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Eleições tensas em Montenegro 

Por Cristiane Lopes 

 

Apesar do desafio imposto pelo coronavírus, os montenegrinos foram às urnas no dia 

30 de agosto para eleger seus representantes parlamentares. O clima anterior ao pleito era 

de elevada tensão, pois, pela primeira vez, o Partido Democrático dos Socialistas (DPS), do 

presidente Đukanović, deparou-se com uma ameaça considerável da oposição.  

Milo Đukanović foi primeiro-ministro de Montenegro nos períodos 1991-1998; 2003-

2006; 2008-2010 e 2012-2016. Desde 2018 ocupa o cargo de presidente do país.  

Foi figura importante na independência da Sérvia em 2006 e na entrada para a Otan em 2017. 

Atualmente é defensor da adesão à União Europeia. 

 A queda de popularidade do partido pró-governo se deve a constantes acusações de 

corrupção que provocaram escândalos no país, bem como à controvérsia criada pela lei de 

liberdade religiosa adotada em 2019. De acordo com esta lei, todos os bens das igrejas 

ortodoxas sérvias do país que não tiverem posse anterior a 1918 comprovada deverão ser 

nacionalizados. Com 30% dos habitantes do país declarando-se como sérvios, o apoio aos 

líderes da oposição (pró-Sérvia) cresceram. 

 O resultado das eleições espelhou o cenário que já vinha sendo percebido no país, 

levando a uma vitória da oposição com os seguintes números: as coalizões “Pelo futuro de 

Montenegro” (35,52%), “Paz é nossa nação” (12,55%) e “Preto no Branco” (5,57%) 

garantiram 41 dos 81 assentos do parlamento contra 38 assentos dos partidos pró-governo, 

DPS (35,12%), Social Democratas (4,09%), Partido Bosníaco (3,81%), Ardósia Albanesa 

(1,61%) e Coalizão Albanesa por Unanimidade (1,16%).   

 Após declararem a vitória, os líderes da oposição chamaram partidos minoritários para 

se unirem a eles no governo. O partido do presidente Đukanović também foi derrotado nas 

eleições locais. A ascensão dos opositores causa preocupação na Otan, que teme que a 

perda da orientação pró-ocidental do país.  
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