In 2018, I was hired at Freelancer.com (online freelance work platform) to write several
articles in Brazilian Portuguese about Scandinavian countries and cities, for a website which
intends to provide information about studying and living in Scandinavia. Below is one of the
texts I have written, which is also available at https://estudarforaescandinavia.com/.

Por que estudar na Dinamarca
Sem contar com os seus territórios autônomos
(Ilhas Faroé e Groelândia), a Dinamarca é o menor
país da Escandinávia. Com cerca de 43 mil km², é
quase do mesmo tamanho que o Estado do Rio de
Janeiro. No entanto, a sua população, que soma
aproximadamente 5 milhões e 700 mil pessoas, é
maior do que a da Finlândia, da Noruega e da
Islândia.
A Dinamarca faz parte da União Européia, embora
não tenha adotado o Euro, e é o país escandinavo
mais próximo dos outros países da Europa
Ocidental, fazendo fronteira, ao sul, com a
Alemanha. Assim, em relação ao resto da
Escandinávia, beneficia-se de um acesso mais fácil e
de um inverno um pouco menos rigoroso.
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Há muitos motivos que justificam a escolha por
estudar na Dinamarca. Ela não somente é o país
escandinavo que mais investe em educação, como
também oferece uma altíssima qualidade de vida
para a sua população, considerada a mais feliz do
mundo. Leia mais, a seguir, sobre as inúmeras
qualidades da Dinamarca.

Dinamarca: a nação do bem-estar
Além de ter sido considerado o povo mais feliz do
mundo pela Organização das Nações Unidas
(ONU), em 2013, 2014 e 2016, os dinamarqueses
são conhecidos por serem simpáticos e prestativos.
Apesar de sua língua nacional ser o dinamarquês,
eles costumam falar bem o inglês, facilitando a vida
dos visitantes e dos novos moradores do país. Para
aqueles que desejam aprender o dinamarquês, o
centro de línguas De Danske Sprogcentre oferece
aulas gratuitas.
A palavra dinamarquesa “hygge” resume bem o
sentimento de conforto e bem-estar tão
característico da Dinamarca. A cultura do “hygge”
também envolve um comprometimento com a
tradição. E, no entanto, isso consegue caminhar lado
a lado com uma sociedade desenvolvida e
progressista.
A Dinamarca é um nome sempre presente em
pesquisas que enumeram os países com os maiores
índices de igualdade social, equidade de gêneros,
qualidade de vida, segurança, educação e liberdade
de expressão. Também é o segundo do mundo e o
primeiro da Escandinávia na lista de países com as
menores taxas de corrupção, segundo o
Transparency International.

Prosperidade e Sustentabilidade
No
quesito
prosperidade
econômica
e
empreendedorismo, a Dinamarca também está
sempre no topo. Em 2017, um relatório do grupo
The World Bank categorizou o país como o terceiro

melhor do mundo e o primeiro da Europa para se
fazer negócios. No “Index de Prosperidade” de
2017 do Legatum Institute Foundation, a
Dinamarca aparece em 7º lugar. O país é ainda o lar
de grandes empresas e conglomerados, como a
Maersk, a Novo Nordisk, a Carlsberg e a Lego.
Ao mesmo tempo, a Dinamarca é referência
mundial quando o assunto é sustentabilidade, tendo
sido pioneira na geração de energia eólica e na luta
contra o desperdício de alimentos. Tem sido
reconhecida ainda pelas suas ações de incentivo à
agricultura orgânica e à reciclagem e de combate às
emissões de gases poluentes do efeito estufa.

São 5 universidades no total:
● Universidade de Copenhagen (University of
Copenhagen) – 68º lugar.
● Universidade Técnica da Dinamarca (Technical
University of Denmark) – 109º lugar
● Universidade de Aarhus (Aarhus University) –
117º lugar
● Universidade de Aalborg (Aalborg University) –
374º lugar
● Universidade do Sul da Dinamarca (University of
Southern Denmark) – 390º lugar

Nas últimas décadas, a criação de infraestrutura para
o uso de bicicletas nas cidades dinamarquesas e o
forte incentivo à população para aderir a esse meio
de transporte saudável, limpo, barato e seguro,
também contribuiu para a prosperidade do país no
que tange à sustentabilidade urbana.

Estudar na Dinamarca
Uma pesquisa de 2017 da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OECD) apontou a Dinamarca como o país
escandinavo que mais investe em educação. No
ranking mundial, ela ficou em segundo lugar. Apesar
do seu pequeno tamanho, a Dinamarca apresenta
mais universidades do que o Brasil na lista das 500
melhores do mundo, feita pela QS World University
Rankings (2016-2017).
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As universidades dinamarquesas incentivam
fortemente o pensamento crítico e independente
dos seus estudantes, além de estimular a aplicação
prática dos conhecimentos adquiridos e a busca por
soluções inovadoras. Além disso, elas promovem o
entrosamento e a vida social dos alunos,
organizando diversas atividades de grupo.

As maravilhas desse país conquistaram você? Ficou interessado em morar e estudar na Dinamarca?
Leia mais sobre Copenhagen e Aarhus!
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