
O país 
 
A República Tcheca, também Checa, é um país da Europa 
central, faz fronteira com a Alemanha, Polônia, Eslováquia, 
Áustria. Localiza-se na Europa ocidental, possuindo cerca 
de 78.864 km² de extensão territorial. Estima-se que a po-
pulação seja composta por aproximadamente 10.283.860 
de habitantes, sendo o idioma oficial a língua tcheca ou 
checa.  A economia nacional é bastante desenvolvida, de 
alta renda, refletindo um PIB de aproximadamente US$ 
64.719 bilhões um IDH de aproximadamente 0,824 e um 
alto índice de industrialização, focando bastante na educa-
ção e saúde, é uma nação que tem como forma de governo 
a democracia parlamentar. É um membro da Organização 
das Nações Unidas (ONU) desde janeiro de 1993, Organiza-
ção para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) e Organização do Tratado do Atlântico Norte 
(OTAN). A República Tcheca é reconhecida por manter bo-
as relações com os países no geral. 
 
 
O país e a OTAN 
 
A República Tcheca tornou-se membro da OTAN em 12 de 
março de 1999, tendo sua adesão à organização ainda mui-
to recente. Contudo, ao aderir à OTAN o país adquiriu ga-
rantias de defesa coletivas e comprometeu a participar na 
defesa de seus aliados, assim como reforçar a capacidade 
de defesa e assume compromisso com o artigo 5º do Trata-
do que afirma que um ataque militar a um dos membros é 
um ataque a todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relações com o Conflito do Kosovo 
 
Apesar do pouco tempo de adesão do país na OTAN, a 
República Tcheca já participou na salvaguarda da segu-
rança e estabilidade nas operações para o Kosovo. O 
país apoia as intervenções da OTAN para acabar com a 
limpeza étnica que ocorria no Kosovo, visto que a inter-
venção seria necessária para fazer valer o processo de 
paz, segurança e estabilidade no Kosovo, assim como 
assegurar que os grupos étnicos e minorias não sejam 
vitimas de violações novamente. Desse modo, as inter-
venções se mostrariam importantes por ser um proces-
so para fazer valer um ambiente seguro para os kosova-
res. Contudo, no que tange a independência do Kosovo, 
a República Tcheca enxerga a situação como sendo bas-
tante complicada, por ser reconhecida por ter uma boa 
relação com os países,  esta seria uma situação bastante 
peculiar, afetando diretamente sua relação com a Sér-
via.  
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