
Informações Gerais Sobre a Cidade de Madri 

População (2007): 3.232.463 hab.  

Área (em km²): 607 km²  

Fuso horário: três horas a mais que Brasília, quatro horas a mais que Manaus. 

Voltagem em rede elétrica: 230 v. 

Clima: O clima de Madrid pode ser definido como mediterrânico continentalizado. Os invernos 

são frios com geadas frequentes e neve ocasional. Os verões são quentes e secos com 

temperaturas máximas que muitas vezes superam os 35 °C. As precipitações são escassas, mas 

bem distribuídas em todo o ano. A temperatura média máxima anual é de 19,5 °C e a mínima 

anual é de 9,5 °C. Janeiro é o mês mais frio com temperaturas que oscilam entre 2-10 °C, e 

julho o mais quente (18-32 °C).  

Economia: A atividade econômica de Madrid, em constante crescimento nos últimos anos, é 

caracterizada pela sua grande experiência na área de serviços, com particular ênfase para 

empresas de intermediação financeira, logística e comunicações. O turismo tem crescido 

bastante nos últimos anos, principalmente com relação ao turismo de negócios e feiras. 

Madrid é uma das cidades mais visitadas da Europa, atrás apenas de Paris, Londres e Roma, e é 

a cidade mais visitada da Espanha. 

Madrid também se destaca em inovação e tecnologia. Não é por acaso que o território da 

Espanha tem-se mostrado bastante propício para investir mais em pesquisa e 

desenvolvimento, superando a média nacional em percentagem do PIB. Conta, por sua vez, 

com grandes centros universitários, tanto públicos quanto privados, incluindo os de caráter 

mais tecnológico e de pesquisa. 

O Produto Interno Bruto (PIB) da cidade de Madrid, em 2005, foi de cerca de € 103.500 

milhões, representando não menos de 64,6% do conjunto da Comunidade de Madrid, e 11,4% 

da Espanha. A produção da cidade supera a de todas as Comunidades Autônomas, com 

exceção da Catalunha e da Andaluzia. 

Cidades-irmãs: 

 Atenas, Grécia 

 Assunção, Paraguai 

 Pequim, China 

 Belgrado, Sérvia 

 Buenos Aires, Argentina 

 Rio de Janeiro, Brasil 

 Nova York, EUA 

 Moscou, Rússia 

 Londres, Reino Unido 

Turismo: Madri é rica em arte e história, albergando alguns dos museus mais importantes do 

mundo. Mas não só de arte vive a capital espanhola: o Palácio Real de Madrid, o Parque do 
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Bom Retiro, a Catedral de Almudena, a Plaza de España e a Puerta del Sol são locais de alto 

interesse turístico e histórico e que são visitados por centenas de pessoas todos os dias. 

Há ainda em Madri: 

 Plaza Mayor 

 Plaza de Colón 

 Paseo de la Castellana 

 Gran Vía 

 Las Ventas 

 Teatro Real 

 Auditório Nacional de Música 

 Teatro Monumental 

 Teatro de la Zarzuela 

 Centro Cultural de la Villa 

 Teatro de la Abadía 

 Real Academia de Belas Artes 

 Teatro Espanhol 

 Teatro de la Comedia 

 Café Central 

 Palacio de los Deportes 

 Museu Rainha Sofia 

 Museu do Prado 
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Fontes de pesquisa: 
HTTP://www.multidestinos.com.br/fuso, acessado em 04/10/10. 
http://www.kropla.com/electric2.htm, acessado em 04/10/10. 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Madrid, acessado em 04/10/10. 
http://www.esmadrid.com/es/, acessado em 04/10/10. 
 
 
 
Estudo desenvolvido pela Coordenação-Geral de Promoção Comercial – COGPC. Out/2010. 
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