
O país 
 
O Reino da Bélgica está localizado na Europa ocidental, 
possuindo cerca de 30.519 km² de extensão territorial. Faz 
fronteira com a França, Luxemburgo, Alemanha e Holanda. 
Estima-se que a população seja composta por aproximada-
mente 10.226.419 de habitantes. Que apresenta uma gran-
de pluralidade étnico-cultural, o que reflete na quantidade 
de idiomas, sendo que há três idiomas oficiais, sendo o ho-
landês, francês e alemão. A economia nacional é bastante 
diversificada apresentando um PIB de aproximadamente 
U$ 203,602, um IDH de aproximadamente 0,884 e um alto 
índice de industrialização. A capital da Bélgica, Bruxelas, 
exerce grande influência no cenário internacional, tendo 
em vista que a capital tem funções importantes na União 
Europeia (EU), a cidade é capital administrativa da organi-
zação e também sedia a Organização do Tratado Atlântico 
Norte (OTAN) e membro fundador da Organização das 
Nações Unidas (ONU). No que tange a sua política, é uma 
nação que funciona nas leis de uma democracia parlamen-
tar, tendo o rei como figura simbólica e como chefe de Es-
tado.  
 
 
O país e a OTAN 
 
A Bélgica é um reino que concentra um grande número de 
delegações e embaixadas do mundo, é sede e membro fun-
dador da OTAN, conforme já visto anteriormente. O Reino 
da Bélgica participa de forma efetiva na OTAN, no que tan-
ge as questões militares, sendo considerado um  dos países 
que mais deram apoio a organização desde sua criação, 
assim como é um forte defensor da mesma e do artigo 5º 
do Tratado, ao entender que um ataque a um dos membros 
é um ataque a todos. A Bélgica apoia programas de moder-
nização da OTAN para a defesa aérea e armas nucleares. 

 

 

Relações com o Conflito do Kosovo 
 
O país mostra-se favorável a separação do Kosovo da Iu-
goslávia, assumindo um compromisso significativo com o 
conflito do Kosovo, prezando pela separação pacifica e 
apoiando esforços internacionais mais vastos para assegu-
rar a paz e a segurança no Kosovo. Afirmando que as opera-
ções não deveriam ser limitadas apenas militarmente, uma 
vez que é importante asseguras os Direitos Humanos e o 
bem-estar civil dos kosovares. Desse modo, disponibiliza 
sua proteção para a população civil contra os ataques mili-
tares. As relações entre Bélgica e o Kosovo é voltada para o 
reconhecimento deste último, o Reino da Bélgica afirma ter 
boa relação com o Kosovo e recebe uma grande comunida-
de kosovar que vive no país como imigrantes.  

Dossiê 
 

Reino da  

Bélgica 

POR OTAN 1999 INFORMAÇÕES 


