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A Bélgica é um país de pouca extensão territorial situado na 
Europa Ocidental e sua capital é a Cidade de Bruxelas. A 
população belga é de aproximadamente 11 milhões de 
pessoas, dividida principalmente entre duas regiões, uma 
de fala holandesa e outra de fala francesa. Devido a essa 
divisão, principalmente linguística, o país enfrenta 
problemas políticos, esses problemas geraram o 
desenvolvimento de um complexo sistema político baseado 
em uma monarquia constitucional, popular e uma 
democracia federal parlamentar. O Reino da Bélgica tem 
uma forte economia globalizada e uma rede de transporte 
que a liga a todo o resto da Europa. Faz parte, entre outros, 
da União Europeia e da OTAN. 

A Bélgica e o Terrorismo 

A Bélgica está sendo vitima de terrorismo desde o começo 
da década de 70. Desde então se observa um crescente 
número de ataques violentos feitos por atores não-estatais 
com várias ideologias envolvidas. Inicialmente, a onda de 
ataques terroristas era de cunho nacionalista e separatista 
de outros países da Europa como para a independência da 
Armênia. A segunda onda de ataques terroristas foi nos 
anos 80, promovidos por grupos terroristas comunistas, e 
mais recentemente viu-se um crescente número de ataques 
promovidos por grupos extremistas islâmicos, que não só 
na Bélgica, mas em toda a Europa, vem aumentando ata-
ques devido o aumento dos islâmicos na Europa. Recente-
mente o país se viu aterrorizado por atentados no metrô de 
Maelbeek em Bruxelas e nos arredores  do Aeroporto Inter-
nacional de Zaventem  que fizeram 32 mortos e foram rei-
vindicados pelo Estado Islâmico (EI). A Bélgica é o país que 
mais fornece militantes a grupos terroristas per capita: en-
tre 450 mil e 562 num país que tem 11,3 milhões de habitan-
tes (640 mil são muçulmanos). Devido a esse acontecimen-
to, o país belga elevou seu alerta terrorista para o nível má-
ximo, desviando aviões e trens e alertando as pessoas a se 
manterem longe dos locais atingidos.  

O contraterrorismo belga 

A Bélgica se posiciona de forma a afirmar que a luta contra 
o terrorismo só pode ser travada se os direitos humanos e o 
direito internacional humanitário sejam plenamente respei-
tados. Lutar contra o terrorismo pressupõe uma estreita 
cooperação internacional entre as nações e dentro das prin-
cipais organizações internacionais, especialmente aqueles 
que lidam com os direitos humanos e do direito humanitá-
rio ou autorizado a impor sanções. Atualmente, a Bélgica 
tem feito acordos de cooperação com a França no combate 
ao terrorismo. O governo belga quer melhorar o monitora-
mento das redes sociais e estabelecer um marco legal para 
facilitar a mobilização do Exército para realizar tarefas de 
supervisão em aeroportos ou estações em caso de emer-
gência.  
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