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Geografia 
O Grão-Ducado do Luxemburgo está localizado no coração da Europa Ocidental entre 
a Bélgica, Alemanha e França. Possui duas regiões naturais: Oesling no norte e 
Gutland, compreendendo o vale do Mosela no leste e a bacia mineral no sul.  
A área total do país é 2.586 km2, com o Oesling cobrindo 828 km2 e Gutland 1.758 
km2.  

A capital,  
Luxemburgo fica 300m acima do nível do mar. A capital oferece um contraste notável 
entre os bairros modernos empoleirados em um planalto rochoso com uma queda 
abrupta e os três bairros inferiores de Grund, Clausen e Pfaffenthal.   
O bairro que abriga as instituições europeias está localizado no planalto de Kirchberg, 
a nordeste da cidade, desde 1960.   

Regiões  
A variedade de suas paisagens é uma das maiores atrações de Luxemburgo. O país 
está dividido em duas regiões principais, Oesling e Gutland.  
• O Oesling, ao norte, faz parte do maciço das Ardenas e faz fronteira com o planalto 
alemão de Eifel. Esta região arborizada cobre um terço do país (32%) e atrai turistas. 
O ponto mais alto do Luxemburgo está situado nesta região, com 560m 
(Wilwerdange). Existem aldeias nas terras altas, bem como rios e lagos. As florestas 
de carvalhos e pinheiros cobrem as encostas íngremes. O clima é mais severo do 
que no resto do país. As principais cidades desta região são Wiltz,  Clervaux e 
Vianden. 
- O planalto Troisvierges no norte da Oesling  é terra arável predominantemente com 
poucas florestas.  É a área mais fria e úmida de Luxemburgo.  
- O planalto das Ardenas, atravessado por rios, a sul da bacia de Wiltz, é a área mais 
típica do Oesling, com paisagens ricas em formas e cores contrastantes, planaltos e 



florestas.  
A área ao longo da fronteira Oesling-Gutland é uma das principais regiões agrícolas 
do país por causa de seus solos ricos e variados.  
• Gutland (“país bom”), no sul e centro do país, ocupa junto com a capital o restante 
do território (68%). É constituído essencialmente por campos e florestas e 
compreende as seguintes regiões principais:  
- O planalto de arenito do Luxemburgo é a dominante  característica do Gutland, onde 
se encontram algumas das melhores florestas do país.  
- As depressões Marly são a maior e mais característica da paisagem de Gutland. 
Eles se estendem até o sopé das escarpas de arenito Dogger e Luxemburgo são 
constituídos por amplos vales. Mais de dois terços desta área são dedicados à 
agricultura.  
- O vale do Mosela é o mais impressionante do Luxemburgo, tanto em termos de 
tamanho como de variedade de paisagens. É um dos principais atrativos turísticos do 
país, em grande parte por conta de sua atividade vitivinícola.  
- A região de Mullerthal - Pequena Luxemburgo Suíça está localizada ao norte do vale 
do Mosela, ao longo da fronteira com a Alemanha. Sua  principal cidade, Echternach, 
é uma das mais antigas de Luxemburgo.  
 

 

 
- Os Terres rouges (Terras Vermelhas) situam-se ao sul das depressões de Marly. A 
área foi moldada pela indústria onde o minério de ferro foi extraído da terra vermelha, 
daí o nome Lëtzebuergesch da região “Minett” (de “minette”, a designação para 
minério de ferro na Lorraine, França). As principais cidades são Esch-sur-Alzette, a 
segunda maior cidade do Grão-Ducado, Differdange e Dudelange.  
- O Vale dos Sete Castelos possui os castelos  de Mersch, Schoenfels, Hollenfels, os 
dois castelos de Ansembourg e também Septfontaines e Koerich, ao longo de um 
trecho de 24 km. Eles fazem  parte de uma paisagem de prados e aldeias antigas que 
torna um país perfeito para caminhar.  

Clima  
Luxemburgo não tem um clima claramente definido; varia entre o clima oceânico da 
zona atlântica (pequenas variações sazonais, invernos amenos e húmidos) e o clima 
continental das planícies da Europa de Leste (variações sazonais pronunciadas, 
invernos rigorosos e verões chuvosos).   
A influência oceânica traz chuvas em todas as estações e  a influência continental 
traz um clima seco e cortante no inverno. O clima é temperado de maio a meados de 
outubro. Junho, julho e agosto são os meses mais quentes, com julho e agosto 
frequentemente recebendo mais sol. Luxemburgo frequentemente experimenta sua 
própria versão de um verão indiano em setembro e outubro.  



A temperatura média anual é de 9,4 ° C, variando de -2,6 ° C (valor médio mínimo) a 
21,6 ° C (valor médio máximo) (1981-2010).   
Existem ligeiras variações de temperatura, da ordem dos 2 ° C, entre o norte e o  sul 
do país devido à diferença de altitude.  
 

 
 

Rede de Rios 
Os quatro maiores rios do Grão-Ducado são Moselle, Sûre, Our e Alzette. Os outros  
rios são o Mess, Mamer, Eisch, Attert e Wark  no oeste; o Wiltz, Clerve e Blees no 
norte; o White Ernz, Black Ernz, Syr e Gander no leste. Pétrusse é um rio menor que 
atravessa a cidade de Luxemburgo, antes de desaguar no Alzette.  
Com exceção do Chiers, que flui do sudoeste do país para a bacia do Mosa, os rios 
de Luxemburgo são afluentes da bacia do Reno por meio do Mosela.  

Divisão administrativa  
O país está dividido em 12 cantões, 105 municípios e 4 círculos eleitorais.   
 
 ENDEREÇOS ÚTEIS   

Office national du tourisme (National Tourist Office) BP 1001  
L-1010 Luxembourg  
Tel .: (+352) 42 82 82 10  
info@visitluxembourg.com www.visitluxembourg.com  

Site de referência  
www.geoportail.lu 
 
 
 
 
 
 
História 
 
Origens de Luxemburgo  
O nome Luxemburgo (Lucilinburhuc) primeiro aparece em torno 963 em uma escritura 
de troca, Siegfried adquiridos a partir da Abbey de St Maximin de Trier um pequeno 
forte situado numa afloramento rochoso que domina o vale Alzette, comumente 
chamado de Bock. Este local fortificado tornou-se um ponto de apoio, permitindo aos 



condes de Luxemburgo acumular território ao longo dos séculos XI, XII e XIII. No final 
do século 13, o condado de Luxemburgo ocupava uma vasta área que se estendia do 
Mosa até o Mosela.  
Da casa do Luxemburgo à dinastia dos Habsburgo  
Luxemburgo ascendeu ao trono imperial e desempenhou um papel importante na 
cena europeia. Em 1308, o conde Henrique VII foi eleito rei pelos príncipes eleitores; 
em 1312, foi coroado imperador do Sacro Império Romano por um legado papal em 
Roma. Seu filho, conhecido como João, o Cego, tornou-se rei da Boêmia. Três outros 
membros da dinastia de Luxemburgo carregavam areal ou imperial  coroa: Carlos IV 
(1346-1378), Venceslau (1376-1400) e Sigismundo (1410-1437). Em 1354, Carlos IV  
promoveu o condado de Luxemburgo ao posto de ducado.   
A linhagem masculina de Luxemburgo morreu com o imperador Sigismundo em 1437. 
Em 1443, o duque da Borgonha,  Filipe o Bom, conquistou a cidade de Luxemburgo. 
O Ducado do Luxemburgo tornou-se então uma província  dos Países Baixos. Seu 
destino era se aliar a essa entidade territorial pelos próximos quatro séculos. O 
ducado pertenceu aos borgonheses (século XV),  sucessivamente aos Habsburgos 
espanhóis (séculos XVI e XVII) e aos Habsburgos austríacos (século XVIII),  com um 
breve período de domínio francês entre 1684 e 1697. Luxemburgo ocupou uma 
importante posição no tabuleiro de xadrez europeu. A cidade de Luxemburgo foi 
gradualmente transformada em uma formidável fortaleza apelidada de “Gibraltar do   
Norte”, que as potências europeias lutaram para controlar. Em 1795, os exércitos  
revolucionários franceses conquistaram a fortaleza. O país foi anexado à França e 
tornou-se o Département des Forêts (Departamento de Florestas).  

Rumo ao nascimento de um estado independente  
 
O colapso do Império Napoleônico em 1815 também teve repercussões no status de 
Luxemburgo. As principais potências europeias que se reuniram no Congresso de 
Viena naquele ano decidiram criar um vasto reino da Holanda para frustrar quaisquer 
ambições francesas possíveis. Elevado ao posto de grão-ducado, Luxemburgo era 
teoricamente autônomo, mas vinculado em uma união pessoal a Guilherme I de 
Orange-Nassau, rei da Holanda e grão-duque de Luxemburgo. Ao mesmo tempo, a 
adesão de Luxemburgo à Confederação Alemã implicava uma guarnição prussiana 
estacionada dentro da fortaleza. 

                                                                                      Antigas 
fortificações da capital   
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Quando a Revolução Belga estourou em 1830, parte  da população de 
Luxemburgo lutou ao lado dos  insurgentes belgas, expressando sua oposição às 
políticas de William I. As grandes potências então decidiram separar os belgas e 
os holandeses, criando o Reino da Bélgica em 1831. No entanto, uma solução 
para o Luxemburgo demorou a surgir. Na ausência de um acordo entre o 
Parlamento belga e Guilherme I, a cidade-fortaleza permaneceu sob a autoridade 
holandesa, enquanto o resto do país era administrado pelo governo provisório da 
Bélgica.   
Finalmente, o Tratado de Londres de 19 de abril de 1839 decretou  que o Grão-
Ducado de Luxemburgo deveria ser dividido entre os dois países. Esta data é  
considerada o ponto de partida para a criação do  Estado independente do 
Luxemburgo. A parte francófona do ex-ducado foi atribuída à Bélgica. As fronteiras 
do Grão-Ducado foram estabelecidas e não mudaram desde então. A ausência de 
um vínculo territorial com a Holanda forçou o rei-grande duque a conceder ao 
Luxemburgo uma administração separada. Uma carta constitucional em 1841 e três 
constituições sucessivas em 1848, 1856 e 1868 conferiram uma base institucional ao 
novo estado e garantiram os direitos e liberdades fundamentais de seus cidadãos. O 
regime político atual é o de uma democracia representativa no quadro de uma 
monarquia constitucional.  
Deste ponto em diante, um sentimento nacional começou a se desenvolver, como 
testemunhado pelo aparecimento de canções patrióticas e o crescimento da 
literatura em Lëtzebuergesch. 

De 1839 à Primeira Guerra Mundial  

 
Após o Tratado de Londres em 1839, o Grão-Ducado de Luxemburgo permaneceu 
vinculado à Alemanha por ser membro da Confederação Alemã e aos Países 
Baixos através da conexão dinástica (Orange-Nassau).   
Por ser um país agrícola com altos níveis de emigração, Luxemburgo não poderia 
ser autossuficiente. Portanto, Guilherme II, filho de Guilherme I, levou o país a uma 
união aduaneira com a Alemanha - os Zollverein - em 1842. A partir da segunda 
metade do século 19, o país conheceu um forte crescimento econômico com a 



descoberta de jazidas minerais e construção de ferrovias para transporte de carvão. 
A necessidade de mão de obra gerou altos níveis de imigração no final do século 
XIX.  
O Tratado de Londres em 1867 consolidou o status internacional do Grão Ducado.  
Luxemburgo tornou-se um Estado perpetuamente neutro e desarmado com a garantia 
das potências signatárias. A guarnição prussiana retirou-se da fortaleza, que foi então 
desmantelada.  
A união pessoal entre o Luxemburgo e os Países Baixos acabou por terminar em 
1890 com a morte de Guilherme III. Quando o último descendente masculino 
remanescente da dinastia Orange Nassau morreu, a coroa do grão-ducal passou 
para o ramo Nassau-Weilburg, o único ramo da dinastia Nassau a ter um 
descendente masculino. Luxemburgo recebeu, portanto, sua própria dinastia com 
o Grão-duque Adolfo como seu primeiro representante.   
As garantias fornecidas pelo Tratado de Londres não impediram, no entanto, que o 
Luxemburgo fosse invadido pelas tropas alemãs em 1914. A ocupação restringiu-se 
à esfera militar. As autoridades luxemburguesas protestaram contra a invasão alemã, 
mas demonstraram absoluta neutralidade em  relação às partes beligerantes. A grã-
duquesa  Marie-Adélaïde e o governo permaneceram no poder, o que teria 
repercussões políticas no rescaldo da Primeira Guerra Mundial.  

                      
Bairro Grund  
© Christof Weber / SIP  
 
 
 
 
O período entre guerras  
Após a saída das tropas alemãs em 1918,  representantes da esquerda acusaram 
Marie Adélaïde de ter optado por se alojar na potência ocupante e apelaram  à 
deposição da dinastia . Em janeiro de 1919,  a soberana abdicou em favor de sua 
irmã Charlotte.  
Em setembro de 1919, o governo luxemburguês decidiu organizar um referendo em 
duas partes  sobre a forma de Estado (monarquia ou república)  e sobre a direção 
econômica do país  após a denúncia do Zollverein. A  população, que gozava de 
sufrágio universal  pela primeira vez, votou esmagadoramente a favor  da monarquia 
e de uma união econômica com a  França. Quando a França se retirou, o governo de 
Luxemburgo forjou uma união econômica com a Bélgica em 1921, a Econômica 
Belgo-Luxemburgo União(BLEU). O Luxemburgo adotou o franco belga como moeda 
do BLEU, mantendo uma emissão limitada de francos luxemburgueses.  
A crise econômica do pós-guerra imediato foi seguido por um período de 
prosperidade. No entanto, a partir de 1929, Luxemburgo também foi afetado pela crise 



econômica mundial.   
Luxemburgo consolidou sua posição em escala internacional na década de 1930, 
tendo um papel ativo nos trabalhos da Liga das Nações em Genebra, mas mantendo 
seu status neutro.   
 

A Segunda Guerra Mundial  

 
Em 10 de maio de 1940, as tropas alemãs invadiram o Luxemburgo novamente. A 
grã-duquesa Charlotte e o governo de Luxemburgo foram para o exílio e se juntaram 
às potências aliadas.   
A ocupação alemã marcou o fim da independência de Luxemburgo. Uma 
administração civil alemã foi posta em prática, demonstrando o desejo nazista de 
destruir as estruturas do estado de Luxemburgo e germanizar a população. Uma 
campanha sustentada de propaganda tentou ganhar a lealdade do povo de 
Luxemburgo ao Reich. A partir de 1942, os jovens luxemburgueses foram alistados à 
força na Wehrmacht. A maioria da população demonstrou um forte senso de coesão 
nacional e movimentos de resistência formados, como em outros territórios ocupados. 
As forças de ocupação responderam com um reinado de terror e deportações. 
Durante a Segunda Guerra Mundial, 2% da população total de Luxemburgo perdeu a 
vida. 
Depois que o país foi libertado pelas tropas aliadas em 1944, o Plano Marshall 
permitiu uma grande modernização e iniciativa de infraestrutura. 

Gëlle Fra, símbolo de liberdade e resistência do povo de Luxemburgo       
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Maior abertura ao mundo  
A Segunda Guerra Mundial conduziu a uma mudança de orientação da política 
externa luxemburguesa. Como resultado de combates ao lado dos Aliados, o país 
abandonou sua postura neutra e participou da construção de todas as instituições de 
cooperação multilateral no pós-guerra. O Grão-Ducado é membro fundador da 
Organização das Nações Unidas (ONU), Benelux, da Organização para a 
Cooperação Econômica Européia (OEEC), do Pacto de Bruxelas, do Conselho da 
Europa e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).  
O Luxemburgo também desempenhou um papel ativo na construção da Europa. O 
Luxemburgo aderiu à  Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) em 1951  



e à Comunidade Económica Europeia (CEE) em  1957. A CECA inaugurou uma nova 
era de crescimento e a adesão à CEE foi o estímulo para a expansão econômica. 
Como primeira sede da CECA, a Cidade do Luxemburgo - juntamente com 
Estrasburgo e Bruxelas - acolheu importantes instituições comunitárias ao longo dos 
anos. 
 

No início do século XXI. 

Luxemburgo está agora bem representado na cena europeia e internacional. Como 
membro da União Europeia e da área do euro, caracteriza-se pela sua defesa ativa 
da integração europeia. Seu compromisso internacional se reflete notadamente no 
campo da ajuda oficial ao desenvolvimento, que representa 1% da receita nacional 
bruta (RNB), colocando o Grão-Ducado entre os cinco países que gastam mais de 
0,7% do RNB na cooperação para o desenvolvimento.  
Luxemburgo é visto como um modelo de abertura e um microcosmo da Europa, com 
sua população compreendendo 45,3% de residentes estrangeiros. A pequena 
dimensão do país permite-lhe manter uma imagem de harmonia “à escala humana”.  

  
Kirchberg quarter   @Christof Weber/SIP 

Endereços úteis 

Archives nationales de Luxembourg  
(Arquivos Nacionais de Luxemburgo)  
Plateau du Saint-Esprit  
L-1475 Luxembourg  
Tel .: (+352) 247-86660  
archives.nationales@an.etat.lu  
www.anlux.lu  
Bibliothèque nationale de Luxembourg (Biblioteca Nacional de Luxemburgo)  
37, boulevard FD Roosevelt  
L-2450 Luxembourg  
Tel .: (+352) 22 97 55-1   
info@bnl.etat.lu  
www.bnl.lu  

Musée national d'histoire et d'art  
(Museu Nacional de História e Arte)  
Marché-aux-Poissons   
L-2345 Luxemburgo   
Tel .: (+352) 47 93 30-1  
musee@mnha.etat.lu  
www.mnha.lu  

Musée Dräi Eechelen  
(Museu Dräi Eechelen)  



5, Parque Dräi Eechelen  
L -1499 Luxemburgo  
Tel .: (+352) 26 43 35  
info@m3e.public.lu  
www.m3e.lu  
Musée d'histoire de la Ville de Luxembourg  
(Luxembourg City History Museum)   
14, rue du Saint-Esprit  
L-1475 Luxemburgo  
Tel .: (+352) 47 96-4500  
mhvl@2musees.vdl.lu  
www.mhvl.lu  
Centre virtuel de la connaissance sur l'Europe (Centro Virtual de Recursos para o 
Conhecimento da Europa) Château de Sanem  
L-4992 Sanem  
Tel .: (+352) 59 59 20-1  
info@cvce.eu  
www.cvce.eu  
 
 
 
 
 
Sistema Político 

O Grão-Ducado do Luxemburgo, um estado soberano e independente desde o 
Tratado de Londres de 19 de abril de 1839, é uma democracia parlamentar no quadro 
de uma monarquia constitucional, em que a coroa é passada através da família 
Nassau.  
Como em todas as democracias parlamentares, a separação  de poderes é flexível 
no Luxemburgo: existem muitas ligações entre os poderes legislativo e executivo. 
Somente o poder judiciário é totalmente independente.  

Poder legislativo  

O Parlamento, o governo e o Conselho de Estado estão envolvidos no processo 
legislativo.   
O Parlamento (Câmara dos Deputados), composto por 60 deputados eleitos a cada 
cinco anos por sufrágio universal, detém o único poder legislativo. Sua principal 
função é votar projetos de lei do governo e do parlamento. Os deputados têm o direito 
de iniciativa parlamentar para apresentar projetos de lei do parlamento.   
O grão-duque também tem o direito de propor legislação, que é de fato  exercido pelo 
governo. Esse direito de propor legislação, conhecido como iniciativa governamental, 
permite ao governo apresentar projetos de lei ao Parlamento - no qual o governo 
costuma ter maioria -, sendo essa a prática padrão. As leis aprovadas pelo 
Parlamento são promulgadas e publicadas pelo Grão-Duque. Uma lei entra em vigor 
quando é publicada no Mémorial (compêndio de legislação).  
O Conselho de Estado é um órgão consultivo do executivo composto por 21 



conselheiros nomeados e demitidos pelo Grão-Duque.   
Em matéria legislativa, o Conselho de Estado é obrigado a pronunciar-se sobre todos 
os projetos de lei do governo e parlamento apresentados ao Parlamento antes da 
votação dos deputados. As leis são submetidas duas vezes para votação no 
Parlamento, com a segunda votação ocorrendo no  mínimo três meses após a 
primeira votação.  Se o Parlamento decidir dispensar a segunda  votação com o 
acordo do Conselho de Estado, então pode ser dispensada, o que se tornou prática 
comum.  

 
Parlamento  
© Chambre des députés   

 

Em matéria de regulamentação, todo projeto de regulamento grão-ducal deve ser 
submetido ao Conselho de  Estado para parecer, exceto quando o Grão-Duque 
considerar as circunstâncias como uma emergência.  
O Conselho de Estado também deve emitir um parecer sobre todas as emendas aos 
projetos de lei do governo e do parlamento e redigir regulamentos grã-ducal.   
No contexto do seu parecer, o Conselho de Estado deve assegurar que os projetos 
de lei cumpram a priori as legislações superiores, como a Constituição, as 
convenções e tratados internacionais, bem como o Estado geral de direito. 
 
Poder Executivo   
O Executivo está nas mãos do Grão-duque e dos governantes, que o apoiam no 
exercício dos seus poderes constitucionais. O grande duque é a cabeça do estado, 
ele é intocável, isso significa que ninguém pode atingi-lo. Ele não pode ser 
processado e nem julgado. A irresponsabilidade da coroa do grande duque é 
responsabilidade ministerial. Para uma decisão do grande duque ser sancionada terá 
que ser contra-assinada pelo membro do governo que assuma total responsabilidade 
por ela. Essa responsabilidade refere-se aos atos relativos direta ou indiretamente às 
funções ministeriais. Pode ser legal, ou seja, criminal ou civil, bem como político. Em 
princípio, qualquer ato que contenha a assinatura do Grão-Duque deve ter sido 
previamente submetido ao Conselho de Governo para debate.  
A Constituição dá ao Grão-Duque o direito formal de organizar seu governo 
livremente, ou seja, criar ministérios, dividir departamentos ministeriais e nomear seus 
membros. Na prática, o Grão-Duque é guiado pelos resultados das eleições 
legislativas quinquenais em sua nomeação de um  informateur (pessoa designada 



para liderar exploratórias  conversas) e / ou um formador (pessoa designada para 
formar o governo). Este último geralmente se torna primeiro-ministro. O formador 
apresenta os membros do governo ao Grão-Duque, que os nomeia e toma posse. O 
número de departamentos ministeriais muitas vezes excede o número de membros 
do governo chamados para ocupar cargos ministeriais, resultando em um ministro 
frequentemente ocupando várias pastas .   
O governo nomeado apresenta o seu programa político ao Parlamento, que expressa 
a sua confiança com um voto de aprovação. O governo, portanto, tem uma maioria 
com a qual pode contar no Parlamento.   
O governo como um todo e cada ministro individualmente são politicamente 
responsáveis perante o Parlamento por suas ações. A responsabilidade política dos 
ministros pode ser sancionada pela obrigação de renunciar ao mandato quando o 
Parlamento retira a sua confiança (moção de censura). É costume um ministro 
renunciar após o primeiro voto negativo do Parlamento. A Constituição dá ao grão-
duque o direito de destituir um membro do governo do cargo a qualquer momento, 
mas, na prática, um ministro ou todo o governo apresenta sua renúncia ao grão-duque 
por meio do primeiro-ministro.  

Poder judiciário  
A corte e os tribunais estão habilitados pela Constituição para exercer o poder 
judiciário. Eles são independentes no exercício de suas funções.   
Para além do Tribunal Constitucional, existem dois outros níveis de competência 
judicial: Tribunal Superior de Justiça, tribunais distritais, tribunais de magistratura e 
administrativo (Tribunal Administrativo).  

                                                                                         HRH 
o Grão-Duque, seguido por seu filho, o Grão-Duque Hereditário, participando das celebrações do dia nacional 
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Endereços úteis 
 

Chambre des députés  
(Câmara dos Deputados)  
23, rue du Marché-aux-Herbes L-1728 Luxemburgo  
Tel .: (+352) 46 69 66-1  
chd@chd.lu  
www.chd.lu  
Conseil d'État  



(Conselho de Estado)  
5, rue Sigefroi  
L-2536 Luxemburgo  
Tel .: (+352) 47 30 71  
info@conseil-etat.public.lu  
www.conseil-etat.public.lu  

Palais grand-ducal  
(Palácio do Grão-Ducal)  
17, rue du Marché-aux-Herbes L-1728 Luxemburgo  
Tel .: (+352) 47 48 74-1  
service.presse@gdl.etat.lu  
www.monarchie.lu  
Service information et presse du gouvernement   
(Serviço de Informação e Imprensa do Governo)   
33, boulevard FD Roosevelt L-2450 Luxembourg  
Tel .: (+352) 247-82181  
info@sip.etat.lu  
www.gouvernement.lu  
www.luxembourg.lu  

Service central de législation (Central Legislative Service) 43, boulevard FD Roosevelt 
L-2450 Luxembourg  
Tel .: (+352) 247-82960  
scl@scl.etat.lu  
www.legilux.lu  

Sites de referência  
www.etat.lu  
www.justice.public.lu  
 
Símbolos Nacionais 
 
Bandeira nacional  
A primeira bandeira conhecida foi carregada pelo conde Guilherme de Luxemburgo 
em 1123. Estava barrada, ou seja, listrada horizontalmente, provavelmente amarela 
e vermelha.  
A atual bandeira de Luxemburgo é composta por três faixas horizontais em vermelho, 
branco e azul celeste. A bandeira de Luxemburgo tem uma grande semelhança com 
a bandeira da Holanda, mas esta última tem uma faixa distinta em azul cobalto.   
A maioria das bandeiras tricolores modernas baseia-se em vários graus no tricolor da 
Primeira República Francesa. Mesmo a antiga bandeira da Holanda foi oficialmente 
definida como vermelha, branca e azul apenas em 1795 sob a influência francesa da 
República Batávia.  
A bandeira e o escudo do Estado de Luxemburgo estão protegidos pela lei sobre os 
emblemas nacionais de 23 de junho de 1972. O vermelho da bandeira corresponde a 
Pantone 032C e o azul é Pantone 299C (regulamento do grão-ducal de 27 de julho 
de 1993).  
 
Hino Nacional 
O hino nacional é composto pelos primeiros e últimos versos da canção Ons 



Heemecht (nossa terra natal), de 1859, com letra do poeta Michel Lentz 
acompanhada de música de Jean-Antoine Zinnen. Foi apresentado pela primeira vez 
em público durante uma grande cerimônia em Ettelbruck em 1864.  
O hino nacional do Luxemburgo é um convite à paz. Expressa a grande alegria do 
país por ter conquistado a independência em 1839, em um ambiente de paz e 
prosperidade.  

Hino da casa grã-ducal  
Inspirado por um toque de trombeta ou fanfarra da cavalaria, da qual não existe 
nenhum vestígio escrito antes do século 16, o Wilhelmus é tocado quando um 
membro da família grã-ducal chega ou sai de uma cerimônia oficial.  

Dia nacional  
O costume de comemorar o aniversário do nascimento do soberano existe desde o 
final do século XVIII. Durante o longo reinado da Grã-duquesa Charlotte (1919-1964), 
esta celebração ocorreu em meados do inverno em 23 de janeiro, data do aniversário 
do soberano.  
Um decreto grã-ducal de 23 de dezembro de 1961 fixou a data da celebração pública 
do aniversário do soberano e, portanto, do dia nacional em 23 de junho, em grande 
parte por razões climáticas. As celebrações começam na noite anterior.  
O termo “dia nacional” não consta dos textos legais. É descrito como o “dia de 
celebração pública do aniversário do Grão-Duque”. 
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Brasão 
As origens do estado de Luxemburgo remontam à Idade Média. Foi estabelecido por 
volta de 1235 pelo conde Henrique V de Luxemburgo. A partir de 1123, o conde 
Guilherme de Luxemburgo carregou uma faixa barrada em seu selo equestre. A 
maioria dos descendentes da primeira casa de Luxemburgo preferiram um campo 
barroco e os descendentes da casa de Namur um leão.  
O brasão do Grão-Ducado do Luxemburgo tem três níveis: inferior, médio e superior. 
É barry de dez argent e azul com um leão rampante gules, coroado, armado e lanado 
em ouro com uma cauda bifurcada cruzada em saltire.  
O brasão goza de proteção legal ao abrigo  da lei sobre os emblemas nacionais de 
23 de Junho de 1972, alterada e complementada pela lei de 27 de Julho de 1993. 



 

 

 
 
 
 
 Brasão de armas no palácio do grão-ducal   
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Endereços úteis 

Archives nationales de Luxembourg  
(Arquivos Nacionais de Luxemburgo)  
Plateau du Saint-Esprit  
L-1475 Luxemburgo  
Tel .: (+352) 247-86660  
archives.nationales@an.etat.lu  
www.anlux.lu  

Commission héraldique de l'État  
( Comissão de Heráldica do Estado)  
4, rue de la Congrég 
 
Economia 
 
Luxemburgo deve a sua prosperidade à descoberta de minério de ferro no sul do país 
na década de 1840. Essa descoberta deu nome a toda uma região, Minett (de 
“minette”, a designação para minério de ferro na Lorena, França), e marcou a 
transição de um estado agrário para um industrial.   

Indústria  
Os primórdios da indústria no Luxemburgo, que remonta a meados do século XIX, 
foram dominados pela produção de aço, que teve um crescimento considerável a 
partir de 1950. Nesse período, Luxemburgo também atraiu as primeiras empresas 
americanas, como Goodyear (produção de pneus), DuPont de Nemours (produção 
de poliéster) e Monsanto (produção de fibras de náilon), ao mesmo tempo em que 
desenvolvia seu setor financeiro.  
As crises do aço e do petróleo da década de 1970 tiveram um impacto considerável 
na indústria do aço, que ainda era o principal pilar da economia luxemburguesa.  
A diversificação industrial começou a desenvolver-se a partir de 1980 com a criação 
da Société nationale de crédit et d'investissement (Sociedade Nacional de Crédito e 



Investimento) - uma  instituição bancária pública especializada no financiamento de 
empresas luxemburguesas -, zonas industriais e o lançamento de cerca de uma 
centena de novos negócios. Em termos de produto interno bruto (PIB) de 
Luxemburgo, isso resultou em um declínio da indústria siderúrgica e um aumento de 
outras indústrias.   
Em 2002, a ARBED (Aciéries réunies de Burbach, Eich, Dudelange - United 
Steelworks of Burbach, Eich, Dudelange) se fundiu com duas outras siderúrgicas, 
Usinor e Aceralia, para formar a Arcelor, líder global na produção de aço. A Arcelor 
se fundiu com a Mittal Steel em 2006, criando o grupo ArcelorMittal, líder mundial na 
produção de aço.  
Desde 2004, o governo vem implementando uma nova política de diversificação 
econômica com  vistas à especialização multissetorial: informação e  tecnologia da 
comunicação, logística, ciências, saúde,  e tecnologias das tecnologias ambientais…   

 

Centro financeiro  
Embora originalmente especializado em atividades vinculadas ao mercado europeu 
nas décadas de 1960 e 1970, o mercado financeiro desenvolveu-se como um centro 
de private banking e, a partir dos anos 1980, como um centro de domiciliação e gestão 
de fundos de investimento. O seu sucesso assenta, em grande medida, na grande 
estabilidade política e social do país, bem como num quadro jurídico e regulamentar 
moderno que se adapta permanentemente às mudanças dos mercados através do 
diálogo constante entre o governo, o corpo legislativo e o setor privado.   
Este quadro legislativo e regulamentar moderno e a abertura do Luxemburgo ao 
mundo revelaram-se atrativos para bancos, companhias de seguros, promotores de 
fundos de investimento e prestadores de serviços especializados de todo o mundo. O 
centro financeiro de Luxemburgo é, de fato, muito diversificado, oferecendo uma 
ampla gama de serviços a clientes internacionais, privados e institucionais. Também 
conseguiu  desenvolver experiência incomparável no campo de produtos e serviços 
financeiros transfronteiriços, fornecidos por equipes de especialistas multiculturais e 
plurilingues.  
Monitorado por autoridades supervisoras eficazes e pró-ativas, o mercado 
financeiro desenvolveu uma forte cultura de proteção ao investidor e aplica 
regulamentos rígidos na luta contra a lavagem de capital.   
O centro financeiro de Luxemburgo é hoje o segundo maior centro de fundos de 
investimento do mundo, depois dos Estados Unidos, o principal mercado de 
resseguro cativo na União Europeia, o principal centro de fornecimento 
transfronteiriço de seguro de vida na União Europeia e o principal centro para 
banca privada para clientes internacionais na área do euro. Luxemburgo é 
também o maior domicílio de fundos islâmicos na Europa e o principal  centro de 
negócios europeu para a moeda chinesa em várias atividades.   
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Economia digital, mídia, tecnologia espacial e produção audiovisual  
Luxemburgo sempre desempenhou um papel pioneiro na cena da mídia europeia. 
Dois gigantes da mídia e das comunicações nasceram em Luxemburgo e 
continuam a se expandir a partir do Grão-Ducado: RTL Group, a principal 
emissora de televisão e rádio europeia, e a SES, a provedora líder mundial de 
serviços de comunicação e radiodifusão, graças à sua frota de mais de 50 
satélites.  
Ultimamente, muitas outras empresas ativas nos campos convergentes da mídia, 
bem como da tecnologia da informação e comunicação, estabeleceram-se em 
torno desses dois pilares em Luxemburgo.  
Como parte de sua preocupação contínua em desenvolver estrategicamente o 
tecido econômico do país por meio de projetos inovadores em tecnologias de 
ponta, Luxemburgo de uma vez por todas cimentou sua posição no setor de 
tecnologia espacial ao ingressar na Agência Espacial Europeia em 2005.  
Esforços do governo para diversificar  este setor resultaram numa excelente 
conectividade com os principais centros europeus, na criação de centros de dados 
de altíssimo nível e num ambiente regulatório favorável à economia digital. 
Luxemburgo também possui um dos maiores especialistas em TI do mundo. Além 
disso, a segurança da informação e as redes de telecomunicações de alto 
desempenho são uma pesquisa e prioridade de desenvolvimento do governo.  
Neste contexto, para além de um grande número de pequenas e médias 
empresas (PME), também se estabeleceram no Grão-Ducado nomes 
multinacionais da economia digital como Amazon.com, eBay, PayPal, iTunes e 
Vodafone. Eles confirmam a posição de Luxemburgo como um hub para 
empresas que operam em dados  processamento de e-commerce e no setor de 
comunicações em geral.  

O campo da produção audiovisual também tem se beneficiado da política pró-
ativa do governo por meio de diversos auxílios públicos que visam estimular o 
seu desenvolvimento. 

 

                                                                                      A 
sala de operações da rede digital da SES   
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Logística  



A localização geográfica de Luxemburgo no coração dos mercados europeus e a uma 
distância razoável dos principais portos de carga europeus, como Antuérpia e 
Rotterdam, torna-o um portal ideal para atividades relacionadas à logística. As 
operações não se limitam simplesmente ao transporte de mercadorias; o objetivo é 
oferecer um serviço de valor agregado (embalagem, manuseio, expedição e 
faturamento de mercadorias).  
O Grão-Ducado é, portanto, uma base operacional para vários players globais no 
campo da logística, como Cargolux, China Airlines, Cobelfret e DB Schenker.  
O aeroporto internacional de Luxemburgo é um dos principais locais no cenário 
europeu de frete. Este setor é reforçado pela presença do Freeport Luxembourg, uma 
zona franca criada perto do aeroporto em 2014, onde foram definidas novas normas 
para a conservação, armazenamento e gestão de obras de arte e valores numa área 
de 22.000 m².   
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Pesquisa e inovação  
Nos últimos anos, o governo tem feito investimentos substanciais em pesquisa e 
inovação, estabelecendo uma série de instrumentos diretos e indiretos de promoção 
deste setor.   
Um quadro legal para a promoção da investigação, desenvolvimento e inovação foi 
criado em Junho de 2009 para estimular a capacidade de inovação das empresas e 
organismos privados de investigação.   
 
Além disso, o governo está promovendo o crescimento das tecnologias ambientais 
com o objetivo de rever todas as atividades produtoras de bens e serviços à luz do 
desenvolvimento econômico sustentável.  
A Sociedade Nacional de Crédito e Investimento inclui em seus diversos instrumentos 
um serviço de empréstimo projetado especificamente para apoiar a pesquisa, o 
desenvolvimento e a inovação.  
O governo conseguiu mobilizar 700 milhões de euros para a construção e adaptação 
dos edifícios da Universidade de Luxemburgo, bem  como para as instituições de 
pesquisa e inovação na Cité des sciences de Esch-Belval.   
Nos últimos anos, fez um investimento substancial de cerca de 140 milhões de euros 
no desenvolvimento do setor de tecnologias da saúde para promover  a diversificação 
econômica em um setor de ponta em rápido crescimento.  
Para consolidar e estruturar ainda mais o sistema de pesquisa de Luxemburgo, o 
governo em 2015 fundiu  os centros de pesquisa públicos Centre de recherche public 
Gabriel Lippmann e Centre de recherche  public Henri Tudor para formar o   Instituto 
de Ciência e Tecnologia de Luxemburgo. Também se juntou  ao Biobanco Integrado 
de Luxemburgo e ao Centre de recherche public de la Santé (Centro Público de 
Pesquisa em Saúde) para formar o Instituto de Saúde de Luxemburgo. A investigação 
e inovação continuam a ser uma prioridade do governo, o que se reflete na 



contribuição financeira de 1,1 mil milhões de euros,  que ocorreu ao longo do período 
2014-2017  ao contrato de contribuição do Estado para o  financiamento da 
Universidade do Luxemburgo e para o desempenho contratos das públicas de 
pesquisa  instituições do Fonds national de la recherche  (Fundo Nacional de 
Pesquisa). 
Além disso, o governo está promovendo o crescimento das tecnologias ambientais 
com o objetivo de rever todas as atividades produtoras de bens e serviços à luz do 
desenvolvimento econômico sustentável.  
A Sociedade Nacional de Crédito e Investimento inclui em seus diversos instrumentos 
um serviço de empréstimo projetado especificamente para apoiar a pesquisa, o 
desenvolvimento e a inovação.  
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Endereços Úteis 
 
Ministère de l'Économie   
(Ministério da Economia)  
19-21, boulevard Royal  
L-2449 Luxembourg  
Tel .: (+352) 2478-2478  
info@eco.public.lu  
www.gouvernement.lu/ministeres-administrations   
Ministère des Finances  
(Ministério das Finanças)  
3, rue de la Congrégation  
L-1352 Luxemburgo  
Tel .: (+352) 247-82600  
Ministere-Finances@fi.etat.lu  
www.gouvernement.lu/ministeres-administrations   
Luxembourg for Business  
19-21, boulevard Royal  
L-2449 Luxembourg  
Tel .: (+352) 247-84116  
info@luxembourgforbusiness.lu  
www.luxembourgforbusiness.lu  
Luxembourg for Finance  
12, rue Érasme  
L-1468 Luxembourg  
Tel .: (+352) 27 20 21-1  
lff @ lff.lu  
www.luxembourgforfinance.com   
Société nationale de crédit  



et d'investissement  
(Sociedade Nacional de Crédito e Investimento) 7, rue du Saint-Esprit  
L-1475 Luxemburgo  
Tel .: (+352) 46 19 71-1  
snci @ snci.lu  
www.snci.lu  
Sites de referência  
www.innovation.public.lu   
www.guichet.lu   
 
 
População 
Luxemburgo experimentou um forte crescimento populacional desde o início da 
industrialização, por volta de 1870. Isso pode ser amplamente explicado pela 
imigração constante desde o final do século XIX. Em 1910, Luxemburgo tinha 260.000 
habitantes; em janeiro de 2014, a população havia aumentado para 549.700, tendo 
mais do que dobrado no espaço de um século.  
Esse crescimento não tem sido regular, entretanto, e pode ser dividido em quatro 
períodos principais: um declínio nas primeiras quatro décadas do século 20, 
um(moderado) baby boom nas décadas de 1950 e 1960, um declínio muito rápido 
nos anos 1970 e um aumento no crescimento desde a década de 1990 devido ao 
aumento da taxa de natalidade, ligado principalmente ao aumento da imigração.  
 
Uma sociedade plural  
Até a Primeira Guerra Mundial, o país testemunhou uma tendência distinta de 
emigração para o exterior, principalmente por razões econômicas. A industrialização 
do final do século 19, no entanto, levou Luxemburgo aos poucos a mudar de um país 
de emigração para um de imigração. Uma primeira onda de imigrantes foi seguida por 
outras nas décadas de 1960 e 1970, uma política de imigração proativa que atraiu um 
grande número de imigrantes italianos e portugueses para as indústrias de aço e 
construção.  
Quase metade da população do país consiste atualmente de cidadãos não 
luxemburgueses. Existem  248.900 residentes estrangeiros, representando 45,3%  da 
população total, com aproximadamente 86%  dos residentes estrangeiros 
provenientes dos 28 estados membros da União Europeia. As principais comunidades 
representadas são portugueses (36%) e franceses (15%), seguidos dos italianos (8%) 
e belgas (7%). Existem mais de 160 nacionalidades presentes no Luxemburgo.  
 
Mudanças estruturais na sociedade  
• População e demografia  
A população de Luxemburgo está aumentando continuamente. Em 2013, a taxa de 
natalidade era de 1,55 filhos por  mulher. O número total de nascimentos subiu para 
6.115, um número que sofreu pequenas flutuações desde 2000. Os nascimentos de 
residentes estrangeiros representam quase 50% do total de nascimentos em 
Luxemburgo.   
No início de 2014, 29% da população do Grão-Ducado era composta por jovens com 
menos de 25 anos, representando as pessoas na faixa dos 25-64 anos a representar 
57% e os indivíduos com 65 e mais anos a representar 14%.   
O Luxemburgo está entre os cinco principais países europeus em termos de 
esperança de vida: em 2012, era de 84,3 anos para as mulheres e 79,5 anos para os 



homens. A diferença entre os dois sexos é relativamente pequena e tem diminuído 
constantemente ao longo do tempo.  
• População e emprego  
Houve um crescimento constante do emprego na segunda metade do século XX. Na 
última década, o número de passageiros transfronteiriços da França, Bélgica e 
Alemanha dobrou, ultrapassando 160.000 pessoas em 2013. 71% da população 
assalariada de Luxemburgo é composta por trabalhadores transfronteiriços (45%) e 
residentes estrangeiros (26%).  
A taxa de emprego feminino tem aumentado continuamente, atingindo 64,1% em 
2012.  
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Nacionalidade luxemburguesa  
A lei de 23 de outubro de 2008 sobre a nacionalidade luxemburguesa entrou em 
vigor em 1 de janeiro de 2009.  O objetivo da reforma era adaptar a legislação 
relativa à nacionalidade às mudanças na sociedade.  
A nacionalidade luxemburguesa pode ser adquirida por nascimento, adoção total 
ou simples ou naturalização. Confere a um residente estrangeiro todos os direitos 
civis e políticos inerentes à cidadania luxemburguesa.  
 
O candidato à naturalização deve preencher as seguintes condições:   
 
• ter completado 18 anos de idade no momento da apresentação do pedido;  
• possuir uma autorização de residência no Luxemburgo há pelo menos 7 anos 
consecutivos imediatamente anteriores ao pedido e ter realmente residido no 
país durante o mesmo período;   
• demonstrar um conhecimento ativo e passivo suficiente de pelo menos uma das 

três línguas administrativas de Luxemburgo (francês, alemão, Lëtzebuergesch) e 
ter sido aprovado em um teste de avaliação em Lëtzebuergesch falado (a menos 
que tenham completado pelo menos 7 anos de escolaridade em Luxemburgo ou 
possuir uma autorização de residência no Luxemburgo emitida antes de 31 de 
Dezembro de 1984 e ter residido no país pelo menos desde essa data);  

• ter frequentado pelo menos três sessões de instrução cívica (a menos que tenham 
concluído pelo menos 7 anos de educação no Luxemburgo ou possuam uma 
autorização de residência no Luxemburgo emitida antes de 31 de Dezembro de 1984 
e tenham residido no país pelo menos desde essa data);  
• atender aos requisitos de idoneidade.   
A principal mudança consiste no alargamento do princípio da dupla nacionalidade. 
Um requerente de nacionalidade luxemburguesa já não é obrigado a renunciar à sua 
nacionalidade original. Além disso, a nacionalidade luxemburguesa não se perde 
quando uma nacionalidade estrangeira é adquirida voluntariamente.   
A lei também prevê perda, confisco, reaquisição, prova e renúncia da nacionalidade 



luxemburguesa.  
 
 
Endereços Úteis 

Ministère de la Justice (Ministério da Justiça)  
Centre administratif Pierre Werner  
13, rue Érasme  
L-1468 Luxemburgo  
Tel .: (+352) 247-84537  
info@mj.public.lu  
www.gouvernement.lu/ministeres-administrations   

Institut national de la statistique   
et des études économiques (Statec) (Instituto Nacional de Estatística   
e Estudos Econômicos)  
Centre administratif Pierre Werner  
13, rue Érasme  
L-1468 Luxemburgo  
Tel .: (+352) 247-84219  
info@statistiques.public.lu  
www.statistiques .lu  
 
 
Idiomas  

A situação linguística no Luxemburgo é caracterizada pela utilização e 
reconhecimento legal de três idiomas: Lëtzebuergesch, Francês e Alemão.  

História  

O multilinguismo em Luxemburgo está enraizado na coexistência histórica dos grupos 
étnicos românicos e germânicos.  
No século 14, o território era composto de duas partes: o valão era falado na área 
francesa, enquanto o dialeto Lëtzebuergesch era usado na área de língua alemã. O 
francês  e o alemão daquela época eram as escritas e línguas administrativas. 
Embora a cidade de Luxemburgo estivesse localizada na área de língua alemã, era a 
exceção à regra, pois o francês era a norma.  
Após o declínio do uso do alemão sob a ocupação francesa no século 17, o retorno 
das tropas francesas no final do século 18 promoveu o uso do francês ao ponto de 
permear a administração local na área de língua alemã. O Código Napoleônico 
(código civil francês) foi introduzido em 1804 e sua influência perdurou até os dias de 
hoje, visto que o francês permaneceu como a língua exclusiva da legislação.   
Os decretos do grão-ducal de 1830, 1832 e 1834 estabeleceram o direito à liberdade 
de escolha entre alemão e francês. O francês teve clara preferência sobre o alemão 
no domínio administrativo, pois era a língua dos notáveis.  O alemão, ao contrário, 
era usado como a língua escrita na esfera política para comentar as leis  e decretos 
de forma que esses textos pudessem ser compreendidos por todos. O ensino primário 
foi restrito ao alemão, enquanto o francês foi adicionado ao ensino médio.  
Após o Tratado de Londres de 1839 e o desmembramento do Grão-Ducado, o 



território  do novo Estado independente estava inteiramente dentro da  zona de língua 
alemã. No entanto, os luxemburgueses  notáveis conseguiram impor o francês como 
a língua da administração, justiça e vida política. A lei de 26 de julho de 1843 
introduziu o ensino do francês nas escolas primárias e o francês tornou-se uma 
disciplina obrigatória, a par do alemão. O bilinguismo franco-alemão foi consagrado 
na Constituição de 1848, que estipulou que as pessoas eram livres para escolher 
entre o alemão e o francês.  
Ao longo do século 19, ao lado do francês e do alemão, o povo de Luxemburgo falava 
um dialeto da Francônia Moselle na vida cotidiana, conhecido até o final do século 
como Lëtzebuerger Däitsch (alemão de Luxemburgo). Com o desenvolvimento de um 
senso de identidade nacional, Lëtzebuergesch acabou se tornando a língua materna 
do povo luxemburguês. Foi introduzida como uma disciplina ensinada nas escolas 
primárias em 1912. 
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Luxemburgo nacionais demonstraram seu apego à sua língua, em particular 
durante a Segunda Guerra Mundial, quando Lëtzebuergesch se tornou a língua 
de resistência e coesão nacional em face da germanização obrigatória nas mãos 
do poder de ocupação alemão. 

Situação atual  
 
A lei de 24 de Fevereiro de 1984 sobre o regime das línguas estabeleceu 
oficialmente pela primeira vez o estatuto linguístico de Lëtzebuergesch, 
consagrando-o como língua nacional. Lëtzebuergesch tornou-se uma língua 
administrativa e judicial ao lado do francês e do alemão, trazendo-a para o domínio 



administrativo pela primeira vez.  
Em 1989, Lëtzebuergesch foi reconhecido pelo programa europeu Língua - uma 
iniciativa para promover o ensino e aprendizagem de línguas -, confirmando assim 
a sua importância sociocultural.   
A criação do Conseil permanent de la langue luxembourgeoise (Conselho 
Permanente da Língua luxemburguesa) e a reforma ortográfica de 1999 ajudaram 
a atender à crescente necessidade de obras sobre Lëtzebuergesch (livros 
escolares, gramáticas, dicionários).  
A lei de 23 de outubro de 2008 sobre a nacionalidade luxemburguesa, que entrou 
em vigor em 1 de janeiro de 2009, marca outra etapa importante na medida em 
que inclui um conhecimento ativo e passivo adequado de Lëtzebuergesch entre os 
requisitos para adquirir a nacionalidade luxemburguesa, reconhecendo-a como um 
fator de integração.   
Lëtzebuergesch também foi promovido na lei de 22 de maio de 2009, com a criação 
da função de professor de Lëtzebuergesch e do “Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a 
Kultur” (certificado em língua e cultura Lëtzebuergesch). Isso fornece acreditação 
para falar e ensinar Lëtzebuergesch, bem como para o conhecimento da civilização 
e cultura de Luxemburgo. Desde o ano acadêmico de 2009/2010, a Universidade 
de Luxemburgo oferece um mestrado em línguas, culturas e mídia - estudos de 
Luxemburgo, o que significa que a língua, a literatura e a cultura de Luxemburgo 
pode ser estudado na universidade pela primeira vez.  
Embora o bilinguismo histórico tenha se transformado em multilinguismo após as 
várias ondas de imigração e apesar da presença de uma comunidade de residentes 
estrangeiros que representa quase metade da população hoje, ninguém ousaria 
tentar suprimir o francês e o alemão. A importância dessas duas línguas não é 
puramente política, mas representa uma identidade nacional nascida da coexistência 
dos mundos românico e germânico. Ao reter o francês e o alemão, Luxemburgo 
continua a ser o símbolo de um ponto de encontro entre o romance e o germânico, 
bem como muitas outras culturas contemporâneas. O reconhecimento de 
Lëtzebuergesch reforça e enriquece o bilinguismo tradicional.  
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A dimensão sociopolítica do multilinguismo 
 
 O multilinguismo tem raízes profundas na vida cotidiana do país e permeia todos os 
níveis da sociedade.  
Em geral, Lëtzebuergesch - a língua nacional - é a língua mais falada no trabalho, 
na escola e / ou em casa. O português está em segundo lugar, refletindo a grande 
comunidade de língua portuguesa em Luxemburgo, seguido pelo francês e pelo 
alemão. A situação linguística é mais matizada, no entanto, dependendo do 



contexto.  

Política  
No Parlamento (Câmara dos Deputados), um idioma de uso não é formalmente 
decretado, então os deputados podem escolher qual idioma usar. Debates 
regulares ocorrem em Lëtzebuergesch, enquanto as perguntas ao governo são 
geralmente feitas em francês. A legislação é redigida exclusivamente em francês.  
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Administração 
De acordo com as disposições da lei de 1984, “Francês, Alemão ou Lëtzebuergesch 
podem ser usados” em questões administrativas e judiciais. Os cidadãos podem 
fazer pedidos administrativos em qualquer uma das três línguas e os funcionários 
devem tentar “na medida do possível” responder na mesma língua utilizada pelo 
requerente. O francês é preferido como a língua de trabalho escrita diária da 
administração e o Lëtzebuergesch como a língua falada (para trabalho e 
comunicação).  
 
Ensino 

O ensino de línguas ocupa um lugar importante no  sistema educacional de 
Luxemburgo. A tradição plurilingue nas escolas representa uma enorme vantagem 
para os alunos, mas também um desafio para uma população escolar cada vez mais 
heterogénea. Cerca de metade dos alunos falam outra língua que não o 
lëtzebuergesch como primeira língua em casa.  
O alemão é ensinado no primeiro ano do segundo ciclo de aprendizagem do ensino 
fundamental (aos 6 anos) e o francês é introduzido no programa no ano seguinte. 
A língua franca no ensino fundamental e nos primeiros anos do ensino secundário, 
bem como aprendizagem do ensino fundamental (aos 6 anos) e o francês é 
introduzido no programa no ano seguinte. A língua franca no ensino fundamental e 
nos primeiros anos do ensino secundário, bem como no ensino técnico 
secundário,é o alemão. No ensino secundário, o  francês é a língua principal a partir 
do quarto ano de estudos.  
O inglês é adicionado durante o ensino médio e o ensino médio técnico, e os alunos 
do ensino médio também podem escolher entre latim, espanhol ou italiano.   
A aprendizagem de línguas ao longo de toda a carreira escolar é responsável por 
50% do currículo.  

 
Média  

O alemão sempre foi a língua de escolha da imprensa escrita, embora o francês tenha 
ganhado terreno nos tradicionais jornais diários e em alguns jornais semanais. Em 



contrapartida, os artigos da Lëtzebuergesch ainda são a exceção.  
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Várias publicações - diárias, semanais e periódicos - dirigidas a comunidades 
estrangeiras que vivem no Luxemburgo ou a passageiros transfronteiriços surgiram 
nas últimas décadas. São impressos exclusivamente em português, francês ou 
inglês.  
Lëtzebuergesch é a língua dominante nas ondas de rádio das rádios nacionais e 
locais, com o lugar ocupado por outras línguas (principalmente francês e inglês) 
variando de acordo com os horários ou o público-alvo.   
Embora o canal de televisão nacional único transmita exclusivamente em 
Lëtzebuergesch, o do  boletim de notícias da TV tem legendas em francês ou 
alemão.  Um resumo de notícias de cinco minutos também está disponível em 
francês desde o outono de 2008.  
 
Cultura  
 
Todas as diferentes línguas têm um papel a desempenhar na cena cultural de 
Luxemburgo, embora sua importância varie dependendo do gênero artístico.  
Embora a produção literária e as publicações em Lëtzebuergesch vivam atualmente 
um surto sem precedentes, um grande número de obras são escritas em francês e 
alemão, dependendo da afinidade do autor com um idioma ou outro. As livrarias 
fornecem principalmente publicações em francês e alemão, mas também em 
lëtzebuergesch e inglês, ou mesmo em outras línguas. Além disso, algumas livrarias 
armazenam títulos exclusivamente em um único idioma. A lei de 24 de junho de 2010 
sobre as bibliotecas públicas obriga a estas últimas a disponibilizar aos utilizadores 
um acervo de atualidade, relativo às principais áreas do conhecimento e da cultura, 
pelo menos nas três línguas previstas na lei de 24 de fevereiro de 1984 sobre as 
línguas do regime.  
No teatro, o público pode assistir a peças em Lëtzebuergesch, em francês, 
alemão ou inglês, representadas na sua língua original, quer por companhias de 
teatro luxemburguesas, quer por grandes companhias da Alemanha, França e 
Bélgica.  
Nos cinemas, os filmes estrangeiros são sempre exibidos na versão original com 
legendas em francês e holandês ou mesmo alemão.   

Vida profissional e social  

A vida pública seria impensável sem a coexistência e mesmo o uso simultâneo de 
várias línguas, com variações de acordo com o local e a atividade.   
Uma vez que a população ativa é maioritariamente constituída por residentes 



estrangeiros e trabalhadores transfronteiriços franceses, belgas e alemães, o francês 
é o principal meio de comunicação, seguido por Lëtzebuergesch, alemão, inglês e 
português.  
O francês é usado principalmente no comércio, hotéis, restaurantes e cafés, 
principalmente na capital e arredores. O norte do país é a exceção à regra, pois é 
a única região onde Lëtzebuergesch é mais difundida do que o francês.  
O inglês é a língua franca da grande comunidade internacional que trabalha em  
instituições européias e funcionários dos setores bancário e industrial.  
Como a comunidade de imigrantes portugueses é muito grande, eles usam 
frequentemente a sua língua materna tanto no local de trabalho como nos tempos 
livres.  
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Educação 
 
A constituição Luxemburgo confere ao estado o direito de organizar e regular o 
sistema de ensino. A maioria das escolas são, portanto, controladas pelo estado e 
gratuitas. No entanto, ainda existem algumas escolas privadas pagas que seguem o 
mesmo currículo e preparam os alunos para as mesmas qualificações. Além das 
escolas públicas e privadas, existem algumas escolas estrangeiras pagantes que 
oferecem um currículo diferente e, portanto, não concedem as mesmas 
qualificações.  

Sistema de Ensino  

Ensino fundamental  

 
A lei de 6 de fevereiro de 2009, que entrou em vigor em setembro de 2009, abrange 
os primeiros nove anos de escolaridade em quatro ciclos de aprendizagem sob o título 
“ensino fundamental”.  
• O primeiro ciclo consiste em um ano opcional de educação infantil e dois anos de 
educação pré-escolar obrigatória.   
A educação infantil é dirigida a crianças de 3 anos. Destina-se a melhorar as 
competências sociais das crianças e a ensiná-las Lëtzebuergesch como a  linguagem 
de comunicação para todas as crianças, independentemente da sua nacionalidade.  
A educação pré-escolar é obrigatória para crianças que completaram 4 anos de idade 
até 1º de setembro do ano em curso.   
• O segundo, terceiro e quarto ciclos constituem o ensino básico, sendo que cada 
ciclo dura normalmente dois anos.  
A educação primária é para todas as crianças que completaram 6 anos de idade até 
1º de setembro do ano em curso.  

 

Ensino médio técnico e ensino médio 
Após o fundamental, os alunos são encaminhados para o ensino médio ou o ensino 
médio técnico. O ensino médio (7 anos) prepara os alunos principalmente para 
prosseguir os estudos universitários. O ensino médio técnico (de 6 a 8 anos 
dependendo da especialização escolhida) prepara principalmente para a vida 
profissional, mas também permite o ingresso no ensino superior.  

Ensino superior e universidade  

O ensino superior é fornecido por várias escolas secundárias técnicas que oferecem 
cinco áreas principais de formação: artes aplicadas, negócios, indústria, profissões 



da saúde e indústria de serviços. Esta formação inclui uma variedade de estudos 
especializados conducentes a um certificado de formação profissional (BTS - brevet 
de technicien supérieur) após dois ou três anos de estudo.   
A educação universitária é oferecida pela Universidade de Luxemburgo desde o ano 
acadêmico de 2003/2004. O ensino e a pesquisa estão divididos em faculdades e 
centros interdisciplinares que reúnem temas intersetoriais e interdisciplinares no 
ensino e na pesquisa.  
O ciclo completo da educação universitária consiste em três níveis de estudo, cada 
um conduzindo a uma qualificação diferente. O primeiro nível leva à obtenção do grau 
de bacharel, o segundo ao grau de mestre e o terceiro ao doutorado.  
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Uma das missões da universidade é assegurar a articulação necessária entre ensino 
e pesquisa. Portanto, fomenta a pesquisa básica, aplicada e tecnológica. A pesquisa 
é realizada por meio de projetos realizados por meio de convênios firmados com 
instituições, organizações, empresas e estabelecimentos de pesquisa nacionais ou 
internacionais. 
 
Aprendizagem de línguas   
 
Professores falam lëtzebuergesch com os seus alunos principalmente no primeiro 
ciclo do ensino básico. O objetivo é desenvolver a habilidade linguística de todas 
as crianças, especialmente os jovens residentes estrangeiros, já que a escola é 
muitas vezes o primeiro lugar onde elas entram em contato com essa língua.  
O ensino de línguas desempenha um papel importante em toda a educação escolar 
da criança. A partir dos 6 anos de idade, no primeiro ano do segundo ciclo, as 
crianças aprendem a ler e escrever em alemão, que continua a ser a língua franca 
para todas as disciplinas durante a educação fundamental, exceto o francês. O 
francês é ensinado a partir do segundo ano do segundo ciclo.   
Durante os três primeiros anos do ensino técnico secundário e secundário, todas 
as disciplinas são estudadas em alemão, com exceção do francês e da  matemática. 
Enquanto o francês se torna a língua franca para todas as disciplinas, exceto as 
línguas, a partir do quarto ano do ensino médio, o alemão  continua sendo a língua 
dominante para o ensino técnico. O inglês é ensinado        a partir do segundo ano, 
a educação secundária também oferece uma escolha adicional   de outras línguas 
(latim, espanhol ou italiano). Algumas escolas secundárias estaduais oferecem 
cursos  ministrados inteiramente em francês ou inglês.   
Já o Lëtzebuergesch é ministrado uma hora por semana nas classes baixas do 
ensino médio e técnico. Nas aulas de integração, os alunos recém-chegados ao 
país aprendem Lëtzebuergesch segundo um método desenvolvido 
especificamente para o efeito.   
Nas poucas escolas estrangeiras - francesa, britânica e internacional - que existem 
no Luxemburgo, o francês e o inglês são as línguas principais, embora algum 



tempo seja dedicado ao estudo do alemão e mesmo de Lëtzebuergesch.  
A Universidade de Luxemburgo também é uma instituição multilíngue. A lei de 12 de 
agosto de 2003 relativa à sua fundação especifica a “natureza multilingue do seu 
ensino”. As línguas da universidade são o francês, o inglês e o alemão. O 
multilinguismo permite que os estudantes de Luxemburgo frequentem universidades 
no exterior, em países de língua alemã, francesa ou inglesa. 
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Cultura 
 
A característica distintiva da cultura luxemburguesa é a capacidade de surpreender 
os visitantes do país com a qualidade e riqueza da oferta, o seu multiculturalismo e 
multilinguismo. O visitante será levado pelo turbilhão cultural que faz parte da vida 
cotidiana e é uma característica da evolução rápida e contínua da cena cultural 
luxemburguesa. 
 
 
Cultura contemporânea com história 
 
Embora Luxemburgo tenha sido influenciado desde a Idade Média pelas duas 
principais culturas da França e da Alemanha por conta de sua história e geografia, a 
cena cultural indígena conseguiu manter sua própria identidade específica, um “toque 
pessoal” que combina o passado e o presente. 
A cultura de Luxemburgo ganhou grande reconhecimento internacional durante os 



preparativos do país para 1995, quando a cidade de Luxemburgo - um Patrimônio 
Mundial da UNESCO desde 1994 - foi eleita a Capital Europeia da Cultura pela 
primeira vez. Única cidade até à data a receber este título pela segunda vez, 
“Luxemburgo e a Grande Região, Capital Europeia da Cultura 2007” inovou ao unir 
forças com as regiões fronteiriças dos países vizinhos. 
Muitos edifícios prestigiosos e fascinantes foram inaugurados ou renovados na 
construção ou no início de 1995: a Filarmônica projetada pelo arquiteto Christian de 
Portzamparc, o Théâtre National du Luxembourg, o Musée d'art moderne Grão-
Ducado Jean construído por Ieoh Ming Pei, o Musée Dräi Eechelen, Neimënster - 
Centre culturel de rencontre Abbaye de Neumünster, o Grand Théâtre de la Ville de 
Luxembourg, o Rockhal - Centre de musiques amplifiées em Esch-Belval, o Centre 
national de l'audiovisuel em Dudelange… 
 
Uma cultura de muitas culturas 
Localizado no coração da Europa e com mais de 160 nacionalidades, Luxemburgo é 
uma encruzilhada cultural. Respeito, tolerância e abertura são características 
distintivas da cultura luxemburguesa, que é um ambiente multicultural que apresenta 
uma abundância de oportunidades com a característica única adicional de usar várias 
línguas. 
 

 
 
 
 
A cultura no centro da vida diária 
 
Apesar do seu pequeno tamanho, Luxemburgo possui um número impressionante de 
artistas profissionais talentosos, bem como locais de cultura moderna e vistas. A 
cultura faz parte integrante da vida diária das pessoas, sejam eles consumidores ou 
artistas. A cultura popular é também muito difundida. Muito parecido com o   potencial 
artístico e criativo, especialmente entre talentosos jovens, a cena cultural 
luxemburguesa recebe apoio e financiamento estatal substancial e merece um 
reconhecimento ainda maior além das fronteiras nacionais. O reconhecimento 
internacional de artistas de Luxemburgo por professores estrangeiros e comunidade 
local, resultando também em cooperações e parcerias com renomadas instituições 
culturais, dá testemunho da rica e variada oferta cultural do país. 
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