
 
 

Gabinete de Relações Internacionais e Protocolo 
Divisão de Relações Internacionais 

 

 

1 
 

República do MONTENEGRO 
 

  
 
INTRODUÇÃO: Após a final da 1ª Guerra Mundial o Montenegro passou a fazer parte do Reino da Jugoslávia. Em 
1946 tornou-se numa das repúblicas constituintes da República Socialista Federal da Jugoslávia. Com a dissolução 
desta última, em 1992, o Montenegro formou uma Federação com a Sérvia: inicialmente denominada República 
Federal da Jugoslávia e, após 2003, a União da Sérvia e do Montenegro. Em Maio de 2006 teve lugar um referendo 
para decidir a independência do território.  
 
O "sim" à independência do Montenegro recolheu 55,4% dos votos enquanto 44,6% dos eleitores votaram a favor da 
manutenção de um Estado comum com a Sérvia. A taxa de participação dos montenegrinos no escrutínio foi de 
86,3%. Para que os resultados fossem considerados vinculativos mais de 55% dos eleitores teriam que aprovar a 
independência e mais de 50% teriam que participar na consulta. 
 
O Parlamento da República do Montenegro aprovou a independência a 3 de junho sem a participação dos 
Deputados pró-Sérvia. A declaração que oficializa a independência define as prioridades estratégicas do país no 
campo da política externa: integração na União Europeia e na NATO; cumprimento das obrigações decorrentes da 
participação na ONU, no Conselho da Europa e na OSCE; adesão à OMC; e fomentar as boas relações com os 
países vizinhos e em particular com a Sérvia. 
 
A 15 de dezembro de 2008 o governo do Montenegro solicitou formalmente a adesão à União Europeia. O Acordo de 
Associação e Estabilização entrou em vigor em maio de 2010. Em dezembro do mesmo ano foi concedido o estatuto 
de país candidato à adesão. De acordo com as últimas sondagens, cerca de 75% da população apoia a adesão do 
Montenegro à União Europeia. 
 
O Montenegro é um Estado parceiro da NATO (membro da Parceria para a Paz). 
 
PODER POLÍTICO: Chefe de Estado – Presidente Filip Vujanovic (reeleito em 2013). O Presidente é eleito por 
sufrágio direto e universal para um mandato de cinco anos, renovável. Governo – Primeiro-Ministro Milo Dukanovic 
(desde 4 de dezembro de 2012), membro do PDSM. Parlamento – unicameral: Assembleia (81 membros eleitos por 
sufrágio direto e universal para mandatos de quatro anos através do método proporcional. As minorias também 
podem eleger Deputados se atingirem um número mínimo de votos). Presidente do Parlamento: Ranko Krivokapic 
(PSDM) eleito para um mandato de 4 anos, coincidente com o período da legislatura, pelos membros do Parlamento. 
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O Presidente do Parlamento é a segunda figura do Estado. Preside às sessões parlamentares e ao Bureau que é 
constituído também pelos dois Vice-Presidentes, pelo Secretário-Geral e pelos líderes parlamentares. 
 
Entre os seus poderes destaca-se a possibilidade de convocar eleições presidenciais, aconselhar acerca da 
nomeação do Presidente do Supremo Tribunal e representar o Parlamento nas relações com outros Parlamentos 
nacionais. O Presidente do Parlamento deve ser sempre consultado em caso de dissolução da Assembleia. 
 
O Presidente do Parlamento pode também participar em debates legislativos e votar, tal como outro Deputado. 
 
O Parlamento do Montenegro é composto pelas seguintes Comissões Parlamentares: Assuntos Constitucionais e 
Legislação; Sistema Político, Justiça e Administração; Defesa; Relações Internacionais e Integração Europeia; 
Economia, Finanças e Orçamento; Direitos Humanos e Liberdades; Igualdade; Turismo, Agricultura, Ecologia e 
Ordenamento do Território; Educação, Ciência, Cultura e Desporto; Saúde, Trabalho e Segurança Social; Assuntos 
Administrativos; e Monitorização do Processo de Privatizações. 
 
Partidos Políticos  

 Partido Democrático dos Socialistas do Montenegro (PDSM) – trata-se do partido sucessor do Partido 
Comunista da Jugoslávia. De tendência social-democrata, governa o Montenegro desde 1991. Liderado 
pelo Primeiro-Ministro Milo Dukanovic. 

 Partido Socialista Popular do Montenegro (PSPM) – partido socialista, pró-europeu. Liderado por Srdan 
Milic. 

 Partido Social Democrata do Montenegro (PSDM) – encontra-se coligado com o PDSM desde 1998. É 
liderado pelo atual Presidente do Parlamento Ranko Krivokapic. Membro da Internacional Socialista. 

 Frente Democrática (PS) – fundado em 2009, juntou os principais partidos que representam a minoria 
sérvia: Movimento para as Mudanças e Nova Democracia Sérvia. Liderado por Miodrag Lekic. 

 Montenegro Positivo (PCG) – partido liberal pró-europeu fundado em 2006. Liderado por Nebojsa 
Medojevic. 

 Partido Liberal (PL) – partido de centro-esquerda, membro da Liberal Internacional. Liderado por Andrija 
Popovic. 

 
Resultados das últimas eleições legislativas (2012) e composição do Parlamento: 
 

Partido/Coligação Resultado Deputados Eleitos 

Montenegro Europeu 46.3% 39 

Frente Democrática  23.2% 20 

PSPM 11.2% 9 

Montenegro Positivo 8.4% 7 

Partido Bosníaco  4.3% 3 

 
A coligação “Montenegro Europeu” (PDSM, PSDM e PL) venceu as eleições legislativas de 14 de outubro de 2012 
com maioria absoluta. O PL abandonou a coligação pouco depois das eleições. 
A taxa de abstenção rondou os 30%. 
 
 
GEOGRAFIA: Localização – Europa Central. Fronteiras com o Mar Adriático, a Croácia e a Bósnia-Herzegovina 
(Oeste); Sérvia e Kosovo (Leste); Albânia (Sul). Área – 14.026 Km2. Capital – Podgorica (151.000 habitantes).  
Divisões Administrativas – 23 municípios: Opstina, Andrijevica, Bar, Berane, Bijelo Polje, Budva, Cetinje, 
Danilovgrad, Gusinje, Herceg Novi, Kolasin, Kotor, Mojkovac, Niksic, Petnijica, Plav, Pljevlja, Pluzine, Podgorica, 
Rozaje, Savnik, Tivat, Ulcinj e Zabljak.  
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POPULAÇÃO: 650.036 Grupos Étnicos – montenegrinos 45%, sérvios 28,7%, bósnios 8,7%, albaneses 4,9%, 
outros 12,7%. Língua – servo-croata e montenegrino (oficial).  
Religião – ortodoxos 72,1%, muçulmanos 19,1% e católicos 3,4%.  
Mortalidade infantil – 7.2/1000.  
Esperança Média de Vida – 77 anos.  
Taxa de Literacia – 98,5% 
Relatório de Desenvolvimento Humano da ONU – 51º em 187 países. 
Índice de corrupção (Transparency International) – 76º em 174 países. 
 
ECONOMIA:  
 

 
 
 
Moeda – euro. PIB – 6.9 mil milhões USD. PIB per capita – 11,900 USD. PIB (taxa de crescimento real) – 1,5% 
Taxa de Desemprego – 11.5%. Taxa de Inflação – 4%. Dívida Pública – 52,1% do PIB.  
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RELAÇÕES COM PORTUGAL: Portugal, tal como todos os restantes Estados membros da União Europeia, 
reconheceu a independência do Montenegro logo a seguir à divulgação dos resultados do referendo. Não existe 
nenhuma representação diplomática ou consular de Portugal no Montenegro. As relações diplomáticas ainda são 
asseguradas pela Embaixada de Portugal em Belgrado. As relações comerciais são residuais. 
 

 
 
Acordos entre Portugal e Montenegro:  
Não existem, até à data, acordos bilaterais entre Portugal e o Montenegro.  
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Património e Cultura: 
 
A cultura de Montenegro é diversificada já que recebeu influências da Grécia e Roma Antiga, do Cristianismo, dos 
Impérios Otomano e Bizantino e da Sérvia.  
A literatura de Montenegro é semelhante à da Sérvia o que torna difícil a sua distinção. O primeiro trabalho que foi 
reconhecido como originário do Montenegro foi a crónica do padre Duklja e outras obras importantes como o poema 
“Gorski Vijenac” (Grinalda da Montanha) de 1857. 
A dança tradicional de Montenegro chama-se Oro, é um evento social e, ao mesmo tempo, uma espécie de jogo 
onde se realizam cantigas e danças dentro dum círculo de homens e mulheres. Não existem instrumentos dentro de 
um Oro.  
O Montenegro tem um número considerável de locais históricos e culturais com destaque para a cidade antiga de 
Cattaro, atual Kotor, que está incluída na lista do Património Mundial da UNESCO. A influência bizantina encontra-se 
presente na arquitetura do interior do país.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontes: 
https://www.cia.gov/ 
http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/montenegro/index_pt.htm 
http://www.portugalglobal.pt/ 
http://www.ipu.org/  
http://www.skupstina.me 
http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/Ranking-IDH-Global-2013.aspx  
http://www.transparency.org/country#MNE  
http://www.electionguide.org/election.php?ID=2058 
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