
CULTURA DE SEGURANÇA: Um livro para activistas. 
 
Introdução: 
Resistência está na cabeça de muitos nos últimos tempos, com ativistas a adotar tácitas 
cada vez mais efetivas como resposta. O aumento das actividades e os resultados, significa 
que as forças de segurança nacionais e internacionais aumentam as suas actividades sobre 
nós.  
 
Se queremos que a acção directa continue, é imperativo a segurança e a seriedade como 
enfrentamos o assunto. 
 
Esperamos que utilizes bem o material contido. Esta na hora de actuar.  
 
Activismo e repressão de estado: 
Esta fanzine tem informação essencial para alguém que esteja associado com grupos que 
defendem a sabotagem económica, roubo, fogo posto, legitima defesa contra as forças de 
segurança ou outras tácticas militantes. Os concelhos que se seguem também se aplicam a 
alguém associado com grupos que pratiquem desobediência civil, especialmente desde que 
as pessoas trabalham em diferentes grupos ao mesmo tempo. 
 
Mesmo que nunca tenhas expressado cometendo danos na propriedade, ou ser detido por 
desobediência civil; mesmo que penses que nada tens a esconder, estes pontos existem 
para melhorar a tua segurança pessoal como também melhorar a efetividade do nosso 
movimento.  
 
A simples realidade é que os governos dos países industrializados marcam grupos que 
defendem a sabotagem económica e grupos que não, movimentos com militantes e 
movimentos pacíficos. A máquina de segurança governamental serve a elite política e os 
objectivos económicos do capitalismo.   
 
Historicamente, a vigilância governamental e perseguição aumentou com a descendência 
dos movimentos de acção directa.  Minimizar o impacto da repressão política requer regras 
de segurança dentro dos movimentos. 
 
O que é a cultura de segurança? 
È uma cultura onde as pessoas conhecem os seus direitos e, mais importante, luta para que 
sejam respeitados. Aqueles que pertencem a uma cultura de segurança também sabem que 
o seu comportamento compromete a segurança e rapidamente educam aqueles que, por 
falta de conhecimento, ou fraqueza pessoal, tem comportamentos que poem risco a sua 
segurança. Esta consciência de segurança torna-se cultura o grupo como um todo rejeita 
violações de segurança dentro do grupo.  
 
A cultura de segurança é muito mais do que só apontar certos comportamentos em 
indivíduos como, gabarem-se, elevarem-se e mentir. Também é procurar comportamentos 



do grupo como um todo para assegurar que as nossas práticas repressivas não alimentem 
as operações policiais sejam levadas contra a comunidade onde nos inserimos. 
 
Por exemplo o racismo ou sexismo no movimento pode ajudar á sua dissolução, faz com 
que algumas pessoas fiquem mais abertas a infiltrados, e criar portas que podem ser usadas 
por operativos do estado.  
 
(IN)segurança 
Os activistas gostam de falar, geralmente podem passar horas a discutir teorias, tácticas e 
estratégias. Na maioria das vezes isto é útil na formação da nossa análise e no nosso 
trabalho, mas noutros casos pode ser perigoso. 
 
O que não dizer 
Para começar, existem coisas que não se devem discutir: 

 O teu envolvimento ou o envolvimento de outro individuo num grupo underground 

 O interesse de alguém em integrar o grupo 

 Perguntar a outros se são membros de um grupo underground 

 A tua participação ou a participação de outros numa acção ilegal 

 Os teus planos ou os planos de outra pessoa para acções futuras 
 
Essencialmente, é má ideia falar do envolvimento pessoal (passado, presente ou futuro) 
com actividades ilegais.  
 
Nota: não queremos dizer que é incorrecto falar de acção directa. È perfeitamente legal, 
seguro e desejável que as pessoas falem e apoiem formas de resistência. O perigo é ligar 
activistas individualmente a acções específicas ou grupos.  
 
3 Exceções 
A primeira situação será quando estás a preparar uma acção com mais pessoas do teu 
grupo. No entanto, estas discussões nunca devem acontecer na internet, telefone, na casa 
ou no carra de um activista. Quem não vai participar não precisa de saber. 
A segunda situação ocorre depois de um activista ter sido detido e levado a tribunal. Se for 
considerado culpado, o activista pode falar abertamente das acções pela qual foi 
condenado. No entanto deve ter cuidado para não revelar informação que possa levar a 
polícia a determinar quem mais pratica acções ilegais.  
A terceira excepção é para cartaz anónimas ou entrevistas com os média. Isto deve ser feito 
com muito cuidado e sem comprometer a segurança. 
 
Concelhos sobre táticas de comunicação podem ser encontrados aqui: www.security.tao.ca 
 
Medidas de segurança: 
Activistas veteranos só deixam uns poucos saberem do seu envolvimento em grupos de 
acção directa. Esses poucos consistem os membros da célula com os quais praticam acções 
directas.  

http://www.security.tao.ca/


 
As razões para estas precauções de segurança são óbvias: se as pessoas não souberem de 
nada, não falarão. Quando os activistas não partilham as mesmas sérias consequências 
sabem quem fez uma acção ilegal, muito provavelmente falarão se forem pressionados pela 
polícia, porque não são eles que vão para a cadeia. Mesmo aqueles que confiamos podem 
muitas vezes ser enganados pelas autoridades. È melhor para os membros do grupo 
manterem o seu envolvimento entre eles. Quantos menos souberem, menos porbalidades 
de haver provas.  
 
Comportamentos que violam a segurança 
Na tentativa de impressionar outros, activistas podem ter comportamentos que 
comprometem a sua segurança. Muitos fazem isto regularmente, muitas vezes gabando-se. 
Alguns activistas dizem coisas inapropriadas quando consumem álcool. Muitos activistas 
ocasionalmente quebram regras de segurança ao dizer ou agredir alguém contra o qual não 
devia. Em muitos casos, o desejo de ser aceite é a causa do problema.  
 
As pessoas que tendem a ser o pior risco de segurança são aqueles com baixa auto estima e 
forte necessidade de aprovação dos seus pares. Certamente é natural procurar amizades e 
reconhecimento pelos nossos esforços, mas é imperativo que mantenha-mos estes desejos 
em cheque para não arriscarmos a nossa segurança e a de outros activistas. As pessoas que 
poem os seus desejos acima da importância da causa podem danificar seriamente a 
segurança.  
 
Exemplos se comportamentos que violam a segurança: 
 
Mentir: para impressionar outros, os mentirosos podem dizer que participaram em acções 
ilegais. Tais mentiras não só comprometem a segurança pessoal, como diminui a 
solidariedade e confiança. 
 
Inventar: Algumas pessoas pensam que podem ganhar amigos porque tem acesso a 
informação especial. Dirão a outros, quem fez o quê, se não souberem, adivinham quem 
terá feito e espalha rumores sofre quem foi.     
Isto tipo de conversa é muito perigoso. As pessoas tem de se lembrar  que rumores  é tudo 
quanto a policia precisa para investigar ou mesmo apresentar queixa.  
 
Gabar: Algumas pessoas que praticam ilegalidades podem sentir-se tentadas a gabar-se aos 
amigos. Isto não só poe em perigo a sua pessoa como também das outras pessoas 
envolvidas na acção. Como as pessoas que se gabam também dão um mau exemplo, são 
pessoas que fazem grande alarido de como querem ficar anónimos, evitar protestos, e ficar 
underground. Podem nunca fazer acções e dizer que as praticam, mas querem a certeza 
que todos a volta oiçam que esta a prepare alguma coisa.  
Não são melhores que o gabão, mas tentam ser mais sofisticados ao fingir na manutenção 
de segurança. No entanto, se estiverem a sério sobre a segurança, só irão arranjar 
desculpas de como não estão tão activos, ou porque não podem ir ao protesto.  
 



Educar para libertar 
A infeliz verdade é que existem pessoas que ignoram a segurança no movimento e outros 
que possivelmente foram identificados num “raide” e se vão gabar ou enaltecer. Não 
significa que estas pessoas são más, mas significa que precisam de ser informadas e 
aprender sobre segurança pessoal e do grupo. Mesmo activistas ocasionais cometem erros 
que geralmente são falta de consciência de segurança no grupo. 
 
E existem sempre vocês que estão a ler isto e podem ajudar. Devemos sempre agir para 
informar as pessoas que comportamentos quebram a segurança. Se alguém que conheces 
se está a gabar em ter participado numa acção, é da tua responsabilidade  explicar a ele ou 
ela como esse tipo de comportamento viola as regras de segurança e é inapropriada. 
 
Deves partilhar esta informação de maneira que encoraje as pessoas a perceber e a mudar 
o seu comportamento. Deve ser feito sem danificar o orgulho da pessoa. Mostra 
sinceridade em ajuda-lo/la a ser melhor activista. Mantem a humildade  e evita uma atitude 
de superioridade: Uma aproximação insensível pode levantar as defesas pessoais do 
individuo e impedi-los de te ouvir e utilizar o concelho que tens para dar.  
O objectivo de falar neste assunto é reduzir a insegurança.  
 
Partilha as tuas preocupações e conhecimento em privado, para a pessoa não se sentir 
publicamente humilhada. Falar com a pessoa o mais rápido a seguir a quebra de segurança 
aumenta a efetividade.  
Se todos nós formos responsáveis e discutir a importância da segurança com pessoas, 
podemos aumentar drasticamente a segurança nos grupos e actividades. Quando as 
pessoas reconhecem que mentir, gabar ou fazer-se grande danificam tanto a si como os 
outros, este comportamento acabará.  
 
Lidar com problemas crónicos de quebra de segurança 
 
Então o que fazemos com os activistas que repetidamente violam as precauções de 
segurança mesmo depois de terem sido informados várias vezes? 
 
Infelizmente para eles, a melhor coisa a fazer é deixa-los ir. Discutam o assunto 
abertamente e pedem-lhe para abandonar a reunião, local de encontro e organizações. 
Com o reenforço do orçamento, novas leis anti – terroristas que pedem penas pesadas para 
acções politicas, e com os tribunais a dar longas sentenças por “crimes” políticos, a aposta é 
muito alta para permitir quebras de segurança entre nós. 
 
Ao criar uma cultura de segurança, temos um efeito positivo na defesa contra informadores 
e de agentes que tentam infiltrar os grupos. Imagina um informador que, cada vez que 
pede informações a outro activista sobre as suas actividades, recebe informação sobre 
segurança. Ficará frustrado. Quando outros activistas descobrem que ele/a continua 
repetidamente a violar as regras de segurança depois de ter sido repetidamente avisado 
para não o fazer, existem grupos para isolarem a pessoa dos grupos. Um informador a 
menos.  



 
O silencio como regra de ouro 
Deve divulgado dentro dos movimentos que ninguém é legalmente obrigado a dar á policia 
mais do que o nome, morada e data de nascimento, e só isto quando sobre prisão. Só isto! 
Dizer mais do que isto poe em perigo a segurança. Mesmo responder a questão que 
pareçam insignificantes ajuda a policia a desenvolver perfis de  personalidades. Pode não 
ser prova mas é usado como pista na investigação da policia na procura de suspeitos e 
construção de intenção durante o processo. A obrigação é o nome, morada e data de 
nascimento. Se questionados sofre mais coisas podes dizer “não tenho nada a dizer”. 
 
O modelo contra – insurgentes  
Grande parte dos países do Ocidente seguem um modelo contra –insurgentes desenvolvido 
pelos serviços ingleses, Por um perito de nome Kitson que escreveu, Low intensity 
Operations, depois de muito trabalho nas colónias. Ele quebrou movimentos em 3 fases: 
 
A fase preparatória – Quando o grupo é pequeno, tende a concentra-se na educação, 
publicações e trabalho no terreno. 
 
A fase da não – violência- quando o grupo atinge um caracter de massas. Tomam forma 
grandes manifestações.  
 
A fase da revolta – o grupo tomou um caracter popular. Talvez mais assertivo, 
componentes de guerrilha emergem.  
 
Kitson avisa que a primeira coisa a fazer é durante a fase preparatória. Nesta fase o 
movimento está mais vulnerável. Ainda não experimentaram um alto grau de repressão. 
Consideram falar de segurança paranoia. Porque não estão quebrar nenhuma lei acreditam 
que é seguro organizarem-se abertamente. As forças de segurança estão aptas para 
explorar estas condições e desenvolver dossier detalhados de um grande numero de 
pessoas. A informação será muito importante no futuro. 
 
Actividades revolucionárias históricas e grupos começaram por ser pequenos projectos  que 
cresceram apesar da vigilância e repressão. È portanto importante praticar formas de 
segurança em todos os pontos de desenvolvimento do grupo. O estado não procura só 
“fortes provas”, mas também estão interessados em conhecer as crenças dos radicais.  
 
A polícia tenta controlar com medo, não te intimides. Lembra-te – se um agente bem para 
cima, não fales. 
 
Todo o que precisas e saber sobre informadores e infiltrados. 
 
Infiltrados procuram informação na maioria dos grupos radicais. A retorno de mobilizações 
em massa, acções radicais contra a globalização, contra a pobreza, contra o racismo e 
contra a brutalidade policial, como declarações a pedir as pessoas para sair á rua e lutar 



clandestinamente chamou a atenção das forças de segurança. Mais infiltrados irão ser 
enviados par integrar grupos, para manipular, corromper e incentivar.  
A extensão sobre a qual se podem infiltra depende da nossa seriedade e responsabilidade 
em aprender, promover, e trabalhar dentro de uma cultura de segurança. 
 
Movimentos radicais podem aprender melhor a identificar inimigos infiltrados no projecto. 
Depois de identificado, acções apropriadas serão necessárias, para conter ou eliminar o 
perigo.  
 
A secção abaixo pretende armar-te com informação de como reparar e lidar com 
informadores, infiltrados e provocadores no teu grupo.  
 
O que é um informador? 
 Existem 2 tipos de informadores. O deliberado é um agente infiltrado sobre ordens do 
governo ou industria. Depois existe o activista tornado informador. Ambos tentam infiltra-
se e são ambos perigosos. 
 
Vamos discutir primeiro o deliberado. São difíceis de identificar. Informadores podem ser 
de qualquer idade e prefil, mas não tem um método de operação discernido (modus 
operandi). Estes são: 
 
Rodeiam o grupo: são pessoas que regularmente aparecem em encontros e acções mas 
geralmente não se envolvem. Recolhem documentos, ouvem conversas e apontam quem é 
quem.  
 
O “sonolento”: mesmo modos operandi do primeiro, só que a informação recolhida é 
utilizada para activar o seu papel no futuro.  
 
O Noviço: apresenta um papel activo, mas ficam pelos trabalhos menos proeminentes. Não 
tem iniciativa, mas o trabalho que fazem é valioso. Ajuda-os a ganhar credibilidade e 
confiança.  
 
O super activista: aparecem do nada e de repente, estão por todo o lado. Onde existe um 
encontro, um protesto, uma acção, esta pessoa estará em todas. Atenção, isto também 
pode ser a marca de um novo activista, que o entusiasmo e entrega  é tão forte que ele/a 
querem lutar contra o poder todos os minutos. 
Deve ser dito que alguns destes modos operandis, o comportamento é difícil de distinguir 
de uma pessoa sincera. 
 
Como distingui-los? 
Bem, um informador fará muitas perguntas sobre as acções do grupo, indivíduos e 
actividades ilegais. Ele/a podem sugerir alvos e voluntariamente fazer o reconhecimento 
como também participar na acção. Infiltrados também tentam criar perfis individuais, 
crenças, hábitos, amigos, e fraquezas.  
 



Qualquer pessoa que faça muitas perguntas sobre acção directa não é necessariamente um 
infiltrado, mas deve-se ter cuidado. Pelo menos, devem ser informados sobre segurança. 
Novos activistas devem entender que táticas de acção directa podem ser arriscadas e que 
fazer muitas perguntas poe as pessoas em perigo. Se a pessoa persiste em fazer perguntas, 
existe um problema e medidas apropriadas devem ser tomadas. Activistas que não 
entendem a necessidade de ma cultura de segurança devem ser mantidos fora do grupo.  
 
Alguns tipos de informador ficam nos bastidores e oferecem material de apoio, outros 
podem não ter nada a ver com o grupo de acção, mas inicialmente ouve certos planos e 
informa a polícia. Entre os informadores mais activos podem ser pessoas graciosas que 
ganham a confiança do grupo. Alguns infiltrados tentarão ganhar formas de controlo, como 
as comunicações/secretaria, ou finanças. Outros informadores podem usar o charme e o 
sexo para intimidar os activistas, para espiarem melhor ou potenciar a destabilização a 
dinâmica do grupo. 
 
Infiltrados activos podem também ser provocadores especializados em destabilizar tácticas 
como desordem e desmoralizar encontros ou demonstrações, alimentar conflitos quer 
sejam impessoais ou sobre a teoria de acção, ou puxar as coisas para a violência, os 
infiltrados muitas vezes precisam de criar credibilidade: podem faze-lo dizendo que 
participaram em acções no passado.   
 
Os infiltrados também tentarão explorar a sensibilidade do activista á repressão e 
diversidade. Organizações policiais mandarão alguém que se apresentará como experiente 
no tipo de repressão que o grupo esta a sentir.  
 
Conhecer o passado – ferramenta essencial  
 
Que maneiras de perceber a possibilidade de que alguém é informador? 
Primeiro, a não ser que se tenha provas concretas de que alguém é informador, espalhar 
rumores irá desmantelar o grupo. Os rumores devem ser ouvidos, questionados e 
investigados.  
 
O passado de uma pessoa pode ser visto, especialmente se o activista diz já ter participado 
em acções noutros locais.  
Os teus contactos nessa zona conhecem a pessoa e o seu envolvimento? 
Já teve problemas? 
Uma vantagem importante em ter ligações com outros locais é que dificulta o trabalho dos 
infiltrados. 
 
De que maneira vive a pessoa? 
Quem são os seus amigos? 
Que tipo de contradições existem entre as suas ideias e a maneira como vivem? 
Uma das nossas vantagens como activistas são as nossas ideias e valores, contracultura, ou 
atitudes contra a sociedade dominante. A nossa sinceridade em discutir estas coisas 
também são formas de aprendermos coisas sobre cada um de nós.  



 
Quando se planeia acções, devem-se tomar precauções com quem esta por perto. O 
mínimo possível deve ser dito sobre a posição actual do plano até a filosofia politica 
pessoal, ideias sobre estratégia, e que tipos de riscos estão prontos a correr tudo em bases 
abstratas. Se existe uma base forte para acreditar nessa pessoa, então deve-se passar toda 
a informação da acção. Só quando decidem participar, serão aceites para entrar na 
discussão dos detalhes da acção. 
 
Durante o julgamento de activistas, a polícia normalmente revela que tipo de informação 
tem sobre o grupo e actividades. Nota que revelações são conhecidas nos julgamentos. 
Quais são as fontes possíveis de informação? 
Fala com pessoas que tenham sido detidas e interrogadas para perceber o que eles 
disseram á policia, ou discutiu na sua cela.  
 
Colocar infiltrados nos grupos revolucionários ou de justiça social é uma prática 
estabelecida.  Pequenos grupos, como grupos de afinidade, ou grupos de trabalho de uma 
maior rede organizada, tem de ter um cuidado especial com novos membros. Organizações 
de acção directa são ideais com membros de confiança e de longa amizade com a 
comunidade de activistas.  
 
Isto não significa que mais ninguém deve ser aceite no grupo. Pelo contrário, se o  
movimento é para crescer, novas pessoas devem ser recrutadas: só é necessário manter a 
segurança sempre na ideia e ter sempre cuidado. 
 
O informador sem “culpa” 
Possivelmente a maior ameaça aos grupos activistas são os activistas tornados 
informadores, seja sem querer seja através de coação.  
 
O informador sem querer é o activista que não sabe estar calado. Se alguém se gaba a ti 
sobre o que fizeram, tem a certeza que essa pessoa nunca tem conhecimento de coisas que 
te possam incriminar, porque mais tarde ou cedo, a pessoa errada irá ouvir. Estes activistas 
não fazem por mal, mas podem ser bastante destrutivos.   
È da tua responsabilidade instruir estas pessoas na importância da cultura de segurança.  
 
Outro tipo de activista informador é a pessoa que quebra debaixo de pressão e começa a 
falar por medo. Muitos activistas são arrastados para a situação sem conseguirem lidar com 
isso, e alguns apanhados na “excitação” sem se aperceberem das consequências, ou 
pensam que nunca terão de os enfrentar.  
 
Conhecer os próprios limites 
Temos de conhecer as possíveis consequências de qualquer acção que levamos a cabo e 
prepararmo-nos para elas. Não há vergonha em não estar apto para uma acção devido a 
responsabilidades ou circunstâncias que tornam impossível para ti ter uma pena de cadeia 
neste ponto da tua vida.  



Enquanto o capitalismo e todos os seus males existirem, haverá resistência: por outras 
palavras, vão acontecer muitas acções onde se possa participar. 
 
Se outros dependem do teu apoio, mas não queres perder o trabalho, ou deixar a escola ou 
arruinar a tua carreira, NÃO FAÇAS A ACÇÃO.  Se és adicto a alguma droga ou tens cadastro, 
os policias usarão esses pontos para pressionar para recolher informação. Se não te achas 
capaz de aguentar a ressaca sobre interrogação e brutalidade, ou demoras muito tempo a 
realizar a acção, NÃO PARTECIPES NAS ACÇÕES. 
 
Tem a certeza que falas com outros do teu grupo sobre situações que te fazem duvidar se 
deves participar em certas acções, especialmente com alto risco de ser criminalizada. 
 
Lembra-te não há desculpa para entregar companheiros á policia. Não devemos apoiar 
activistas detidos, que tenham posto em perigo outros membros do grupo.  
 
ACÇÃO Á “CIVIL” SEM SER INFILTARDOS 
   
Acções da polícia e dos serviços secretos são também feitas fora do grupo, com ou sem 
infiltração. Estes esforços incluem: intimidação e assédio, chantagem e manipulação, 
propaganda, informadores trabalhadores e testes de segurança, como também sabotagem 
física, como roubo e fogo posto. 
 
Intimidação e assédio podem incluir visitas dos serviços secretos, chamar-te a ti ou ao teu 
parceiro/a pelo primeiro nome na rua. A polícia tentará chantagear pessoas se as quiserem 
recrutar ou anular. 
 
A polícia utiliza propaganda numa tentativa de envenenar a atmosfera e manipular os 
média e a opinião pública. 
Com a falta de informação pública, a polícia ajuda a manipular o discurso publico na linha: 
“como manifestantes legítimos isolam activistas perigosos?” 
 
A propaganda pode assumir formas como, cartas anónimas, rumores que afectem os 
activistas. Tambem existem exemplos onde a polícia desmente relatos jornalísticos. 
 
O crescimento do movimento anti-globalização tem sido acompanhado por propaganda de 
medo da parte das autoridades. Politicos e policia tentam massajar a opinião publica, 
preparando as pessoas para a cederem, para poderem legitimar o uso de métodos mais 
duros de controlo social, exclusão e repressão. 
 
Desinformação manipulada espalha-se pelos média para serem anunciadas como mentira. 
Existem advogados amigos de activistas que podem ajudar. Fala com os jornalistas 
envolvidos, fala-lhes do trabalho desonesto, a hipocrisia. Não se pode confiar no 
capitalismo, média- privados.  
 



É valioso para nós aprender mais sobre as acções policiais. Uma parte importante, muitas 
vezes é negligenciada é o nosso conhecimento de, a nossa proteção contra a acção da 
policia.  
 
Movimentos contra os informadores: considerações e alternativas 
 
Assumindo que o pessoal da segurança do grupo, tem suspeitas sobre um membro ser 
informador ou provocador, é útil para a segurança e liderança resolver certas questões 
antes e depois das acções: 
 

a) Até que ponto queres saber se a pessoa é mesmo agente ou não? 
Claramente, se a pessoa sobre suspeita é relativamente importante numa função do 
grupo, o líder deve saber de uma maneira ou de outra. Quanto mais importante for a 
pessoa no grupo, mais intensa tem de ser a investigação. Podemos sugerir métodos que 
são em certos pontos moralmente indefensíveis. Mas a questão é qual a necessidade 
que o grupo precisa de saber.  
 
b) O que será feito se a investigação for inconclusiva? 

Muitas vezes não existem provas suficientes para confirmar se alguém é infiltrado. Muito 
dependerá do que está em jogo com a pessoa em questão. No geral as escolhas, reduzem-
se a: 

 

 Marcar a pessoa como um risco de segurança e agir de acordo 

 Não fazer nada fora de vulgar mas continuar a investigação 

 Isolar a pessoa de trabalho “sensível” mas mante-lo/a no grupo 

 Aumentar o grau de investigação 
 
C) O que acontecerá se a pessoa afinal se confirmar que é um agente? 
Enquanto o senso comum ditar que uma pessoa exposta e afastada do grupo, outras acções 
devem ser iniciadas. Se a presença dos agentes é um perigo real para o grupo, certas 
medidas drásticas devem ser justificadas. Normalmente uma exposição do agente em larga 
escala é suficiente para neutraliza-lo. Mas se o agente não é grande ameaça para a função 
do grupo, ficar pode ser útil para outros propósitos. 
 
O grupo pode decidir que prefere manter o agente, do que correr o risco de ele ser 
substituído por outro que não esteja identificado.   
Atingir um agente não é uma posição fácil, o grupo pode querer manter o agente num 
ponto organizacional baixo. Ou podem-lhe ser dados trabalhos “sensíveis” mas na realidade 
não são cruciais para o grupo. Sobre a capa de fazer trabalho sensível, informações falsas e 
semi – falsas sobre o grupo podem ser relevadas aos serviços de segurança para a qual o 
agente trabalha. Ou talvez certas informações verdadeiras sobre o grupo possam ser 
desacreditadas ou a criação de pseudo eventos e/ou falsas informações. Lembra-te que 
quando as agências de investigação tem muita informação contraditória diminui a sua 
habilidade para decidir contra o grupo. 



 
 
 

d)Quais são as responsabilidades par outros grupos o conhecimento de um 
informador? 
Se o grupo tomar a decisão de apontar a pessoa como informador ou agente é 
certamente da sua responsabilidade contactar os grupos para os alertar. Muitas vezes 
exposição pública é feita a partir de fanzines ou jornais do grupo; neste caso, o artigo 
deve ser enviado para todos os grupos conhecidos. O principal problema é onde as 
suspeitas não podem ser confirmadas. 
 
A experiencia diz as suspeitas são levadas a sério só quando existe uma ligação politica 
com uma longa experiencia no movimento. Pessoas que estão no movimento há muito 
tempo, e que conhece quase todos e existe confiança uns nos outros podem convergir e 
falar sobre as suspeitas que levará a uma “reunião” que trará credibilidade á suspeita. 
Esta “old hands trust network” é relativamente independente de pontos de vistas 
políticos; lideres veteranos de organizações rivais, podem livremente e facilmente 
trocarem informação em matéria de segurança.  
 
OS TEUS DIREITOS: 

1. NÃO TENS DE FALAR COMA S AUTORIDADES. Não tens que falar com eles na rua, 
mesmo que tenhas sido detido, ou tenhas estado na prisão. Não fales sobre 
atividades ilegais que tenhas feito com “companheiros”. 

2. NÃO TENS DE DEIXAR OS INVESTIGADORES ENTRAR EM TUA CASA SEM ORDEM 
DE PRISÃO OU BUSCAS. Exige ver o mandato. Tem de descrever especificamente 
o local a ser revistado e coisas a serem levadas. Tem de estar autorizado por um 
juiz e estar assinado.  

3. SE A POLICIA APRESENTAR UM MANDATO, NÃO TENS DE DIZER NADA SE NÃO O 
TEU NOME, MORADA E DATA DE NASCIMENTO. Observa sempre com atenção os 
polícias; estas na tua própria casa, não te podem obrigar a ficar sentado numa 
divisão. Deves assentar por escrito os movimentos dos polícias, seus nomes, 
número do crachá, e a que agencia pertencem. Procura ter amigos no local para 
serem testemunhas. È arriscado deixar a polícia circular livremente pela casa. 

4. SE A POLICIA TENTAR INTERROGAR-TE, OU ENTRAR EM TUA CASA SEM 
MANDATO, SIMPLESMENTE DIZ NÃO. A polícia sabe como conseguir informação 
sobre pessoas, tentar dar-lhes a volta pode ser muito arriscado. Nunca sabemos 
quanto é que uma pequena informação inofensiva pode afetar-te ati ou outras 
pessoas. 

5. TODO O QUE DISSERES Á POLICIA PODE SER USADO CONTRA TI OU OUTRAS 
PESSOAS. Quando és detido, não te podes livrar com conversa. Não tentes entrar 
em diálogo com os polícias ou responder a acusações.  

6. NÃO TENS QUE REVELAR SE ÉS SEROPOSITIVO Á POLICIA OU PESSOAL DA 
PRISÃO. Se fores detido deves recusar fazer análises sanguíneas até seres levado 
a um juiz e ter um advogado da tua escolha.  



7. TENS O DIEREITO ATELEFONAR A UM ADVOGADO DA TUA ESCOLHA LOGO APÓS 
A DETENÇÃO. Isto significa que depois de seres detido, acusado e fechado na 
prisão. Não significa no entanto, que terás direito a falar com a tua família e 
amigos. Isso ficará ao valor pessoal do agente responsável. 

8. MENTIR Á POLICIA É CRIME 
 

9. SE ESTAS NERVOSO SIMPLESMENTE RECUSA FALAR, PODES QUERER IR PELO 
MAIS FACIL QUE É CHAMAR O TEU ADVOGADO. Depois de um advogado estar 
envolvido, as pessoas ficam a saber mais sobre o seu estado, acusações, data de 
julgamento, etc. 

 

 
Email: securitysite@tao.ca- Novembro 2001. 
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