MATERIAL PEDAGÓGICO N.º 3
E SE...?

Imagine que a sua cidade está sob ameaça de um ataque terrorista. Foi alertado por um importante
grupo terrorista, mas não sabe quando, nem como ocorrerá o ataque. O governo decide traçar um
plano para impedir a concretização do ataque, seguido de ações específicas que visam garantir a
segurança de todos os cidadãos, a implementar de imediato e por um período indeterminado. Os
objetivos destas medidas e ações temporárias são, nomeadamente:




















reforçar a segurança das fronteiras;
reduzir a vulnerabilidade da rede de transportes;
aumentar a segurança em lugares sobrelotados;
criar e atualizar regularmente uma base de dados de pessoas que tenham sido condenadas
por crimes de terrorismo ou que sejam membros de um «grupo terrorista»;
utilizar todos os meios necessários para investigar pessoas que sejam consideradas
suspeitas;
criar e atualizar regularmente uma base de dados das preferências de viagem de todos os
cidadãos;
impor ao público restrições em matéria de transporte e de reunião se tal for considerado
necessário;
proibir manifestações sempre que seja considerado adequado e necessário;
trabalhar em estreita colaboração com os meios de comunicação social, a fim de garantir
que não sejam inapropriadamente utilizados por «grupos terroristas»;
criar e atualizar regularmente uma base de dados das crenças religiosas de todos os
cidadãos;
trabalhar em estreita colaboração com o setor dos meios de comunicação social, a fim de
garantir a não publicação de notícias que possam alertar os terroristas sobre as atividades
do governo;
melhorar o intercâmbio de informações em matéria de segurança com os países parceiros;
flexibilizar as limitações relativas ao uso da violência pela polícia;
reforçar a cooperação entre o exército e a polícia;
reforçar os controlos de civis;
instalar um grande número de câmaras de vigilância (CCTV) em toda a cidade;
proibir a circulação de civis após as oito horas da noite;
impor restrições e controlos à circulação de capitais (controlo de capitais);
restringir o acesso aos edifícios públicos.
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