
O País 

A República da Áustria  um país de cerca de 8,3 milhões de 
habitantes, localizado na Europa Central. A maioria da po-
pulação fala alemão, que também é língua oficial do país. 

Outros idiomas regionais reconhecidos são croa-
ta, húngaro e esloveno. Em 1867, a Áustria foi incorporada 
pela Hungria, formando o Império Austro-Húngaro, que 
desmoronou em 1918 com o fim da Primeira Guerra Mundi-
al. Em 1938, a Áustria foi anexada à Grande Alema-
nha pelo regime nazista.  Esta união durou até o final 
da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Atualmente a Áus-
tria é uma democracia representati-
va parlamentar composta por nove estados fede-
rais. A capital - com uma população superior a 1,6 milhão, e 
maior cidade da Áustria - é Viena. Possui 
um PIB nominal per capita de 43 570 dólares. Em 2008 ficou 
na 14ª posição no mundo no Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH). A Áustria é um membro das Nações Uni-
das desde 1955, aderiu à União Europeia em 1995 e é um 
dos fundadores da Organização para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE). A Áustria também assi-
nou o Acordo de Schengen em 1995 e adotou 
a moeda europeia, o euro, em 1999. 

 
A Áustria e o Terrorismo 

Desde a Segunda Guerra Mundial ocorreram ataques terro-
ristas de menor escala no território austríaco, como em 
1985, onde sete terroristas árabes atacaram dois aeropor-
tos em Roma, Itália, e em Viena, Áustria com rifles e grana-
das de mão. Dezenove civis foram mortos e mais de cem 
ficaram feridos. Todos os sete terroristas foram capturados 
ou mortos. De acordo com um informe de 2014 sobre terro-
rismo do Departamento de Estado dos EUA, o Escritório da 
Áustria para a Proteção do Estado e Contraterrorismo 
(BVT) informou que, enquanto nenhum clima específico 
para fomentar ataques terroristas existia dentro da Áustria, 
a radicalização dentro de grupos extremistas islâmicos vio-
lentos aumentou. 

O contraterrorismo austríaco  

A Áustria tem um quadro jurídico abrangente para o com-
bate ao terrorismo. Estatutos relevantes criminalizam trei-
namento em campos terroristas no exterior e permitem a 
utilização de escutas telefônicas por parte do Governo de 
suspeitos individuais ou pequenos grupos que sejam suspei-
tos de práticas ou financiamento de atos terroristas. Uma 
reforma estrutural da agência antiterrorista BVT estão sen-
do implementos desde 2014. 
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