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É Composta por três faixas hor izontais iguais de preto (parte super ior),  representando o 

Califado Abbass id, branco, representando o Cali fado Ummayyad e verde, representando a 

Fat id imes; um tr iângulo isósceles  vermelho no lado da grua, que representa a Gran de Revolta 

Árabe de 1916,  e tendo um branca pequena estrela de sete pontas s imbolizando os set e 

versículos da abertura Surata (Al-Fat iha) do Alcorão, a sete pontos da estrela representam a 

fé em um Deus, a humanidade, o espír ito nac ional,  humildade, just iç a soc ial,  a v ir tude,  e as  

aspirações;  proj eto é baseado na bandeira da Revolta Árabe I Guerra Mundial  
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Jordânia 

  

Perfil Histórico 

Após a Segunda Guerra Mundial e a dissolução do Império Otomano, o Reino Unido recebeu um 

mandato para governar a maior parte do Oriente Médio. Grã-Bretanha separadas uma região 

semi-autônoma da Transjordânia da Palestina no início de 1920, a área de sua independência 

em 1946, ele adotou o nome da Jordânia em 1950. O governante do país há muito tempo foi o 

rei Hussein (1953-99). Um líder pragmático, ele lidou com sucesso as diversas pressões das 

grandes potências (E.U.A, URSS e Reino Unido), vários Estados árabes, de Israel, e uma grande 

população interna palestina.  A Jordânia perdeu a Cisjordânia a Israel na guerra de 1967 e 

quase não conseguiu derrotar os rebeldes palestinos que ameaçaram derrubar a monarquia em 

1970. O rei Hussein, em 1988, abandonou definitivamente as reivindicações da Jordânia para 

a Cisjordânia. Em 1989, restabelecidas as eleições parlamentares, deu início a uma gradual 

liberalização política na qual os partidos políticos foram finalmente legalizados em 1992. Em 

1994, assinou um tratado de paz com Israel. O Rei Abdallah II, filho do rei Hussein, assumiu o 

trono após sua morte, em fevereiro de 1999. Desde então, ele consolidou seu poder e 

realizando um agressivo programa de reforma econômica.  A Jordânia aderiu à Organização 

Mundial do Comércio em 2000, e começou a participar da Associação Européia de Livre 

Comércio em 2001. Em 2003, a Jordânia apoiou veementemente a derrubada de Saddam e a 

Coalizão no Iraque devido seqüência ao surto de violência de insurgentes no Iraque, acolhendo, 

portanto, milhares de iraquianos deslocados. As eleições municipais foram realizadas em julho 

de 2007 sob um sistema em que 20% das vagas em todos os conselhos municipais foram 

reservadas por cotas para as mulheres. As eleições legislativas foram realizadas em novembro 

de 2007 o que revelou os candidatos pró-independência do governo ganhar a maioria dos 

lugares. Em novembro de 2007, o rei Abdallah instruiu que seu novo primeiro-ministro se 

concentrasse em reformas sócio-econômicas, no desenvolvimento de uma rede de cuidados de 

saúde e habitação para os civis e militares e na melhoria do sistema educacional.  

 

 



               Agricultura: 2,7% 

   Indústria: 20% 

   Serviços: 77,4%  

6. Taxa de Desemprego 

13,5% (2009) * 

 

 

Perfil Econômico 

 

 A economia da Jordânia está entre os menores do Oriente Médio, com abastecimento 

insuficiente de água, petróleo e outros recursos naturais, subjacente à forte dependência do 

governo sobre ajuda externa. Outro desafio econômico para o governo incluiu altas taxas de 

pobreza crônica, desemprego, inflação e um grande déficit orçamentário. Desde que assumiu o 

trono em 1999, o rei Abdullah programou reformas econômicas significativas, como a abertura 

do regime comercial, a privatização de empresas estatais, e a eliminação dos subsídios de 

combustível muito mais que nos últimos anos, impulsionou o crescimento econômico, atraindo o 

investimento estrangeiro e a criação de alguns trabalhos. O abrandamento econômico global, 

entretanto, tem deprimido o crescimento do PIB da Jordânia e da assistência externa para o 

governo em 2009 caiu, prejudicando os esforços do governo para reinar no grande déficit 

orçamentário. Orientadas para a exportação setores como a indústria, mineração e transporte 

de re-exportações têm sido os mais atingidos. Amman está considerando reduções de impostos 

para atrair investimento estrangeiro e estimular o crescimento doméstico, e que o governo tenha 

garantido os depósitos bancários até 2010.  O setor financeiro da Jordânia foi relativamente 

isolado da crise financeira internacional por causa de sua exposição limitada aos mercados de 

capitais no exterior. A Jordânia é atualmente se empenha em explorar a geração de energia 

nuclear para evitar falta de energia. 

 

PIB: 

1. Paridade de Poder de Compra 

33,06 bilhões dólares (2009) * 

 

2. Taxa de Câmbio Oficial 

22,56 bilhões dólares (2009) * 

 

3. Taxa de Crescimento Real 

3,1% (2009) * 

 

4. Taxa de PPP (per capta) 

5, 300 dólares (2009) * 

5. Composição por Setor 



 



7. Investimento Fixo Bruto 

31,2% do PIB (2009) 

8. Agricultura e Pecuária 

Cítricos, tomate, pepino, azeitonas, ovinos, aves, frutas de caroço, morangos, leite 

9. Indústria 

Vestuário, fertilizantes, potássio, fosfato de mineração, farmacêutica, refino de petróleo,     

cimento, produtos químicos inorgânicos, indústria ligeira e turismo 

10. Taxa de crescimento da Produção 

2,6% (2009) 

11. Reservas de Petróleo Provadas 

1milhão de barris (2009) 

12. Gás Natural Reservas provadas 

6 031 bilhões metros cúbicos (2009) 

13. Exportações 

6 989 bilhões dólares (2009) 

14. Exportações commodities  

Vestuário, fertilizantes, potássio, fosfatos, vegetais, produtos farmacêuticos 

15. Exportações parceiros 

Índia 16,2%, 16,1% Iraque, E.U. 13,1%, 6,9%, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos 4,6% 

(2008) 

16. Importações 

12,31 bilhões dólares (2009) 

17. Importações commodities 

           Petróleo, maquinaria, equipamento de transporte, ferro e cereais 
 

18. Importações Parceiros 
Arábia Saudita 21,1%, China 10,4%, Alemanha 6%, E.U. 4,6%, Egito 4,5%, Ucrânia 4.3% 
(2008) 
 

19. Reservas de Divisas em Ouro 
10,29 bilhões dólares americanos (31 de dezembro de 2009) 
 

20. Dívida Externa 
6.715 milhões dólares (31 de dezembro de 2009) 
 
 
 

Perfil Religioso 

  

  

Muçulmanos sunitas 92%, cristãos 6% (maioria ortodoxa grega, mas alguns grego e católicos 

romanos, ortodoxos sírios, Copta Ortodoxa, armênio, e as denominações protestantes), outros 2% 

(xiitas de várias pequenas populações muçulmanas e drusos) (est. 2001) 
 

 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html?countryName=Jordan&countryCode=jo&regionCode=me&
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html?countryName=Jordan&countryCode=jo&regionCode=me&


Perfil Geográfico 

 

Referências Cartográficas: Oriente Médio 

Área: terra: 88 802 km²; água: 540 km² - total = 89, 342 km² 

População: 6.269.285 (est. julho 2009)  

Idiomas: Árabe (oficial), Inglês (amplamente compreendido pelas classes média e alta) 

Clima: principalmente deserto árido; estação chuvosa no oeste (novembro a abril) 
 
Participação de Acordos Internacionais sobre Meio-Ambiente no que tange: Biodiversidade, Mudanças 

Climáticas, as Alterações Climáticas do Protocolo de Kyoto, Desertificação, Espécies Ameaçadas, Resíduos 

Perigosos, Direito do Mar, Despejos Marítimos, Proteção da Camada de Ozônio, Zonas úmidas 

*Assinou, mas não ratificou: nenhum dos acordos selecionados 

 

Perfil Governamental 

Tipo de Governo: Monarquia 

Capital: Amã  

Coordenadas geográficas: 31 57 N, 35 56 E 

Diferença de tempo: UTC +2 (7 horas antes de Washington, DC, durante o tempo padrão) 
 
Horário de verão: 1H começa última quinta-feira de março, termina na sexta-feira em setembro 
 

Independência: 25 de maio de 1946 (da Liga das Nações mandato sob administração britânica) 

Feriado Nacional: Dia da Independência, 25 de Maio (1946) 

Constituição: 1º de janeiro de 1952, alterada diversas vezes 

Sistema Legal: Baseada na lei islâmica e nos códigos francês; revisão judicial de atos legislativos na CIJ 

especialmente previstas Alto Tribunal, não aceitou a jurisdição obrigatória 

Sufrágio: 18 anos de idade, universal 

 
Poder Executivo: Chefe de Estado Rei ABDALLAH II (desde 7 de Fevereiro de 1999); Crown Prince 

HUSSEIN (nascido em 28 de Junho de 1994) filho mais velho do Rei Abdallah II; 

Chefe de Governo: O primeiro-ministro Samir AL - Rifai (desde 9 de dezembro de 2009); 

Gabinete: Gabinete nomeado pelo primeiro-ministro, em consulta com o monarca; 

Eleições: o monarca é hereditário; primeiro-ministro nomeado pelo monarca. 
 
 
 



Poder Legislativo: Duas câmaras da Assembléia Nacional ou Majlis al-'Umma consiste no Senado, também 

chamada de Casa de Notáveis ou Majlis al-Ayan (55 assentos; membros nomeados pelo monarca para 

mandato de quatro anos) e da Câmara dos Deputados, também chamado de Câmara dos Deputados ou 

Majlis al-Nuwaab (110 lugares; membros eleitos através de um único sistema de não-voto transferível em 

círculos plurinominais, para mandato de quatro anos); nota - seis lugares estão reservados para as 

mulheres, nove lugares são reservados para candidatos cristão, nove lugares são reservados para os 

candidatos beduíno, e três lugares são reservados para jordanianos de checheno ou Circassian descida 

 

Poder Judiciário: Supremo Tribunal de Justiça 
 
Participação em Organizações Internacionais: ABEDA, AFESD, AMF, CUEA, CICA, FAO, G-77, IAEA, IBRD, 
ICAO, ICC, ICCT, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, 
ITUC, LAS, MIGA, MINURSO, MINUSTAH, MONUC, NAM, OIC, OPAQ, OSCE (sócio), PCA, UN, UNAMID, 
UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIL, UNMIS, UNOCI, UNRWA, OMT, UPU, WCO, FSM, OMS, 
WIPO, WMO, OMC. 
 

 

Representação no Brasil:  

SHIS - Q109 - conj. 18 - casa14  
CEP: 70384-900 
Tel.: (61) 248-5407 / 5414 
Fax: (61) 248-1698 – Brasília - DF 

 

 

 

Elaboração Coordenação Geral de Promoção Comercial - COGPC 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Fonte: Central Intelligence Agency – CIA  

Web-site: https://www.cia.gov/index.html 
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