bruto (PPP): US$ 103,1 bilhões, PNB per capita: IS$ 1,200 (dados de 2012).
Moeda: Birr (ETB), segunda moeda africana em circulação, ultrapassada apenas pelo Naira (NGN) nigeriano.

RELAÇÕES INTERNACIONAIS
A Etiópia participa da Organização das Nações Unidas (ONU), União Africana (UA), Intergovernmental Authority on Development  
(IGAD), Mercado Comum da África Oriental e Austral (COMESA) e do Nile Basin Initiative (NBI). Adis-Abeba é considerada o 
terceiro polo diplomático do Planeta, perdendo apenas para Nova York e Zurique. O país é um marco icônico da Africanidade.
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O ESTADO ETÍOPE     
Nome oficial: República Federal Democrática da Etiópia
Área: 1.104.000 km² (27ª extensão no globo)
Capital: Adis-Abeba, localizada no centro do pais.
Fronteiras: Eritréia, Djibuti, Somália, Quênia, Sudão do Sul e Sudão.
Forma de Governo: República Federal Parlamentarista
Presidente: Girma Wolde-Giorgis
Primeiro Ministro: Hailemariam Desalegn
Divisão Administrativa: Desde 1996, a Etiópia está dividida em nove regiões 
autônomas de base etno-linguística (kililoch) e duas cidades regidas por estatuto 
especial (astedader akababiwoch): Adis-Abeba e Dire Dawa. 
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