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A Bélgica é um  Estado federal.  É composta de  3 comunidades  e de 3 regiões.

Um estado federal: o poder de decisão 
é dividido entre a autoridade federal, as 
comunidades e regiões, cada um tendo o seu 
próprio parlamento e seu próprio governo.

O governo federal tem jurisdição nas áreas 
de interesse nacional (diplomacia, exército, 
justiça, finanças, segurança social, uma 
grande parte da saúde pública, etc.)

Flandres 
Ocidental

Flandres 
Oriental

Bruxelas 
Capital

Antuérpia
(Anvers)

Limburgo
Brabant 

flamenco

Brabant wallon

Hainaut

Namur

Liège

Luxemburgo

Federação 
Valônia- Bruxelas

Comunidade 
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Comunidade 
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Três comunidades

As Comunidades exercem competências 
relacionadas à linguagem: cultura,ensino, 
juventude, etc.

Língua francesa

Língua neerlandesa

Bilíngue (línguas  
francesa e neerlandesa)

Língua alemã

10 províncias e 589 municípios

O Município, dito “Commune”, é a insti-
tuição mais próxima dos habitantes. Você 
entrará em contato com o seu município da 
sua residência para muitos assuntos impor-
tantes de sua rotina, tais como estado civil, 
a cultura, a juventude e o esporte, o meio 
ambiente, a higiene, o ensino, a segurança, 
o emprego e a formação.

O Município organiza em seu território 
diversos serviços (polícia, escola, cre-
che,estrada, etc.) É também o acesso para 
iniciar muitas solicitações e procedimentos 
administrativos
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A Bélgica é um  Estado federal.  É composta de  3 comunidades  e de 3 regiões.

A Bélgica é um país membro da  
União Europeia

Três regiões

As regiões são responsáveis por 
aquilo que cabe ao desenvolvimento 
econômico, do emprego e do território 
(planejamento do território, moradia, 
meio ambiente, agricultura, transportes, 
economia, pesquisa aplicada, etc.)

Sua moeda é o Euro (€).

Région 
wallonne

Região flamenca

Região de  
Bruxelas -Capital

Bélgica 

Do lado francófono, a COCOF  em 
Bruxelas e a Região da Valônia também 
são competentes pela ajuda às pessoas, 
a formação profissional e inclusão 
social, o turismo.

Do lado neerlandófono, as 
comunidades e as regiões são 
fusionadas

Região da Valônia


