
O País  
 
O Reino da Bélgica está localizado no continente Europeu e é 
dividido em três regiões: Flandres, ao norte, onde se é falado 
o flamengo; Valónia, ao sul, em que se é falado o francês; e 
Bruxelas, a capital do país, que possui como línguas oficiais o 
francês e o neerlandês. Há ainda uma pequena comunidade 
germanófona ao leste do território. O país faz fronteira com a 
França, Luxemburgo, Alemanha, Holanda e o Mar do Norte. 
Possui cerca de 10 milhões de habitantes e participa de ór-
gãos internacionais importantes, como a União Europeia 
(UE), a Organização das Nações Unidas (ONU), a Organiza-
ção do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), o Banco Mundial 
(BM) e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Sua economia 
é baseada em serviços, no comércio grossista e retalhista, 
além da produção de chocolate e vinho.  
 
Armas de Destruição em Massa 
 
Não há indícios de desenvolvimento de programas de armas 
de destruição em massa pelo Reino da Bélgica. O país assinou 
o Protocolo de Genebra de 1925, após o ataque com armas 
químicas em seu território durante a Primeira Guerra Mundi-
al. Contudo, sabe-se que o país as possui, em seu território, 
que pertenceriam aos Estados Unidos da América durante o 
período da Guerra Fria. A informação foi descoberta após 
vazamento de documentos do embaixador americano no país 
europeu. As armas em questão seriam as armas nucleares 
táticas, que possuem um curto alcance e compreendem mís-
seis terra-terra, armas lançadas do ar ou do mar, além das 
armas estratégicas. Estas, por sua vez, possui um grande po-
tencial para destruição em massa.  
 
Política Internacional 
 
O Reino da Bélgica apresenta um histórico de neutralidade. 
Durante as duas grandes guerras, o país declarou-se neutro 
diante dos acontecimentos, mas ainda sim sofreu com as con-
sequências dos conflitos, como invasões. O país se mostrou 
de grande importância, no final do século passado e no início 

deste, não só para a Europa, mas para o resto do mundo. 
Sua capital, Bruxelas, é sede da OTAN, além de sediar, 
também, a Comissão Europeia e o Conselho Europeu. O 
Parlamento Europeu, apesar de estar localizado em Estras-
burgo, França, apresenta cerca de 75% de seu trabalho na 
capital belga. Após um ataque terrorista em 2016 assumido 
pelo Estado Islâmico, a Bélgica passou a se engajar mais no 
combate às células do grupo no continente europeu e em 
ataques aéreos nas áreas dominas pelo Estado Islâmico no 
Oriente Médio. 
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