
O País 

A Comunidade da Austrália é um país do hemisfério sul, 
localizado na Oceania, que compreende o continente aus-
traliano, a ilha da Tasmânia e várias ilhas adjacentes 
nos oceanos Índico e Pacífico, tendo fronteira marítima 
com a Indonésia, Timor-Leste, Papua-Nova Guiné e Nova 
Zelândia. Sua capital é Camberra. Desde a Federação, a 
Austrália tem mantido um sistema político democrático 
liberal estável e continua a ser um reino da Commonwealth. 
A população do país é de 23,4 milhões de habitantes, com 
cerca de 60% concentrados em torno das capitais continen-
tais estaduais, como Sydney e Melbourne. A Austrália é o 
país com o segundo maior índice de desenvolvimento hu-
mano do mundo (IDH). É membro da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), G20, Comunidade das Nações, da Or-
ganização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE), bem como a Organização Mundial do Comércio 
(OMC). A Austrália é a décima terceira maior economia do 
mundo, com baixa taxa de pobreza e tem o décimo terceiro 
maior PIB per capita, maior que o Reino Unido, Alemanha, 
França, Canadá e Japão.  

 
A Austrália e o Terrorismo 

Em dezembro de 2014 houve um sequestro em massa ocor-
rido na cidade de Sydney, Nova Gales do 
Sul, Austrália. Man Haron Monis, um militante islâmico 
iraniano autoproclamado clérigo islâmico, invadiu armado 
um café localizado na região central da cidade, e permane-
ceu dentro do estabelecimento mantendo 17 pessoas, entre 
funcionários e clientes, como reféns por quase 17 horas. 
Alegando motivação política em seu ato, o extremista obri-
gou as vítimas a segurar uma bandeira islâmica negra com 
um shahādah em árabe na janela do café e exigiu fazer con-
tato com o primeiro-ministro do país, Tony Abbott. Na ma-
drugada de 16 de dezembro a polícia australiana invadiu o 
estabelecimento, pondo fim ao sequestro. Ao menos três 
pessoas ficaram feridas e três outras morreram, incluindo o 
sequestrador.  

O contraterrorismo australiano 

Depois da Crise de reféns em Sydney, ocorrida em 2014, o 
governo elaborou um relatório que analisou estratégias 
antiterroristas no país. A Austrália elevou o alerta terrorista 
em setembro de 2014 e, desde então, cerca de 20 pessoas 
foram detidas em seis operações antiterroristas. Um terço 
de todas as prisões relacionadas ao terrorismo desde 2001 
ocorreu no início de 2015. Há 400 investigações antiterro-
ristas sendo realizadas por agências de segurança sob alta 
prioridade. De acordo com o primeiro-ministro da Austrá-
lia, Tony Abbott, pelo menos 110 australianos deixaram o 
país para se unir a grupos terroristas no Iraque e na Síria, e 
pelo menos 20 deles morreram. 
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