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Capítulo I – Introdução e Metodologia 

 

O terrorismo, tema alvo de numerosas e nem sempre convergentes definições, é 

definido pelas Nações Unidas como “Criminal acts intended or calculated to provoke a state 

of terror in the general public, a group of persons or particular persons for political purposes 

are in any circumstance unjustifiable, whatever the considerations of a political, 

philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or any other nature that may be invoked to 

justify them"1, e é uma ameaça actual que atinge todo o Mundo, sendo que, quase todos os 

dias, os meios de comunicação de todo o globo noticiam ataques terroristas em variadas zonas 

geográficas. 

O FBI, por sua vez, define o terrorismo como “The unlawful use of force or violence 

against persons or property to intimidate or coerce a Government, the civilian population, or 

any segment thereof, in furtherance of political or social objectives.”2 

A grande característica do terrorismo que parece ser alvo de consenso é o facto de que 

este envolve violência ou a ameaça do uso dessa mesma violência. Todas as acções terroristas 

apresentam-se, igualmente, como um acto político e funcionam como um meio para alcançar 

um fim e não como um objectivo final em si. 

O terrorismo é um tema demasiado vasto e complexo para ser possível falar 

especificamente das suas causas, no entanto, é possível identificar factores e motivações que 

contribuem para a existência de um maior ou menor risco de ataque terrorista. 

Os grupos terroristas tiram partido do facto de as populações e governadores terem a 

certeza da sua existência para se apresentarem como uma ameaça constante e, assim, através 

da pressão e do medo, influenciarem e condicionarem a opinião pública, levando os governos 

a negociar consigo num cenário pouco favorável para esses mesmos governos. 

As tácticas terroristas são utilizadas, maioritariamente, num contexto de conflito 

político, económico ou religioso e incluem a utilização de explosivos ou agentes venenosos. 

Mais recentemente, tem crescido a ameaça de utilização de armas de destruição em massa 

como uma táctica terrorista, bem como a utilização efectiva dos meios de comunicação como 

método de difundir as ideias dos grupos terroristas. 

                                                           
1 Declaração da Organização das Nações Unidas sobre As Medidas Para Eliminar o Terrorismo, Resolução da 

Assembleia Geral da ONU 49/60 de 9 de Dezembro de 1994. 
2 U.S. Department of Justice, National Security Division, Federal Bureau of Investigation, Terrorist Research 

and Analytical Center, Terrorism in the United States, 1994. 
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As motivações terroristas são, de certa forma, mutativas e sofrem alterações ao longo 

do tempo e segundo as características da ordem internacional vigente, estando associadas as 

mais diversas causas. Entre essas causas encontram-se, por exemplo, o sentimento anti-

capitalista e anti-globalização; o desejo separatista e nacionalista e o fundamentalismo 

Islâmico.  

O terrorismo pode ser classificado de várias formas, tendo em conta, por exemplo, 

características ligadas às suas finalidades e objectivos, aos meios utilizados para levar um 

ataque terrorista a cabo, aos agentes envolvidos nas acções subversivas e à duração e extensão 

do ataque terrorista. 

Primeiramente, é importante distinguir, como fez Luigi Bonanate na obra O 

Terrorismo Internacional3 mencionada pelo Professor Doutor António de Sousa Lara, entre 

terrorismo doméstico e terrorismo internacional. 

O terrorismo doméstico inclui tanto o terrorismo estatal quanto o revolucionário, já 

que, ambos estes tipos de terrorismo desenvolvem-se no espaço interno do Estado. 

O terrorismo internacional, por sua vez, inclui todo o tipo de terrorismo que tenha 

consequências directas na política e comunidade internacional como é o caso, por exemplo, 

do terrorismo separatista. 

Quanto às finalidades e objectivos do terrorismo, este pode ser classificado, seguindo a 

linha de pensamento do Professor Doutor António de Sousa Lara4, como terrorismo 

indiscriminado se os atentados visam criar danos a um agente não definido, não havendo, 

então, um alvo definido, ou como terrorismo Selectivo se o atentado tem o objectivo de 

atingir um agente ou entidade em concreto, visando fins específicos. 

O terrorismo indiscriminado, muitas vezes utilizado pela Al-Qaeda, tem, portanto, o 

objectivo de criar o pânico entre a população e, consequentemente, criar um ambiente de 

instabilidade, dando origem a um clima no qual as exigências dos agentes terroristas possam 

ser satisfeitas, havendo, seguidamente, um assalto ao poder político. 

O terrorismo selectivo tem o grande objectivo de eliminar um obstáculo específico que 

impedia o alcance e chegada ao poder de um grupo. 

                                                           
3 BONANATE, Luigi, Terrorismo Internazionale, Giunti Editore, Firenze, 2006 cit in LARA, António de Sousa, 

Ciência Política: Estudo da Ordem e da Subversão, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Lisboa, 

2011, p.431. 
4 LARA, António de Sousa, Ciência Política: Estudo da Ordem e da Subversão, pp. 428-429. 
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Quanto aos agentes envolvidos nas acções terroristas, o FBI classifica o terrorismo de 

três formas distintas, tendo em conta os apoios, maioritariamente de cariz monetário, que 

estes recebem.5  

1. Terrorismo apoiado por grupos específicos. Neste caso grupos como a Al-Qaeda 

financiam as acções terroristas; 

2. Terrorismo apoiado por Estados violadores das leis Internacionais. São exemplos 

destes Estados, Cuba, a Síria e o Irão que patrocinam grupos terroristas de forma a 

tornar o terrorismo num instrumento de pressão e de coacção política 

internacional; 

3. Terrorismo apoiado por organizações independentes. Neste caso específico o 

financiamento das acções terroristas é feito por organizações que recorrem, por 

exemplo, ao branqueamento de dinheiro e outras actividades ilícitas como é o caso 

do tráfico de armas ou drogas, para poderem apoiar e custear essas mesmas acções. 

Uma outra classificação de terrorismo possível é aquela feita por Paul Wilkinson na 

obra State Terrorism and Human Rights6, mencionada por António de Sousa Lara na sua obra 

Ciência Política, na qual identifica quatro tipos de terrorismo. 

1) Terrorismo de Guerra. É o tipo de terrorismo que ocorre durante um conflito de 

cariz militar efectivo ou durante uma situação de guerra fria, ou seja, de equilíbrio 

de poder pelo terror; 

2) Terrorismo Psicológico. Este tipo de terrorismo recorre, por exemplo, a utilização 

da religião como forma de constrangimento psicológico; 

3) Terrorismo Político. Este tipo de terrorismo inclui acções de terrorismo 

revolucionário ou sub-revolucionário e, ainda, o terrorismo de Estado, também 

conhecido como totalitarismo; 

4) Contra-terrorismo. Neste caso, o contra-terrorismo, pretende anular as 

consequências do terrorismo recorrendo aos mesmos meios e formas de acção. 

Podemos, ainda falar em Terrorismo de Estado, já referido previamente. Este tipo de 

terrorismo é baseado no facto de que os Estados, sem recorrer a declaração de guerra, são 

capazes de utilizar a força, ou ameaçar usa-la, de forma a pressionar os cidadãos e alcançar 

objectivos políticos. Os Estados podem, também, ser considerados agentes terroristas quando, 

como é o caso do Irão, são apoiados por grupos armamentistas (Hezbollah). 

                                                           
5 Idem, p. 430. 
6 WILKINSON, Paul, State Terrorism and Human Rights, Routledge, New York, 2006 cit in LARA, António de 

Sousa, Ciência Política: Estudo da Ordem e da Subversão, p. 430. 
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O ciberterrorismo é, ainda, um tipo de terrorismo que tem ganho expressão nos 

últimos anos.  

O terrorismo apresenta-se, assim, como um poderoso instrumento político. 

Caracterizado como um poder errático7, isto é, um poder que funciona de forma a criar 

desconfiança na opinião pública quanto as capacidades do poder político de garantir a 

segurança da sua população, o terrorismo é, ainda, um movimento clandestino, desencadeado 

unilateralmente e que aproveita o factor surpresa para causar grandes danos. 

Quanto as respostas ao terrorismo, estas podem incluir a necessidade de uma 

reordenação das estruturas políticas Estatais e das Organizações Internacionais. Estas 

respostas incluem, por exemplo, acção militar, aumento das operações de vigilância, aumento 

dos fluxos de intelligence e aumento do controlo do tráfego nas fronteiras nacionais. 

O terrorismo é, actualmente, um assunto de grande destaque na esfera internacional, 

sendo que os Estados são, por vezes, obrigados a redefinir as suas políticas nacionais e até 

internacionais para mais adequadamente lidar com este problema.  

Desde, com especial destaque, o ano de 2001 e os ataques ao World Trade Center em 

Nova Iorque, a Al-Qaeda tornou-se numa das faces do terrorismo e numa das mais conhecidas 

e temidas organizações terroristas do mundo. Neste sentido, a dissertação em questão 

pretende investigar e analisar a forma como a Al-Qaeda está organizada em termos estruturais 

e de funcionamento, uma vez que, um conhecimento mais aprofundado sobre essas matérias 

pode permitir uma melhor preparação contra a ameaça do terrorismo. 

O futuro da Al-Qaeda após a morte do seu líder Osama Bin Laden será, igualmente, 

investigado ao longo da dissertação bem como o significado dessa morte para a organização 

terrorista e para o Mundo.  

 

1.1 – Introdução e Contexto 

 

No último século, o terrorismo tem sido utilizado para caracterizar o uso ilegal do 

poder e da violência para atingir os governos estatais, tanto directa como indirectamente, de 

forma a influenciar decisões do poder político ou até mesmo depor um regime vigente. 

                                                           
7 MOREIRA, Adriano, “Poder Funcional – Poder Errático” in Nação e Defesa, primeiro volume de 1980, 

out/dez nº12, pp. 14-27 
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Nos últimos anos, e tendo como exemplo o ataque de 11 de Setembro de 2001, o 

grande objectivo do terrorismo tem sido criar o pânico e um sentimento de insegurança entre 

as populações, levando, assim, ao enfraquecimento do poder político que torna-se alvo de 

críticas públicas. Isto origina, portanto, uma grande pressão sobre os decisores políticos. 

Desde 11 de Setembro de 2011, o terrorismo passou a ser um assunto de grande 

destaque na esfera Internacional, sendo que os Estados viram-se obrigados a redefinir as suas 

políticas nacionais e até internacionais para mais adequadamente lidar com este problema. 

O ataque terrorista de 11 de Setembro de 2011 foi reivindicado pela Al-Qaeda, “the 

first multinational terrorist group of the twenty-first century.”8 Esse ataque, bem como o 

ataque terrorista em Madrid, no dia 11 de Março de 2004, transformaram a Al-Qaeda numa 

das mais mediáticas e temidas organizações terroristas dos nossos tempos. 

Sendo necessário entender as organizações terroristas para melhor poder prever as 

suas acções este trabalho de investigação será desenvolvido com o objectivo de contribuir 

para uma melhor compreensão do funcionamento da Al-Qaeda e da sua estrutura 

organizacional, tema que tem sido alvo de várias teorias. 

Aqui será importante definir organizações terroristas segundo a CIA como “any group 

that practices, or has significant subgroups that practice, international terrorism.”9 

Em termos da pertinência do tema deste trabalho de investigação para o Mestrado de 

Estratégia, esta prende-se com o facto de que uma boa compreensão da estrutura e forma de 

funcionamento da Al-Qaeda permite uma melhor análise da ameaça e possibilita a preparação 

de estratégias de prevenção e de defesa contra possíveis ataques.   

A criação de estratégias que lidem com o tema do terrorismo e antiterrorismo podem 

dar origem a políticas de combate e de prevenção de actos terroristas, que por muitas vezes 

têm o objectivo de criar o pânico entre a população para afectar o poder político vigente. 

 

1.2. – Objectivo de Trabalho 

 

A investigação pretende contribuir para uma eventual melhor compreensão da 

estrutura organizacional e de funcionamento de uma das mais conhecidas e mediáticas 

organizações terroristas actuais – a Al-Qaeda. A investigação pretende, ainda, fazer uma 

                                                           
8 GUNARATNA, Rohan, Inside Al Qaeda, Columbia University Press, New York, 2002, p. 1. 
9Terrorism FAQs, CIA https://www.cia.gov/news-information/cia-the-war-on-terrorism/terrorism-faqs.html 

Visitado em 12-01-2013. 

https://www.cia.gov/news-information/cia-the-war-on-terrorism/terrorism-faqs.html
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análise da Al-Qaeda através da caracterização dos factores que compõe e influenciam a acção 

da organização.  

A investigação será conduzida com o intuito de alcançar os seguintes objectivos: 

- Adquirir um entendimento aprofundado sobre a organização estrutural da Al-Qaeda e 

sua estrutura de funcionamento; 

- Conceber a formulação de hipóteses sobre o futuro da organização terrorista Al-

Qaeda após a morte do seu líder Bin Laden; 

- Elaborar um trabalho de investigação individual, simples e capaz de contribuir para 

uma melhor compreensão do assunto em questão. 

Será importante mencionar que o título do trabalho Al-Qaeda: Análise Estratégica da 

Maior Organização Terrorista do Século XXI refere-se, sendo as dificuldades de comparar as 

dimensões da organização terrorista com as de outras extensas, à Al-Qaeda como a mais 

mediática organização terrorista actual. 

 

1.3. - Problemática de Investigação 

 

A investigação procurará responder à seguinte questão central: «Como está organizada 

a Al-Qaeda e de que forma a morte de Bin Laden afectará a organização terrorista?» Esta 

questão foi identificada e revelada através das leituras já efectuadas sobre o tema em questão. 

Da questão central acima identificada, derivam duas outras questões fundamentais: 

- Qual é a ideologia e estratégia da Al-Qaeda?; 

- Quem era e o que significa a morte de Osama Bin Laden, não só para a Al-Qaeda, 

mas também para o mundo? 

 

Tendo em conta a grande questão cima exposta, é possível apresentar algumas 

hipóteses de resposta: 

Hipótese 1: A Al-Qaeda é uma organização coesa e organizada onde existe uma 

divisão dos trabalhos por departamentos. A morte de Osama Bin Laden dará origem a uma 

metamorfose dentro da organização. 

Hipótese 2: A Al-Qaeda é uma organização coesa e organizada onde existe uma 

divisão dos trabalhos por departamentos. A morte de Bin Laden resultará na extinção da 

organização terrorista.  
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Hipótese 3: A Al-Qaeda é constituída por uma rede de indivíduos afiliados a várias 

organizações e grupos islâmicos, não havendo uma estrutura organizacional e de comando 

coesa. A morte de Osama Bin Laden dará origem a uma metamorfose dentro da organização. 

Hipótese 4: A Al-Qaeda é constituída por uma rede de indivíduos afiliados a várias 

organizações e grupos islâmicos, não havendo uma estrutura organizacional e de comando 

coesa. A morte de Bin Laden poderá ter efeitos dentro da organização terrorista que levem à 

sua extinção.  

 

1.4. – Conceitos Operacionais 

 

Os conceitos não são, de acordo com o Professor Doutor Adelino Maltez, “apenas 

palavras, mas coisas vivas, valores que temos de cumprir.”10 Assim, foi necessário 

operacionalizar, ao longo da investigação, vários conceitos para que o trabalho fosse o mais 

claro e conciso o possível. 

De seguida serão analisados alguns dos conceitos mais importantes que irão aparecer 

ao longo do texto deste trabalho e que serão ao longo do mesmo mais aprofundados. 

 

Estratégia 

 

A palavra estratégia recebeu ao longo dos anos vários significados. Etimologicamente 

a palavra estratégia advém do grego stratègós, composta por stratos, isto é, exército, e ago, ou 

seja, conduzir ou liderar. Stratègos refere-se, mais precisamente, ao “ancient term for a 

general.”11 

No contexto deste trabalho, estratégia é definida como “a plan of action designed to 

achieve a long-term or overall aim.”12 

Segundo o Almirante António Silva Ribeiro, estratégia é “a ciência e a arte de 

edificar, dispor e empregar meios de coacção num dado meio e tempo, para se 

                                                           
10 MALTEZ, José Adelino, Princípios de Ciência Política: Introdução à Teoria Politica, 2º Edição, Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas, Lisboa, 1996, p. 52   
11 Oxford Dictionary of Byzantium 
12 Oxford Dictionary 
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materializarem os objectivos fixados pela política, superando problemas e explorando 

eventualidades em ambiente de desacordo”13  

Neste sentido, a estratégia e composta pela existência de objectivos fixados pela 

política, pela existência de ambientes de desacordo e pela possibilidade de utilização da 

coacção.14  

Podemos, então, defender que a estratégia é, um plano de acção destinado a edificar, 

dispor e empregar, num determinado meio e tempo, meios de coacção com o objectivo de 

alcançar um objectivo maior específico. 

 

Ideologia 

 

Como defende Terry Eagleton, “the term ideology has a whole range of useful 

meanings, not all of which are compatible with each other.”15 

Na perspectiva do Professor Doutor Sousa Lara ideologia traduz-se “numa força 

social à qual corresponde uma doutrina produzida num sistema complexo de causa e 

efeito.”16  

No contexto deste trabalho ideologia é pensada como uma mensagem que nasce da 

interpretação de eventos e documentos e que é capaz de motivar os indivíduos a agirem.17 

 

Táctica 

 

Por táctica entende-se “an action or strategy carefully planned to achieve a specific 

end.”18 

Medidas tácticas no âmbito de acção da Al-Qaeda são “attacks in a less dramatic 

fashion—for example, when its insurgents bomb a police station in Iraq.”19 

                                                           
13 RIBEIRO, António Silva, Teoria Geral da Estratégia: O Essencial ao Processo Estratégico, Almedina, 

Coimbra, 2009, p. 22 
14 RIBEIRO, António Silva, Teoria Geral da Estratégia: O Essencial ao Processo Estratégico, p. 22 
15 EAGLETON, Terry, Ideology: An Introduction, Verso, London, 1991, p. 1 
16 LARA, António de Sousa, Ciência Política: Estudo da Ordem e da Subversão, pp. 428-429. 
17 GUNARATNA, Rohan, “Ideology in Terrorism and Counter-Terrorism: Lessons from Combating Al-Qaeda 

and Al Jemaah al Islamiyah in Southeast Asia”, CSRC discussion paper 05/42, 2005, p. 1 
18 Oxford Dictionary 
19 JESSEE, Devin, “Tactical Means, Strategic Ends: Al-Qaeda's Use of Denial and Deception” in Terrorism and 

Political Violence, Vol.18, 2006, pp. 367-388 
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Terrorismo 

 

Terrorismo advém do termo latim terrere que significa tremer.20  

Em 2004 o terrorismo foi definido num relatório do Secretário-Geral das Nações 

Unidas como "an act intended to cause death or serious bodily harm to civilians or non-

combatants with the purpose of intimidating a population or compelling a government or an 

international organization to do or abstain from doing any act.”21 

As Nações Unidas, por sua vez, definem terrorismo da seguinte forma: “Criminal acts 

intended or calculated to provoke a state of terror in the general public, a group of persons or 

particular persons for political purposes are in any circumstance unjustifiable, whatever the 

considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or any other 

nature that may be invoked to justify them."22 

Num sentido amplo, o terrorismo é o uso sistemático do terror como forma de coerção 

e de intimidação. 

Os tipos e motivações terroristas variam segundo os seus prossecutores, seus intuitos e 

objectivos.  

Entre os variados tipos de terrorismo encontram-se o terrorismo doméstico, isto é, 

terrorismo realizado dentro do espaço do Estado e o terrorismo internacional, ou seja, o 

terrorismo que têm impacto e consequências ao nível internacional.23 O terrorismo 

indiscriminado não tem um alvo específico. O terrorismo selectivo, por sua vez, visa atingir 

um alvo pré-determinado.24 

Podemos falar, igualmente, de terrorismo de guerra quando este acontece num 

contexto de um conflito militar armado, de terrorismo psicológico, quando há um 

constrangimento psicológico dos indivíduos e de terrorismo político.25 

                                                           
20 PELEGRINO, Carlos, Terrorismo e Cidadania, in Revista CEJ, Brasília, nº 18, Jul/Set 2002, pp.54-56 
21 United Nations Secretary General Report  

http://web.archive.org/web/20070427012107/http://www.un.org/unifeed/script.asp?scriptId=73 Visitado em 6-

02-2013 
22 Declaração da Organização das Nações Unidas sobre As Medidas Para Eliminar o Terrorismo, Resolução da 

Assembleia Geral da ONU 49/60 de 9 de Dezembro de 1994. 
23 BONANATE, Luigi, Terrorismo Internazionale, Giunti Editore, Frenze, 2006 cit in LARA, António de Sousa, 

Ciência Política: Estudo da Ordem e da Subversão, p.431. 
24 LARA, António de Sousa, Ciência Política: Estudo da Ordem e da Subversão, pp. 428-429. 
25 WIKINSON, Paul, State Terrorism and Human Rights, Routledge, New York, 2006 in LARA, António de 

Sousa, Ciência Política: Estudo da Ordem e da Subversão, p. 430 

http://web.archive.org/web/20070427012107/http:/www.un.org/unifeed/script.asp?scriptId=73
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1.5 - Importância do Tema 

 

Tendo o terrorismo, por vezes, o grande objectivo de criar o pânico entre as 

populações para que essas exerçam pressão sobre o seu governo e estruturas governamentais, 

a criação de estratégias relacionadas com o tema do terrorismo e contra-terrorismo podem dar 

origem a variadas e importantes políticas de combate e até de prevenção de actos e atentados 

terroristas.  

Como já foi referido anteriormente, a importância e pertinência do tema deste trabalho 

de investigação prende-se com o facto de que, para que seja possível criar estratégias de 

prevenção e de defesa contra ataques terroristas eficazes, é necessário haver uma boa 

compreensão da estrutura e forma de funcionamento das organizações terroristas e neste caso 

da Al-Qaeda em específico. 

 

 

Capítulo I – Metodologia 

 

A questão central já acima apresentada será o fio condutor da investigação e servirá 

como um indicador sobre leituras a realizar e novos processos investigativos a desenvolver, 

que permitirão obter e agregar mais informações sobre o tema. Essa questão foi escolhida com 

o propósito de revelar o que se procura saber e aprender ao longo desta dissertação de 

Mestrado e, igualmente, com o objectivo de contribuir para a aquisição de novos 

conhecimentos académicos. 

Tendo como base a pergunta «Como está organizada a Al-Qaeda e de que forma a 

morte de Bin Laden afectará a organização terrorista?», a investigação do tema foi feita 

através de novas e complementares leituras e através de outras formas de angariação de 

informação como, por exemplo, contactos com docentes e investigadores. 

Recorreu-se, igualmente, à análise de documentos e artigos tanto nacionais como 

internacionais complementares sobre a Al-Qaeda, a sua história, ideologia, estrutura e 

funcionamento e sobre a figura de Osama Bin Laden e as consequências da sua morte para a 

organização terrorista e, também, para a comunidade internacional.  
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Este trabalho de investigação pretende, então, encontrar respostas para questões 

concretas através de métodos científicos dedutivos e indutivos.  

Ao longo do trabalho foi necessário recorrer a bibliografia disponível e a transcrição 

de citações de forma a ser possível articular o conhecimento adquirido através da leitura de 

fontes documentais.  

Essas fontes documentais e bibliografias incluem livros, artigos e documentos oficiais, 

estando repartidas em fontes primárias e fontes secundárias. Por fontes primárias entende-se 

todos os documentos escritos e produzidos durante, de forma geral, a época em que os 

acontecimentos estudados neta dissertação desenrolaram-se.  

Fontes secundárias, por sua vez, são todos os documentos e trabalhos redigidos com 

base em outros documentos de fonte primária. São exemplos deste tipo de fontes, artigos de 

opinião retirados de revistas e outras publicações que dão destaque aos temas das relações 

internacionais e estratégia.   

Será, ainda, importante salientar o facto de haver pouca bibliografia sobre o tema das 

estruturas de funcionamento da Al-Qaeda e sobre a forma como o conhecimento dessas 

estruturas pode contribuir para a elaborar de estratégias de prevenção contra actos terroristas. 

Autores como Rohan Gunaratna abordam extensamente o tema da Al-Qaeda sendo a leitura 

das suas obras e artigos uma mais-valia. 

O estudo do tema proposto tem um cariz claramente qualitativo sem recurso á dados 

quantitativos, isto é, dados numéricos.  
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Capítulo II – Al-Qaeda: Background 

 

“Al-Qaeda was formed in 1988 by veterans of the anti-Soviet civil war in Afghanistan, 

with the purpose of exporting the victory worldwide. 

At its core was Azzam and his deputy, bin Laden, who may have differed how best to 

proceed. When Azzam was killed in 1989, bin Laden assumed full control of the 

organization. 

Though he was a Saudi, most of his senior leadership was Egyptian. 

Between 1991 and 1996, al-Qaeda was headquarted in Sudan, where it enjoyed 

friendly relations with the governing National Islamic Front. International pressure 

forced bin Laden to relocate back to Afghanistan in 1996, where it allied with the 

then-nascent Taliban.  

In late 2001, most of its training camps were destroyed, and the group became 

somewhat diffuse, with much of its leadership relocating either to Iran, the 

mountainous region along the Afghanistan-Pakistan border, or to Pakistan's cities. 

Many of those works in Pakistan's cities were caught. The status of the leadership in 

Iran remains unclear. 

Al-Qaeda's purpose is to spread jihad worldwide through a number of means, 

including funding and training Islamic and ethnic guerilla movements, issuing 

propaganda aimed at inspiring freelance jihadists to commit acts of terrorism, and 

organizing and conducting complex attacks on countries it sees opposing it. 

The organization is funded largely by charitable donations, some intended, and some 

diverted by sympathizers from poorly managed Gulf charities. Before 9-11, the 

organization had an estimated annual budget of about $30 million.26”  

 

O texto acima apresentado sobre o perfil da Al-Qaeda, explica, de forma simplificada, 

como foi criada e como se desenvolveu aos longos dos anos a organização terrorista em 

questão.  

Contudo, a origem, criação e natureza da Al-Qaeda são temas alvo de várias teorias 

contraditórias, existindo mais do que uma versão e interpretação dos eventos27. Ao longo dos 

                                                           
26 Profile on Al-Qaeda, Homeland Security, www.globalsecurity.org/security/profiles/Al-Qaeda.htm  Visitado 

em 25-05-2012. 

http://www.globalsecurity.org/security/profiles/Al-Qaeda.htm
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anos, essas teorias têm evoluído dando origem a mais do que uma linha de pensamento sobre 

a natureza, forma e estrutura de funcionamento e natureza organizacional da Al-Qaeda. 

Neste capítulo será, então, abordada a criação da Al-Qaeda para que seja possível 

melhor perceber a sua história e a ameaça que representa para a segurança Internacional.   

 

2.1 – História da Organização 

  

 1979 - 1996 

No dia 11 de Setembro de 2001, os ataques terroristas levados a cabo contra os 

Estados Unidos da América (EUA) tornaram a organização terrorista Al-Qaeda conhecida em 

todo o mundo. Contudo, essa organização não havia sido recentemente formada. Pelo 

contrário, no ano de 2001, a Al-Qaeda dispunha já de uma história com quase dois decénios.   

De facto, as raízes da Al-Qaeda provêm já da altura da invasão soviética do 

Afeganistão no ano de 1979, em apoio ao governo comunista Afegão.  

Em oposição a esse governo comunista, foi criado o Movimento Nacional Afegão de 

Resistência que englobava opositores do governo não só provenientes do Afeganistão, mas 

também, de todo o Mundo, especialmente do Mundo Árabe. Esses opositores eram 

voluntários que pretendiam participar naquela que acreditavam ser uma Guerra Santa (Jihad), 

isto é, uma guerra legítima de defesa contra os invasores infiéis.28   

Entre esses opositores encontravam-se Osama Bin Laden, Abdullah Azzam e Ayman 

Al-Zawahiri, cuja importância na criação da Al-Qaeda foi essencial e será abordada ao longo 

desta dissertação.  

É exactamente durante este período de criação e recrutamento do Movimento de 

Resistência que a ideia da Al-Qaeda começa a formar-se. 

De facto, a Al-Qaeda foi criada em Peshawar na fronteira do Paquistão e Afeganistão, 

no ano de 1984 por Osama Bin Laden e Abdullah Azzam, estudioso Palestiniano, mentor de 

Bin Laden.29  

Inicialmente, a Al-Qaeda tinha o nome árabe de Maktab al Khidmat lil Mujahidin al-

Arab (MAK) e funcionava como uma Direcção de Serviços Afegã (Service Bureau).30  

                                                                                                                                                                                     
27 HELLMICH, Christina, Al-Qaeda From Global Network To Local Franchise, Fernwood Publishing, London, 

2011, p. 22. 
28 Idem, Ibidem 
29 Idem, ibidem. 
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O objectivo deste Service Bureau era o de apoiar os estrangeiros, especialmente 

aqueles de origem árabe, que combatiam juntamente com a resistência afegã na sua luta 

contra as forças de ocupação soviéticas que haviam entrado no Afeganistão, em 1979. Como 

defende Lawrence Wright na sua obra The Looming Tower, este Service Bureau funcionava 

como “a registry for young Arabs who turned up in Peshawar looking for a way to get into 

the war. It offered these men—or, often enough, high school students—guesthouses to stay in 

and directed them to the training camps.”31 

O funcionamento da MAK era financiado por Bin Laden32, proveniente de uma 

família saudita proeminente que se havia fixado no Paquistão e que rapidamente se tornou 

numa figura adorada pelos Afegãs árabes e guerreiros religiosos.  

A MAK é, então, considerada a organização percursora da Al-Qaeda, como é 

defendido por Yonah Alexander e Michael Swetnam citados por Christna Hellmich: “Al-

Qaeda emerged from the Mektab al Khidmat (MAK), the Afghan Mujahideen ‘services 

offices’, around 1989.”33  

Após o início da retirada das forças soviéticas do Afeganistão, em 1989, a MAK 

começou a evoluir. De acordo com o Relatório sobre o 11 de Setembro, feito pela Comissão 

de inquérito dos EUA, foi nesta altura que Bin Laden e Azzam estabeleceram aquilo que ficou 

conhecido como a Base – a Al-Qaeda, uma sede, ou até mesmo um quartel-general para a 

jihad, ou seja, para o combate dos muçulmanos radicais contra os inimigos espirituais, 

psicológicos e humanos da sua religião34: “Bin Laden and Azzam agreed that the 

organization successfully created for Afghanistan should not be allowed to dissolve. They 

established what they called a base or Foundation (Al-Qaeda) as a potential general 

headquarters for future jihad.”35  

Etimologicamente, Al-Qaeda significa a base e seria, então, uma organização 

vanguardista capaz de estabelecer uma apoio sólido sobre o qual a sociedade islâmica ideal 

                                                                                                                                                                                     
30 WRIGHT, Lawrence, The Looming Tower, Al-Qaeda and The Road to 9-11, Alfred A, Knopf, New York, 

2006, p. 103 
31 Idem, p. 104. 
32 Idem, ibidem. 
33 ALEXANDER, Yonah, SWETNAM, Michael, “Usama Bin Laden’s Al-Qaida Profile of a Terrorist Network”, 

Ardsley NY, New York, 2001 cit in HELLMICH, Christina, Al-Qaeda From Global Network To Local 

Franchise, p. 26. 
34DONIGER, Wendy, Merriam-Webster’s Encyclopedia of World Religions, Merriam-Webster, Massachusetts, 

1999, p. 571. 
35 9/11 Commission cit in HELLMICH, Christina, Al-Qaeda From Global Network To Local Franchise, p. 26. 
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seria construída, tal como era defendido por Azzam apud Lawrence Wright “This vanguard 

constitutes the solid base"—qaeda—"for the hoped-for society"36 

Neste contexto, será importante aludir ao facto de que existem duas grandes teorias e 

escolas de pensamento sobre o tema das estruturas originais da Al-Qaeda, como clarifica 

Christina Hellmich na sua obra sobre a Al-Qaeda.37 

A primeira dessas teorias defende que a Al-Qaeda foi criada com o objectivo de ser 

uma organização coesa onde haveria uma divisão do trabalho por departamentos. Segundo 

esta perspectiva, os indivíduos interessados em fazerem parte da organização teriam de jurar 

lealdade e fidelidade a Bin Laden e à causa da Al-Qaeda antes de serem aceites como 

membros efectivos.  

A outra teoria, por sua vez, defende que a organização terrorista era, na verdade, 

constituída por uma rede de indivíduos afiliados a várias organizações e grupos Islâmicos, não 

havendo uma estrutura organizacional e de comando coesa. Para os defensores desta teoria, 

como R.T. Naylor apud Christina Hellmich, a Al-Qaeda é, na realidade, constituída por vários 

grupos e entidades que mudam e evoluem segundo as necessidades e ameaças que enfrentam. 

“In reality, Al-Qaeda seems less an organization than a loose association of independent, 

cell-like entities that change form and personnel as hoc in response to threat and 

opportunities. Al-Qaeda seems less an entity than a shared state of mind, less a political 

organization than a cult of personality.”38 

Estas teorias contraditórias sobre a Al-Qaeda e sua estrutura serão analisadas mais 

aprofundadamente no capítulo seguinte.   

 

 1996 - 2001 

Apesar das várias controversas e divergentes teorias relacionadas com a estrutura, 

importância, alcance e ataques realizados pela Al-Qaeda, é extensamente aceite a teoria de 

que foi durante os anos de 1996 e 2001 que a organização terrorista em questão ganhou força 

e poder. É neste período que, como defende Christina Hellmich, a organização apostou na 

                                                           
36AZZAM, Abdullah, “The Solid Base [Al-Qaeda]” in Jihad Magazine, April 1988 cit in WRIGHT, Lawrence, 

The Looming Tower, Al-Qaeda and The Road to 9-11, p. 130. 
37 HELLMICH, Christina, Al-Qaeda From Global Network To Local Franchise, p. 28. 
38 NAYLOR, R.T., “Wages of Crime”, Cornell University Press, New York, February 2002 cit in HELLMICH, 

Christina, Al-Qaeda From Global Network To Local Franchise, p. 30 
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propaganda para fortalecer a sua imagem: “what is clear is that the period preceding the 

attacks of 9/11 witnessed an increasing level of Al-Qaeda propaganda.”39  

Um exemplo desta propaganda é a entrevista televisiva de Bin Laden, em 1998, após 

os ataques as embaixadas dos EUA no Quénia e na Tanzânia. 

É neste período, antes dos ataques ao World Trade Center em 2001, que o foco de 

acção da Al-Qaeda deixa de ser regional para tornar-se mais global como é especificado pela 

“Declaração de Jihad” emitida por Bin Laden contra a ocupação dos EUA da Arábia Saudita, 

publicada num jornal árabe com base em Londres, em 1998. Esta declaração pretendia 

mostrar aos muçulmanos de todo o mundo que os EUA eram o seu principal inimigo e eram 

os grandes responsáveis pela opressão vivida pelo povo muçulmano com destaque para o 

povo habitante da Arábia Saudita. Esta declaração pretendia, então, incentivar e permitir a 

prossecução de uma guerra defensiva, isto é, Jihad contra o exército e governo dos EUA.40 

A partir de 1998, esta tentativa da Al-Qaeda de se estabelecer como um jogador global 

começa a ter resultados graças à sua unificação com a Jihad Islâmica egípcia, isto é, um grupo 

islâmico liderado por Ayman al-Zawahiri de cariz militar que tinha o objectivo de instaurar 

um regime religioso no Egipto41.    

Será importante mencionar que a colaboração entre Ayman al-Zawahiri, cirurgião e 

teólogo egípcio, e Osama Bin Laden começou em 1980, quando Bin Laden visitou a Red 

Crescent Society, na cidade de Peshawar, onde trabalhava al-Zawahiri e que albergava um 

número elevado de refugiados afegãos que fugiam da ocupação soviética, com o objectivo de 

angariar fundos para a MAK. Nesta altura Ayman al-Zawahiri era já o líder de um grupo de 

militantes extremistas que pretendiam derrubar o governo egípcio em vigor na altura.42 É 

importante, também, referir que al-Zawahiri é frequentemente apontado como o mentor dos 

ataques terroristas realizados pela Al-Qaeda depois de 1998, com especial destaque para os 

ataques de 11 de Setembro de 2001. 

Esta junção entre a Al-Qaeda e a Jihad Islâmica Egípcia fortaleceu a primeira e a sua 

jihad global, como defende Richard Clarke, assessor do governo de Bill Clinton para o contra-

terrorismo, citado na obra sobre a Al-Qaeda de Christina Hellmich “As 1998 dawned Al-

                                                           
39 HELLMICH, Christina, Al-Qaeda From Global Network To Local Franchise, p. 46 
40 BIN LADEN, Osama, “Declaration of Jihad Against the Americans”, cit in BONHOMME, Brian, Milestone 

Documents in World History, Salem Press, Dallas, 2010 pp. 1808-1820. 
41 FLETCHER, Holly, “Egyptian Islamic Jihad”, Council on Foreign Relations, May 30, 2008 

http://www.cfr.org/egypt/egyptian-islamic-jihad/p16376 Visitado em 12-07-2012. 
42 BAJORIA, Jayshree, TESLIK, Lee, “Profile: Ayman al-Zawahiri”, Council on Foreign Relations, July 14, 

2011 http://www.cfr.org/terrorist-leaders/profile-ayman-al-zawahiri/p9750 Visitado em 12-07-2012. 

http://www.cfr.org/egypt/egyptian-islamic-jihad/p16376
http://www.cfr.org/terrorist-leaders/profile-ayman-al-zawahiri/p9750
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Qaeda grew stronger, thanks to a merger with Egyptian Islamic Jihad… In February 1998, 

EIJ and Al-Qaeda were among several groups that jointly issued a declaration of war against 

Egypt, the Unites States and other governments.”43  

Neste sentido, a Al-Qaeda deixa de estar tão focada na luta contra a ocupação norte-

americana da Arábia Saudita, para se focar na chamada de atenção e condenação daquilo que 

consideram ser actos e políticas de guerra realizados pelos EUA no Médio Oriente contra a 

comunidade islâmica e Allah. De facto, os discursos da Al-Qaeda e Bin Laden, a partir de 

1998, defendem que o objectivo dos EUA é dominar o Iraque para depois enfraquecer os seus 

vizinhos e que o dever dos muçulmanos crentes é travar uma guerra contra os americanos 

como é expresso na seguinte declaração de Bin Laden:   

“For over seven years the United States has been occupying the lands of Islam in the 

holiest of places, the Arabian Peninsula, plundering its riches, dictating to its rulers, 

humiliating its people, terrorizing its neighbors, and turning its bases in the Peninsula 

into a spearhead through which to fight the neighboring Muslim peoples. 

If some people have formerly debated the fact of the occupation, all the people of the 

Peninsula have now acknowledged it. 

The best proof of this is the Americans' continuing aggression against the Iraqi people 

using the Peninsula as a staging post, even though all its rulers are against their 

territories being used to that end, still they are helpless. Second, despite the great 

devastation inflicted on the Iraqi people by the crusader-Zionist alliance, and despite 

the huge number of those killed, in excess of 1 million... despite all this, the Americans 

are once against trying to repeat the horrific massacres, as though they are not 

content with the protracted blockade imposed after the ferocious war or the 

fragmentation and devastation. 

So now they come to annihilate what is left of this people and to humiliate their 

Muslim neighbors. 

Third, if the Americans' aims behind these wars are religious and economic, the aim is 

also to serve the Jews' petty state and divert attention from its occupation of Jerusalem 

and murder of Muslims there. 

The best proof of this is their eagerness to destroy Iraq, the strongest neighboring 

Arab state, and their endeavor to fragment all the states of the region such as Iraq, 

                                                           
43 CLARKE, Richard, “Against All Enemies”, Free Press, 2004 cit in HELLMICH, Christina, Al-Qaeda From 

Global Network To Local Franchise, p. 50 
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Saudi Arabia, Egypt, and Sudan into paper statelets and through their disunion and 

weakness to guarantee Israel's survival and the continuation of the brutal crusade 

occupation of the Peninsula. 

All these crimes and sins committed by the Americans are a clear declaration of war 

on God, his messenger, and Muslims. And ulema have throughout Islamic history 

unanimously agreed that the jihad is an individual duty if the enemy destroys the 

Muslim countries… We must agree collectively on how best to settle the issue.”44 

 

A partir de 1998, os EUA passaram a ser alvo de ataques terroristas cuja autoria seria 

atribuída à Al-Qaeda, como aconteceu contra as suas Embaixadas em Nairobi e Dar es Sallam 

(1998) e o ataque ao USS Cole ao largo do Yémen (2000). 

No dia 11 de Setembro de 2001, a Al-Qaeda levou a cabo o seu ataque terrorista mais 

bem organizado e letal contra a grande potência ocidental. Este ataque consistiu no desvio de 

quatro aviões; dois chocaram deliberadamente contra as Twin Towers do World Trade Center, 

em Nova Iorque, um chocou com o Pentágono, em Washington D.C., e o ultimo despenhou-

se num campo na Pensilvânia. Estes ataques resultaram num elevado número de mortos e 

feridos e transformaram a Al-Qaeda na mais mediática e conhecida organização terrorista, 

sendo que, os seus membros e líderes passaram a constar das listas dos mais procurados 

criminosos e terroristas de todo o mundo.  

 

 2001-2011 

No dia 1 de Maio de 2011, uma operação secreta conjunta realizada pela CIA, o Joint 

Special Operations Command e o Governo Paquistanês culminou na descoberta, captura e 

morte de Osama Bin Laden, figura emblemática e vista por muitos como líder da organização 

terrorista em questão até essa data.45  

A morte de Osama Bin Laden poderá, então, ter posto um ponto final numa etapa do 

funcionamento da Al-Qaeda e ter dado início a uma nova fase da existência da organização. 

 

                                                           
44 LAWRENCE, Bruce, Messages to the World: The Statements of Osama Bin Laden, Verso, London, 2005, pp. 

59-60. 
45 LOURENÇO, Ricardo, “Barack Obama: “Bin Laden Está Morto”, Expresso, Lisboa, 2 de Maio, 2011 

http://expresso.sapo.pt/barack-obama-bin-laden-esta-morto=f646355 Visitado em 12-07-2012. 
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Em suma, é possível dizer que, ao longo de cerca de dois decénios, a Al-Qaeda sofreu 

um grande desenvolvimento. Começou por ser uma organização de cariz local com o 

objectivo de combater a ocupação soviética no Afeganistão e transformou-se, graças à junção 

com o grupo da Jihad Islâmica Egípcia e ao planeamento de várias acções em diferentes 

territórios, na mais conhecida e mediática organização terrorista do mundo.  

A escolha dos EUA como um dos seus principais inimigos, desde que estes se 

estabeleceram na Arábia Saudita, e como alvo de vários ataques terroristas transformaram a 

Al-Qaeda numa organização temida e mediática e elevou os seus líderes (Osama Bin Laden e 

al-Zawahiri, entre outros) ao estatuto de criminosos procurados em todo o mundo.  

 

2.2 – Ideologia da Al-Qaeda 

 

Sendo necessário conhecer bem o inimigo ou adversário para poder construir uma 

política de segurança estável, é preciso conhecer a ideologia daquele para que estratégias de 

contra-terrorismo e segurança possam ser criadas.  

Como defende Rohan Gunaratna, “Ideology is a powerful message that motivates and 

propels ordinary human beings into action. Ideology, a dynamic and an evolving brief system, 

is created by the interpretation of events by ideologues. Ideology, not poverty or illiteracy, is 

the key driver of politically motivated violence.”46  

 A ideologia permite moldar a estrutura organizacional, a liderança e motivação de uma 

organização e dá forma as estratégias e tácticas adaptadas pela mesma.  

 Grupos como a Al-Qaeda formam a sua ideologia através da interpretação ou 

reinterpretação, e por vezes até mal interpretação, de textos e documentos e ideias 

fundamentais políticas e religiosas. 

 O grande objectivo da ideologia será o de “attract and retain recruits as members, 

supporters and sympathizers.”47 

Nos últimos anos, tornou-se importante perceber a mensagem e ideologia da Al-Qaeda 

que tanto tem inspirado os seus seguidores, principalmente devido ao facto que uma melhor 

compreensão dessa ideologia pode permitir a construção de melhores estratégias de contra 

terrorismo e defesa contra a ameaça terrorista.  

                                                           
46 GUNARATNA, Rohan, “Ideology in Terrorism and Counter-Terrorism: Lessons from Combating Al-Qaeda 

and Al Jemaah al Islamiyah in Southeast Asia”, p. 1 
47 Idem, ibidem 
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Para ser possível entender os seguidores e voluntários da Al-Qaeda é preciso analisar 

as suas crenças e a ideologia do grupo que é fundada no Islão e na jihad como Guerra Santa. 

Alguns autores defendem que a motivação da Al-Qaeda “is not power, wealth or fame 

but an ideological belief in their struggles.”48  

Neste sentido, a Al-Qaeda luta contra aqueles governos que considera hostis para com 

o Islão, que se afastaram de Deus e que não apoiam a shari’ah. Assim, “Drawing lessons from 

the worldwide Muslim response to the Soviet invasion of Afghanistan, al Qaeda ideologues 

now seek to unite the Muslims in a jihad against the West.”49 

Ao contrário do que é por vezes pensado, a ideologia da Al-Qaeda não foi criada em 

1988/89. Pelo contrário, essa ideologia é composta por ideias existentes já antes da criação da 

organização terrorista e que continuaram a evoluir e mudar mesmo após a consolidação da Al-

Qaeda.  

Segundo Tom Quiggin, a ideologia da Al-Qaeda é composta por oito conceitos que 

aparecem frequentemente nas mensagens e narrativas da organização.50  

Sayyid Qutb, teórico islâmico nascido no Egipto e membro da Irmandade Muçulmana, 

é uma das personalidades que através de obras como Social Justice in Islam, começaram a 

construir uma ideologia que seria adoptada e seguida pela Al-Qaeda e que seria capaz de 

influenciar um elevado número de indivíduos.51 

De facto, a Al-Qaeda tem utilizado, desde a sua criação, várias obras e documentos 

para difundir as suas ideias e enviar mensagens aos seus seguidores e até inimigos. Assim, 

para melhor compreender a sua ideologia, é importante olhar para algumas dessas obras 

literárias e documentos.  

Para os seus inimigos, a propaganda da Al-Qaeda tem incluído mensagens 

direccionadas aos agentes infiltrados da Al-Qaeda. Essas mensagens incluem informações 

sobre os objectivos da Organização e sobre a forma como os agentes da Al-Qaeda devem agir. 

                                                           
48 IDSS Commentaries, “Osama and Azzarqawi: Rivals or allies” by Bouchaib Silm cit in GUNARATNA, 

Rohan, “Ideology in Terrorism and Counter-Terrorism: Lessons from Combating Al-Qaeda and Al Jemaah al 

Islamiyah in Southeast Asia” , p. 9 
49 GUNARATNA, Rohan, “Ideology in Terrorism and Counter-Terrorism: Lessons from Combating Al-Qaeda 

and Al Jemaah al Islamiyah in Southeast Asia”, p. 9 
50 QUIGGIN, Tom, “Understanding Al-Qaeda’s Ideology for Counter Narrative Work”, in Perspectives on 

Terrorism: a Journal of the Terrorism Research Initiative, vol3, Issue 2, August 2009, p. 1 
51 Idem, ibidem 
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Entre esses textos encontram-se, por exemplo, a Declaração de Guerra Contra os 

Americanos Ocupantes da Terra dos Dois Lugares Santos de 1998.52 

Para além desses documentos de propaganda, a Al-Qaeda e seus seguidores 

publicaram várias obras destinadas ao público muçulmano em especial.  

Entre essas obras destacam-se a Join the Caravan of Martyrs de Abdullah Azzam, 

mentor de Bin Laden. Essa obra é frequentemente citada pelos jihadis e “it contains many of 

the key phrases and ideas that are used and misused by jihadist all over the world;” a Knights 

under the Prophets Banner de al-Zawahiri que inclui as ideias e crenças do autor, bem como, 

por exemplo, a justificação para os suicídios bombistas e documentos como a Declaração de 

Guerra Contra os Americanos Ocupantes da Terra dos Dois Lugares Santos, já 

mencionada.53 

 

Falando da ideologia da Al-Qaeda mais propriamente, é importante, antes de mais, 

compreender o que é uma ideologia. Este é um termo controverso, contudo é possível focar-

nos nas palavras de Tom Quiggin que defende que uma ideologia é “primarily a set of beliefs 

that are characteristic of a group or of an individual in that group. These beliefs are the non-

material glue that binds that group together as it seeks to obtain its goals.”54  

O Professor Doutor Sousa Lara, por sua vez, define ideologia como uma “força à qual 

corresponde uma doutrina produzida num sistema complexo de causa e de efeito.”55 

Neste sentido, e olhando para os documentos, declarações e obras da Al-Qaeda é 

possível dizer que a sua ideologia, isto é, o conjunto básico de crenças da organização é 

formada por três grandes ideias principais.56 

A primeira dessas ideias, ou crenças, é a de que os muçulmanos estão sobre ataque em 

todo o mundo. A segunda é a de que só a Al-Qaeda e os seus seguidores estão a lutar contra 

os opressores do Islão. A última defende que quem não apoia a Al-Qaeda, apoia os seus 

inimigos e opressores. 

A ideologia da Al-Qaeda é, ainda, composta pela ideia que a organização e sua missão 

estão na vanguarda da revolta dos oprimidos e que, não podendo atingir os seus objectivos 

sozinha, a organização tem de inspirar as massas através da sua mensagem.57 

                                                           
52 Idem, ibidem 
53 Idem, ibidem 
54 Idem, p.3 
55 Lara, António de Sousa, Ciência Política: Estudo da Ordem e da Subversão, p. 37 
56 QUIGGIN, Tom, “Understanding Al-Qaeda’s Ideology for Counter Narrative Work”, p. 3 
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Tendo sempre em conta os vários textos da Al-Qaeda é, ainda, possível dizer que a sua 

ideologia é composta por queixas políticas e não por queixas religiosas.58 As justificações 

para a utilização da violência são, de facto, religiosas mas os problemas mencionados pela 

organização são de cariz político e social. Exemplo desses problemas são a opressão, a 

pobreza e a exploração dos indivíduos. 

Por fim, a organização recorre frequentemente as ideias e conceitos ideológicos 

componentes das obras mencionadas acima para justificar as suas visões do Mundo.  

É, então, possível afirmar-se que a ideologia da Al-Qaeda é composta por três grandes 

ideias básicas: (i) pela crença que a organização lutar a favor da revolta dos oprimidos, (ii) 

que as suas queixas têm um importante cariz político e (iii) que a sua visão do mundo é 

justificada por esses ideais.  

Existem várias ideias e conceitos que aparecem frequentemente nos textos e narrativas 

da Al-Qaeda. Para provar essa teoria foram realizados pelo Projecto de Reabilitação Religiosa 

de Singapura várias entrevistas a jihadis detidos.59  

Os investigadores que conduziram essas entrevistas chegaram à conclusão que existem 

oito temas ou conceitos centrais na ideologia da Al-Qaeda, interpretados por vezes, de forma 

diferente pelos vários seguidores da organização. 

Esses oito conceitos que aparecem frequentemente no discurso da Al-Qaeda e ajudam 

a compor a sua ideologia são: Jihad; Bayat; Dar al-Islam; Ummah; Takfir; Shaheed; Wal-

Wala Wal Bara e Hiraj.60 

 Esses conceitos podem receber várias interpretações, sendo que, no contexto desta 

dissertação serão analisadas a interpretação da própria organização e a interpretação mais 

clássica, frequentemente, utilizada por estudiosos islâmicos tradicionais, presentes no artigo 

de Tom Quiggin61. Assim, será possível comparar as interpretações da Al-Qaeda com a dos 

estudiosos mais tradicionais e ver de que forma a organização utiliza estes conceitos para 

suportar s sua ideologia e para difundir a sua mensagem. 

 

 Jihad ou Luta, na perspectiva da Al-Qaeda, significa guerra e é um acto obrigatório 

para todos os muçulmanos. O grande objectivo da jihad, nesta perspectiva, é alcançar 

                                                                                                                                                                                     
57 Idem, ibidem 
58 Idem, ibidem 
59 QUIGGIN, Tom, “Understanding Al-Qaeda’s Ideology for Counter Narrative Work”, p. 3 
60 Idem, ibidem 
61 Idem, ibidem 
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o domínio muçulmano sobre o Dar al-Islam (Casa do Islão). A jihad armada é o 

exponente máximo deste luta e deve ser levada a cabo contra os inimigos do Islão, isto 

é, os infiéis e os politeístas e seus apoiantes. 

 

Por sua vez, na perspectiva tradicional, jihad refere-se à busca da excelência. É, 

segundo documentos citados por Rohan Gunaratna “the exertion of one’s utmost effort 

in order to attain a goal or to repel something detestable.”62 

Existem vários tipos de jihad, por exemplo, jihad pelo bem, pela prosperidade, pelo 

desenvolvimento humano, pela educação, pela família, etc. Existe, ainda, a jihad 

contra a condição Humana que inclui a jihad contra o mal, contra a estupidez, contra o 

ódio, contra a arrogância, contra a preguiça e eu interior. 

Os principais objectivos da jihad são “to remove oppression and injustice, to establish 

justice, well being and prosperity, and to eliminate barriers to the spread of truth.”63 

 

 O conceito de Dar al-Islam, isto é, Casa do Islão é frequentemente mencionado na 

propaganda da Al-Qaeda. Para a organização terrorista e seus seguidores, para se 

estabelecer a religião é preciso criar-se, primeiro, o Estado Islâmico (a Casa do Islão) 

que permitirá dar origem ao restabelecimento do Califado.64 

Segundo a Al-Qaeda, todos os muçulmanos são obrigados a contribuir física e 

monetariamente para esta causa.65 

 

Para os estudiosos mais tradicionais, Dar al-Islam é um termo relativo que não tem 

um significado preciso, logo a justificação de que as mortes e atentados são feitos para 

o alcançar não é aceite. 

 

 Bayat, para a Al-Qaeda, é a jura de obediência feita ao Emir ou líder de um grupo. 

Esta jura é a mesma que seria feita ao Profeta Mohammed. Após ser feita não pode ser 

revogada e quem a quebrar é considerado como culpado de um grande e grave pecado, 

sendo visto como um não crente. 

 

                                                           
62 The Jihad Fixation: Agenda, Strategy, Portents, Wordsmith, 2002 cit  in GUNARATNA, Rohan, Inside Al-

Qaeda:  Global Network of Terror, p. 84 
63 Idem, ibidem 
64 Califado é uma forma de governo islâmico que representa a unidade e liderança política no Mundo Islâmico. 
65 QUIGGIN, Tom, “Understanding Al-Qaeda’s Ideology for Counter Narrative Work”, pp. 5-6 
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Na perspectiva mais clássica, a aceitação de um Bayat tem de ser determinada pela 

maioria dos líderes da sociedade, isto é, estudiosos, governantes e figuras 

respeitadas.66 Um só líder não pode aceitar o juramento. Por exemplo, Bin Laden 

como Emir da Al-Qaeda não teria autoridade nem poderia aceitar um Bayat, uma vez 

que, não representava a maioria da comunidade muçulmana.  

Para os pensadores tradicionais a visão de Bayat da Al-Qaeda não é válida e não tem 

peso religioso. 

 

 Ummah é, segundo a Al-Qaeda, a comunidade colectiva de todos os muçulmanos e os 

líderes dessa comunidade são aqueles que seguem o que é considerado o “caminho ou 

forma legítima”67 Aqueles que não seguem ou não acreditam nesse caminho legítimo 

são considerados não-crentes. Para a Al-Qaeda todos os muçulmanos têm de seguir a 

Ummah e, se viverem num Estado governado por não-crentes, não têm de seguir as 

regras desse Estado. 

 

Segundo a linha de pensamento tradicional, ninguém pode declarar a sua comunidade 

como sendo a única verdadeira comunidade e essa declaração é uma prova de 

arrogância. O Islão apenas encoraja a criação de uma Irmandade Muçulmana e 

defende que um Muçulmano dever ser um bom cidadão.68 

 

 Takfir é o acto muito sério de acusar outros de serem infiéis. A Al-Qaeda utiliza-o para 

descreditar muçulmanos que se oponham à organização. Este acto transforma o 

acusado num inimigo.  

 

Tradicionalmente, os muçulmanos estão proibidos de declarar outros como Takfir. 

 

 Shaheed significa morte. A Al-Qaeda defende a transformação em mártir através de 

atentados suicidas. Este acto suicida é parte da migração para Deus e os suicidas 

acreditam que serão recompensados no céu pelo seu acto.  

 

                                                           
66 Idem, ibidem 
67 Idem, p. 5 
68 Idem, ibidem 
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Segundo a perspectiva tradicional, o suicídio é proibido pelo Alcorão. Só Allah pode 

declarar quando o corpo dado a um indivíduo pode ser retirado. A vida é sagrada e 

deve ser honrada. Os suicidas são condenados ao inferno onde reviverão a sua morte 

constantemente. 69    

 

 A expressão Al-Wala Wal Bara refere-se ao pensamento ou atmosfera de ‘nós contra 

eles’ fomentados pela Al-Qaeda.  

Al Wala significa “those to whom they are loyal.”70 Al Bara são os inimigos ou 

aqueles que a organização odeia. 

Este conceito é utilizado pela Al-Qaeda para distinguir entre apoiantes e inimigos. 

 

Para os estudiosos e pensadores tradicionais não deve haver um ‘nós contra eles’, uma 

vez que, “All human beings are creatures of God.”71 

 

 A visão da Al-Qaeda de Hiraj ou migração pressupõe que os voluntários deixem as 

suas casas, famílias e empregos por amor à Deus. Não é necessário permissão da 

família e devem desconsiderar as necessidades dos seus pais, mulheres e filhos pelo 

bem da organização.72 

A Al-Qaeda acredita que os voluntários devem migrar das inclinações mundanas para 

objectivos celestiais. 

 

Por sua vez, na perspectiva clássica, Hiraj refere-se ao espírito de progresso ao longo 

da vida. Aqueles que migram devem ter em conta a sua família e devem cuidar dos 

seus pais e crianças antes de migrar. 

A migração só deve ser feita em caso de ameaça a liberdade religiosa, direitos 

pessoais, dignidade e saúde. 

Os Muçulmanos devem ser capazes de prosperar no seu local de nascimento. 

 

 

                                                           
69 Idem, ibidem 
70 Idem, ibidem 
71 Idem, ibidem 
72 Idem, p. 6. 
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A ideologia da Al-Qaeda tem, assim, um cariz não só religioso, mas também político e 

é composta por um conjunto de crenças que influenciam os seus seguidores e conduzem as 

suas acções. 

Esta ideologia é, também, composta por oito grandes conceitos ou temas. A Al-Qaeda 

tem uma interpretação muito própria desses conceitos que consistem em objectivos que a 

organização pretende alcançar ou em crenças que pretendem motivar os membros da 

organização a agir de acordo com a vontade da mesma. A sua ideologia é, então, complexa e 

formada por um conjunto de crenças e ideais únicos.  

 

2.3 - Estratégia e Tácticas da Al-Qaeda 

 

De uma forma geral, e segundo o dicionário de Oxford, a palavra estratégia pode ser 

definida como “a plan of action designed to achieve a long-term or overall aim”.73 Estratégia 

é, então, um plano de acção destinado a alcançar um objectivo maior. 

Um dos grandes objectivos da Al-Qaeda, e o foco de algumas das suas acções, é o 

restabelecimento do Califado abolido por Atatürk, em 1923, na Turquia, sendo que esse 

objectivo apenas pode ser alcançado através da criação de regimes apoiantes da Al-Qaeda em 

todo o Médio Oriente.74 Assim, a organização pretende alcançar uma revolução através da 

motivação dos muçulmanos para esse fim.  

Neste sentido, e em termos estratégicos e tácticos, a ideologia da Al-Qaeda criou uma 

rede de células autónomas que, para contornar as técnicas de angariação de informações e 

inteligência de países como os EUA e a Inglaterra, contactam privadamente entre si. Apesar 

de, até a sua morte, Bin Laden ter ocupado o lugar de Emir, isto é, comandante da 

organização, e al-Zawahiri a posição de líder estratégico na sua estrutura, ambos permitiam 

que essas células e organizações ligadas à Al-Qaeda tivessem alguma liberdade e flexibilidade 

de acção.75  

Sendo o restabelecimento do Califado o grande objectivo da organização, a sua 

estratégia pode ser caracterizada como um plano de utilização de todos os meios disponíveis e 

necessários para influenciar os regimes infiéis até que esses mudem as suas políticas, 

                                                           
73 Oxford Dictionary 
74 JESSEE, Devin, “Tactical Means, Strategic Ends: Al-Qaeda's Use of Denial and Deception” , pp. 367-388 
75 GUNARATNA, Rohan, “Ideology in Terrorism and Counter-Terrorism: Lessons from Combating Al-Qaeda 

and Al Jemaah al Islamiyah in Southeast Asia”, p. 10 
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permitindo a criação do Califado. Assim, como é citado por Devin Jesse “Within the Muslim 

world, Al Qaeda believes these changes in policy will only come about by regime changes 

sympathetic to Islamic radicalism. In the rest of the world, particularly the West, Al Qaeda 

hopes to force governments to become less active in Middle Eastern politics by making the 

costs of engagement in Islamic lands unacceptably high”76  

Para alcançar o seu objectivo a Al-Qaeda utiliza, entre outros meios e tácticas, a 

violência e os media. 

Antes da análise que nos propomos fazer às estratégias e tácticas da organização 

terrorista, será importante distinguir entre medidas estratégicas e medidas tácticas. 

Quando a Al-Qaeda leva a cabo um ataque em grande escala, que tem grandes 

consequências e atinge alvos importantes e simbólicos e que, por exemplo, forçam o país alvo 

desse ataque a reavaliar as suas políticas externas e de segurança, esse ataque é considerado 

um ataque estratégico.77 Exemplos desse tipo de ataques são os perpetrados ao World Trade 

Center e ao Pentágono, em 2001, ao metro em Madrid, em 2004, e em Londres, em 2005. 

Por sua vez, como defende Devin Jessee, quando o ataque executado pela Al-Qaeda é 

de menor escala e tem menos consequências, como é o caso dos ataques bombistas contra 

estações policiais no Iraque, é classificado como uma medida táctica.78 

Existe um intermédio entre esses dois tipos de ataques conhecido como nível 

operacional. Esses são os ataques e acções que, em geral, a Al-Qaeda desenvolve no Iraque. 

 

 Tácticas 

 

A direcção estratégica e táctica da Al-Qaeda é da responsabilidade da liderança da 

organização que, antes da sua morte, incluía Bin Laden e al-Zawahiri.  

As tácticas da organização dividem-se em duas: negação e engano e outras tácticas 

(que inclui o treino de membros e medidas de segurança e de acção). 

 

- Táctica de Negação e Engano 

                                                           
76 MOCKAITIS, Thomas, “Winning Hearts and Mind in the War on Terrorism in Small Wars and Insurgencies”, 

14, nº1, 2003, 24-25 cit in JESSEE, Devin, “Tactical Means, Strategic Ends: Al-Qaeda's Use of Denial and 

Deception”, pp. 367-388 
77 JESSEE, Devin, “Tactical Means, Strategic Ends: Al-Qaeda's Use of Denial and Deception”, pp. 367-388 
78 Idem, ibidem 
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 Para alcançar o seu objectivo estratégico, a organização utiliza ferramentas tácticas 

como a negação e o engano para afectar os seus inimigos e exercer pressões sobre os 

governos. 

É, então, essencial distinguir entre negação e engano. 

Segundo Abram Shulsky, estudioso Americano ligado ao governo apud Roy Godson e 

James Wirtz, negação é a tentativa de bloquear todas as informações e meios de comunicação 

através dos quais um adversário possa aperceber-se da verdade e planos da organização, 

impedindo esse adversário de actuar preventivamente.79  

Sendo a Al-Qaeda vista, por grande parte do mundo, como um movimento ilícito 

utiliza a negação para esconder as suas dinâmicas de funcionamento e os seus planos.  

Essa ideia está bem expressa na obra de Rohan Gunaratna “Al Qaeda is above all else 

a secret, almost virtual organization, one that denies its own existence in order to remain in 

the shadows.’’80 

De facto, até aos ataques de 11 de Setembro de 2001, a Al-Qaeda proibia os seus 

membros de falarem e identificarem a organização e até de reivindicarem a autoria de ataques 

terroristas. 

Uma prova disto é o facto de Osama Bin Laden apenas ter reivindicado a autoria dos 

ataques de 11 de Setembro em 2004.81 

Actualmente, a organização tem, aos poucos, deixado de lado esta política de negação 

dos seus actos e apostado na reivindicação dos mesmos, provavelmente por ter deixado de ser 

uma organização completamente envolta em mistério. Hoje em dia, devido às acções 

desenvolvidas, grande parte da sociedade internacional sabe o que é a Al-Qaeda e tem uma 

ideia geral de quais são os seus objectivos, logo, a tentativa de esconder a sua existência não 

lhe traz vantagens. 

Contudo, a Al-Qaeda continua a empregar a negação em relação à revelação dos seus 

planos e posicionamento geográfico.  

                                                           
79 SHULSKY, Abram, “Elements of Strategic Denial and Deception” in GODSON, Roy, WIRTZ, James 

Strategic Denial and Deception: The Twenty-First Century Challenge, Transaction Publishers, Washington, 

2002, pp. 15-39 
80 GUNARATNA, Rohan, Inside Al-Qaeda: Global Network of Terror, p. 3 
81 BIN Laden, Osama, “Video Message, Bin Laden Issues Warning to U.S.,’’ New York Times, New York, 30 

October 2004 http://www.nytimes.com/2004/10/30/international/middleeast/30qaeda.html?_r=0 Visitado em 20-

09-2012 

http://www.nytimes.com/2004/10/30/international/middleeast/30qaeda.html?_r=0
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A táctica do engano, de acordo com as palavras de Abram Shulsky, é a tentativa de 

fazer com que um adversário acredite em algo que não é verdade. Essa táctica pretende 

desviar o inimigo da verdade, fazendo-o acreditar numa história que não é verdadeira e tem o 

objectivo de levar o inimigo a agir de uma forma negativa e prejudicial para si próprio.82  

A organização utiliza o engano para angariar informações e experiência e manter os 

adversários confusos. 

Estas técnicas de negação e engano são parte do treino dos seus membros, tal como 

Rohan Gunaratna destaca “Omar Sheikh told his interrogators that he was trained in the 

following: surveillance, counter-surveillance, the art of disguise; interrogation; cell 

structure… hidden writing techniques; cryptology and codes.”83 

Para além disto, um dos manuais da Al-Qaeda intitulado Declaração de Jihad contra 

os Tiranos serve para orientar as actividades dos seus agentes instalados em países ocidentais 

e para facilitar a sua adaptação às sociedades.84 

Esse manual ensina, também, os agentes infiltrados a forjar documentos e a marcarem 

reuniões clandestinas, entre outras habilidades necessárias para um agente que está à espera 

de agir.  

Antes de 2001, estas duas tácticas eram largamente utilizadas, por exemplo, quando 

um ou mais agentes precisavam deslocar-se. O 11 de Setembro de 2001 é o grande exemplo 

dessa utilização e, segundo o relatório da Comissão para o 11 de Setembro, “travel issues 

played a part in Al-Qaeda’s operational planning from the very start.”85  

A capacidade de forjar documentos como vistos, passaportes e cartões de crédito, 

ensinada nos campos de treino e nos manuais da Al-Qaeda, facilitou as acções dos terroristas 

que, assim, puderam deslocar-se dentro dos EUA e alcançar o seu objectivo de desviar os 

aviões utilizados no ataque terrorista.  

Antes do 11 de Setembro, as técnicas utilizadas pela organização nas viagens dos seus 

membros incluía a escolha de meios de transporte menos fiscalizados e faze-los viajar em 1ª 

classe, já que, os passageiros dessa classe eram menos revistados pela segurança.86 

                                                           
82 SHULSKY, Abram, “Elements of Strategic Denial and Deception” in GODSON, Roy, WIRTZ, James 

Strategic Denial and Deception: The Twenty-First Century Challenge, pp. 15- 39 
83 GUNARATNA, Rohan, Inside Al-Qaeda:  Global Network of Terror, p. 211 
84CASTONQUAY, Alec, “Terrorisme, Mode D’Emploi”  in Le Devoir, 22 Décember 2008 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/224444/terrorisme-mode-d-emploi Visitado em 7-07-2012 
85 9/11 Commission, Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the Unites States July 

22, 2004, p.156 
86 JESSEE, Devin, “Tactical Means, Strategic Ends: Al-Qaeda's Use of Denial and Deception”, pp. 367-388 
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As técnicas de negação e engano eram, também, utilizadas nas comunicações da Al-

Qaeda, tornando-as quase impossíveis de serem penetradas e descodificadas pelos inimigos. 

Essas técnicas eram utilizadas nas comunicações pela internet, nas comunicações em código, 

nas cartas e nas conversações pelo telefone, sendo as mensagens em código a táctica de 

engano mais utilizada.  

Garantir que a comunicação entre a Al-Qaeda e seus agentes é segura é uma das 

grandes prioridades da organização. Neste sentido, segundo documentos citados 

indirectamente por Rohan Gunaratna em Inside Al-Qaeda: Global Network of Terror, aos 

agentes é ensinado que, por exemplo, “communication should be carried out from public 

place. One should select telephones that are less suspicious to the security apparatus and are 

more difficult to monitor. It is preferable to use telephones in booths and on main streets.”87  

A Al-Qaeda justifica a necessidade de segurança nas comunicações devido ao facto de 

“significant technological advances, security measures for monitoring telephone and 

broadcasting equipment have increased… That is why the Organization takes security 

measures among its members who use this means of communication.”88 

Quando é necessário que um ou mais membros se encontrem, a organização e outros 

grupos militantes islâmicos desenvolveram uma espécie de guia de acções.89 Assim, a 

organização determina o local e a hora de encontro dos seus membros, bem como a duração 

desse encontro. Se os operacionais utilizarem cartas para comunicarem, essas devem ser o 

mais curtas possível.  

Como defende Rohan Gunaratna, a Al-Qaeda usa três tipos de comunicações secretas: 

comunicação comum, comunicação de espera e comunicação de alarme90: (i) a comunicação 

comum é feita entre dois membros da organização e deve ser realizada de forma secreta após 

terem sido verificadas e garantidas as condições de segurança; (ii) a comunicação de espera é 

feita em lugar da comunicação comum quando uma das partes envolvidas é incapaz ou não 

pode comunicar; (iii) por último, a comunicação de alarme, por sua vez, é feita quando há 

uma quebra ou penetração das medidas de segurança. Serve para informar os operacionais 

dessa quebra. 

                                                           
87 “Declaration of Jihad Against the Country’s Tyrants, Military Series”, recovered by Manchester Police from 

home of Nazihal Wadih Raghie, May 10, 2000 cit in GUNARATNA, Rohan, Inside Al-Qaeda:  Global Network 

of Terror, pp. 80 
88 Idem. ibidem 
89GUNARATNA, Rohan, Inside Al-Qaeda:  Global Network of Terror ,p. 81 
90 Idem, ibidem 
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Para além destas estratégias, a Al-Qaeda tem, igualmente, utilizado a negação como 

forma de contra-inteligência.91 Por exemplo, mantém uma certa divisão entre as suas células 

para que, no caso de uma dessas ser descoberta, invadida e/ou desactivada, as outras não o 

sejam também, salvaguardando dados e informações importantes.  

De facto, o manual da Al-Qaeda citado por Devin Jessee expressa que ‘‘Cell or cluster 

methods should be adopted by the Organization. It should be composed of many cells whose 

members do not know one another, so that if a cell member is caught the other cells would not 

be affected and work would proceed normally.’’92 

A Al-Qaeda utiliza estas tácticas de negação e engano na preparação de ataques 

estratégicos para alcançar objectivos e efeitos parcelares imprescindíveis para alcançar o 

grande objectivo estratégico da organização. 

 

- Outras Estratégias e Tácticas (Treino de Membros e Medidas de Segurança e de 

Acção) 

 

Para além da negação e engano a Al-Qaeda dispõe, ainda, de várias outras tácticas e 

estratégias de acção.  

Como foi dito anteriormente, uma das tácticas extensivamente utilizada é a de 

funcionamento num modelo de células, isto é, a organização é composta por “many cells 

whose members do not know one another, so that if a cell member is caught the other cells 

would not be affected and work would proceed normally.”93 

Deste modo, tem sido capaz de infiltrar-se em Estados do Médio Oriente através do 

posicionamento de agentes nas forças policiais e de segurança e até no aparelho político. De 

facto, vários ex-polícias, por exemplo, no Egípcio e no Paquistão foram membros da Al-

Qaeda. “Several former Middle Eastern especially Egyptian, Pakistani and Central Asian 

police officers and military personnel as well as several former European military and at 

least one US military personnel have served in the ranks of Al-Qaeda.”94  

                                                           
91 JESSEE, Devin, “Tactical Means, Strategic Ends: Al-Qaeda's Use of Denial and Deception”, pp. 367-388 
92 VENZEK, Ben, “The Al-Qaeda Documents Vol. 1”, Tempest Publishing, 2002, pp-.5-99 cit in JESSEE, 

Devin, “Tactical Means, Strategic Ends: Al-Qaeda's Use of Denial and Deception”, pp. 367-388 
93 “Declaration of Jihad Against the Country’s Tyrants, Military Series”, recovered by Manchester Police from 

home of Nazihal Wadih Raghie, May 10, 2000 cit in GUNARATNA, Rohan, Inside Al-Qaeda:  Global Network 

of Terror, p. 76 
94 GUNARATNA, Rohan, Inside Al-Qaeda:  Global Network of Terror, p. 76 
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Assim, não é difícil imaginar que vários Estados e governos e suas estruturas poderão 

estar infiltrados por membros de organizações como a Al-Qaeda. Esta táctica de penetração 

permite que a organização obtenha informações sobre os governos infiltrados e os seus planos 

políticos.  

Os operacionais da Al-Qaeda estão divididos em duas categorias – operacionais 

secretos e operacionais infiltrados.95 Esta divisão serve para garantir o sucesso das suas 

equipas e a segurança da organização. 

Um agente infiltrado deve “not be curious or inquisitive about matters that do not 

concern him, he should not discuss with others what he knows or hears.”96 Os agentes 

secretos, por sua vez, “should not rent or buy property near prominent buildings and must 

avoid visiting Islamic public places.”97 

Ambos os agentes devem evitar problemas no seu trabalho e bairros residenciais, 

evitar mudanças na sua rotina e evitar infringir leis. 

Bin Laden criou um comité apelidado de “Comissão Islâmica de Estudo” com o 

objectivo de supervisionar as acções dos membros secretos e infiltrados da Al-Qaeda nas suas 

áreas de acção e, juntamente com um fatwa98, justificar as acções da organização. “When a 

recruit is inducted, he agrees to pursue Al-Qaeda’s agenda and execute any order provided a 

fatwa justifying the action is cited.”99 

A comissão é, ainda, responsável pela orientação religiosa dos Muçulmanos 

seguidores da Al-Qaeda. É ela que discute a Shari’a (lei islâmica) e, após a sua interpretação 

e com base nessa mesma, emite o fatwa.100 

Além disso, em vez de depender de métodos tecnológicos para transmitir as suas 

mensagens e angariar informações a Al-Qaeda utiliza o método de correio humano, isto é, 

utiliza indivíduos para obter essas mesmas informações. 

Em termos dos transportes utilizados, os membros da organização devem escolher 

transportes públicos que sejam pouco monitorizados e, se utilizarem carros, devem assegurar-

se que esses estão registados e que têm todos os documentos em dia.101 

                                                           
95 Idem, p. 78 
96 Idem, ibidem 
97 Idem, ibidem 
98 Fatwa é uma fonte indirecta de Direito no Islão. Significa decreto divino. 
99 GUNARATNA, Rohan, Inside Al-Qaeda: Global Network of Terror, p. 84 
100 HAMMES, Thomas, The Sling and the Stone: On War in the 21st Century, Zenith Press, USA, 2006, p.136. 
101 GUNARATNA, Rohan, Inside Al-Qaeda:  Global Network of Terror, p. 82 
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A Al-Qaeda, como defende Rohan Gunaratna, treina tacticamente os seus membros 

para serem independentes e auto-suficientes. “Al-Qaeda’s training program is designed to 

create self-contained cells that operate independently of a central command. When an Al-

Qaeda member left Afghanistan on a mission he was not expected to take weapons or 

explosives with him; instead he was taught to be self-sufficient.” 102 

Assim, quando um operacional da organização precisa adquirir armas ou explosivos 

deve seguir o plano de quatro fases elaborado pela Al-Qaeda. Essas fases são: (i) a fase de 

pré-compra, (ii) a compra, (iii) o transporte e (iv) o armazenamento.103 

Na fase de pré-compra o agente deve testar o vendedor para assegurar-se que esse não 

é um agente de segurança, deve familiarizar-se com o local da compra e deve “be suitably 

attired to match his cover story.”104 

A fase da compra é caracterizada pela verificação das armas. O pagamento só é feito 

depois dessa verificação e o agente deve partir do local da compra o mais rápido possível. 

Durante o transporte do armamento, o caminho seguido deve ser determinado com 

antecedência e as principais vias de comunicação devem ser evitadas.  

Por fim, o local de armazenamento deve ser escolhido tendo em conta o facto de que 

as armas não devem ser guardadas nem em locais públicos e com muita vigilância, nem em 

locais muito remotos ou em casas nas quais os membros da família do agente não saibam que 

esse é membro da Al-Qaeda. 

O treino especial da organização inclui, ainda, instruções para os agentes mais 

importantes sobre como estabelecer e administrar campos de treino. A segurança nestes 

campos é grande, existindo várias rotas de escape e medidas de segurança. 

Para os futuros agentes que são treinados nesses campos, as medidas de segurança 

incluem “security check before arrival; protection of the location and its personnel; and very 

careful selection of trainees.”105 

Por fim, quando falamos dos ataques terroristas levados a cabo pela Al-Qaeda, esses 

são planeados e estrategicamente divididos em três fases de acção para maximizar as suas 

probabilidades de sucesso.106 

                                                           
102 “Declaration of Jihad Against the Country’s Tyrants, Military Series”, recovered by Manchester Police from 

home of Nazihal Wadih Raghie, May 10, 2000 cit in GUNARATNA, Rohan, Inside Al-Qaeda:  Global Network 

of Terror, p. 82 
103 GUNARATNA, Rohan, Inside Al-Qaeda: Global Network of Terror, p. 82 
104 Idem, ibidem 
105 Idem, ibidem. 
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Na primeira fase, as equipas de inteligência montam postos de vigilância para os alvos 

e, com base na informação angariada, a equipa de ataque ensaia nos campos de treino da Al-

Qaeda a operação que será realizada. 

Na segunda fase, uma equipa de apoio é enviada para o terreno onde o alvo 

identificado está localizado. Essa equipa organiza as casas e veículos que serão utilizados e 

posiciona o armamento que leva consigo. 

Por fim, na terceira fase, a equipa de ataque da organização chega ao local do ataque, 

executa a sua missão e depois, caso não se trate de uma missão suicida, procede à retirada. 

A Al-Qaeda emprega, então, várias tácticas e estratégias nas suas acções para garantir 

a sua segurança, maximizar as consequências das suas acções e garantir que os seus 

objectivos são alcançados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
106 Idem, p. 77 
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Capítulo III – Natureza Estrutural da Al-Qaeda 

 

Para melhor entender a Al-Qaeda e ser possível tentar prever algumas das suas acções 

é importante conhecer as suas estruturas de liderança e de organização e o seu formato de 

funcionamento.  

Só assim será possível conceber estratégias antiterroristas capazes de minimizar as 

consequências dos ataques organizados e executados por esta organização e, quem sabe, 

organizar os esforços contra-terroristas de forma a ser possível eliminar a ameaça que a 

organização em questão representa não só para os EUA mas para todo o mundo.  

 

3.1 - Estrutura de Liderança 

 

 Quando pensamos numa organização como a Al-Qaeda é normal pensar, também, em 

Osama Bin Laden. No entanto, este não era o único líder da organização e, 

compreensivelmente, não a geria e comandava sozinho. 

A Al-Qaeda é uma organização terrorista que não depende do financiamento de um 

Estado. Pelo contrário, ela própria financia pequenas organizações terroristas e oferece apoio 

logístico a alguns grupos. A sua liderança é, ainda, responsável pela supervisão e controle de 

uma rede de pequenas células que desconhecem a identidade umas das outras e que 

dificilmente têm conhecimento de quem são os líderes efectivos da Al-Qaeda.107 

Quando é necessário, estes grupos interagem entre si ou são alvo de fusões para que 

cooperem em termos ideológicos e técnicos. 

A estrutura de liderança da Al-Qaeda é, como seria de esperar, semelhante à sua 

estrutura organizacional. Estas estruturas garantem, assim, o bom funcionamento da 

organização e sua estabilidade. 

No topo da hierarquia está o Emir ou comandante-geral, posição ocupada por Bin 

Laden até a sua morte. 

Abaixo dele, encontra-se o Shura Majlis, isto é, o Conselho de Comando. Este é 

composto por membros experientes e veteranos da luta contra a ocupação soviética do 

                                                           
107 MARION, Russ, “Complexity Theory and Al-Qaeda: Examining Complex Leadership” in Management 

Department Faculty Publications, Vol.5, Issue1, 2003, pp. 53-76 
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Afeganistão durante a Guerra Fria. Entre esses membros, encontram-se Ayman al-Zawahiri e 

Abu Ayoub al-Iraqi.108 

Periodicamente, alguns membros do Conselho são substituídos por outros. Enquanto 

era vivo, Bin Laden escolhia para este órgão figuras proeminentes e em quem confiava “to 

ensure legitimacy and loyalty.” 109 

Abaixo deste Conselho, e respondendo ao mesmo, estão os comités operacionais da 

Al-Qaeda, isto é, o Comité Militar, o Comité para a Propaganda, o Comité Político, o Comité 

Administrativo e Financeiro, o Comité para a Segurança e o Comité Religioso (ou Comité 

para o Estudo Islâmico e Fatwa). Estes pretendem garantir o correcto funcionamento da 

organização.110 

Mais adiante, neste trabalho, o funcionamento e competências destes comités serão 

extensivamente analisados. 

A estrutura da Al-Qaeda tem sofrido algumas alterações ao longo dos anos, contudo, 

os Comités e o Shura Majlis têm-se mantido.111 

 

Enquanto que até 2001 a Al-Qaeda era uma organização com uma estrutura de 

liderança centralizada, é defendido que, com a invasão do Afeganistão pelos EUA e seus 

aliados, em Outubro de 2001, a mesma se transformou numa organização descentralizada com 

pouca liderança vertical.112 

Torna-se, assim, importante distinguir entre uma organização centralizada e uma 

organização descentralizada. 

Uma organização centralizada é aquela que tem “a principal command exercising 

control over the network, making operational decisions, and guiding its ideology.”113 Nestas 

organizações há uma cadeia de comando e uma separação entre os líderes da organização e os 

seus membros ou operacionais. 

A Al-Qaeda, até 2001, era um exemplo deste tipo de organização com o seu Emir, 

Shura Majlis, Comités, Unidades, Subunidades, Secções e tenentes que comandavam as 

diversas células regionais. 

                                                           
108 GUNARATNA, Rohan, Inside Al-Qaeda: Global Network of Terror, p. 57 
109 Idem, ibidem 
110 Idem, ibidem 
111 Idem, p. 58 
112 GARTENSTEIN-ROSS, Daveed, DABRUZZI, Kyle, “Is Al-Qaeda’s Central Leadership Still Relevant?” In 

Middle East Quarterly, Spring 2008, pp. 27-36 
113 Idem, ibidem  



Al-Qaeda: Análise Estratégica da Maior Organização Terrorista do Século XXI 

Carla Nóbrega 

 

37 
 

Uma organização descentralizada, por sua vez, não tem uma cadeia de comando nem 

uma separação clara entre possíveis líderes e membros. 

Uma organização descentralizada tem a vantagem de que “bureaucratic intelligence 

agencies have trouble keeping up with cells that are disconnected and on the move, making it 

almost impossible to uproot an entire decentralized network”.114 

 

 Qual o nível de centralização da Al-Qaeda? 

 

Os autores divergem na questão sobre a centralização ou descentralização da Al-Qaeda 

após a invasão do Afeganistão e do Iraque pelos EUA e seus aliados no pós-11 de Setembro. 

Assim, neste trabalho, serão analisadas as duas opções mencionadas. 

Vários autores, como Peter Bergen, sociólogo americano, citado no artigo “Is Al-

Qaeda’s Central Leadership Still Relevent?”, defendem que a Al-Qaeda foi capaz de 

reorganizar a sua liderança e estrutura na fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão e que, 

desde 2001, estabeleceu campos de treino nas áreas tribais do Paquistão.115 

Em consonância com esta ideia, Michael Scheuer, ex-operacional da CIA, argumenta 

que “Since January 2005, some forty different organizations in countries that include 

Afghanistan, Egypt, Iraq, Lebanon, Morocco, Pakistan, Saudi Arabia, Syria, and Yemen 

"have announced their formation and pledged allegiance to bin Laden, Al-Qaeda, and their 

strategic objectives.”116 

Por sua vez, Jason Burke, jornalista britânico, é um dos autores que defende que, 

desde 2001, a Al-Qaeda transformou-se numa organização descentralizada. Burke argumenta 

que, até 2001, a estrutura da Al-Qaeda podia ser caracterizada como “a hardcore, a network 

of co-opted groups, and an ideology.”117 

Segundo Burke, quando, depois dos ataques terroristas de 2001, os EUA invadiram o 

Afeganistão, a estrutura rígida da Al-Qaeda foi destruída.118 

                                                           
114 Idem, ibidem 
115 BERGEN, Peter, “The Return of Al-Qaeda”, The New Republic, January 29 2007 cit. in GARTENSTEIN-

ROSS, Daveed, DABRUZZI, Kyle, “Is Al-Qaeda’s Central Leadership Still Relevant?”, pp. 27-36 
116 SCHEUER, Michael, “Al-Qaeda and Algeria’s GSPC: Part of a Much Buigger Picture” in Terrorism Focus, 

April 3rd 2007 cit. in GARTENSTEIN-ROSS, Daveed, DABRUZZI, Kyle, “Is Al-Qaeda’s Central Leadership 

Still Relevant?, pp. 27-36 
117 BURKE, Jason, “Al-Qaeda: The True Story of Radical Islam”, Penguin, 2007 cit. in GARTENSTEIN-ROSS, 

Daveed, DABRUZZI, Kyle, “Is Al-Qaeda’s Central Leadership Still Relevant?, pp. 27-36. 
118 Idem, ibidem 
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Os defensores da teoria da Al-Qaeda descentralizada teorizam que a organização 

transformou-se numa organização nómada que altera os seus objectivos de curto prazo cada 

vez que se move.119  

Como uma organização descentralizada, a ameaça personificada pela Al-Qaeda muda 

ligeiramente, uma vez que, como alega Jason Wiseman, a organização tornou-se mais 

globalizada e com um alcance mais alargado.120 

Assim, os operacionais da Al-Qaeda tornaram-se mais difíceis de monitorizar e 

encontrar o que dificulta as acções antiterroristas de países com os EUA. 

Com esta descentralização, autores como Wiseman defendem que o objectivo da Al-

Qaeda passou a ser o de “carry out multiple low-intensity attacks, in close proximity to one 

another, against the US and its allies or interests abroad”. Assim, “Al-Qaeda’s new goal is 

to carry out ‘Mumbai Style’ attacks that will kill many people and terrorize the public with 

simple low-intensity weapons. Thwarting these attacks is extremely difficult and requires a 

steady flow of intelligence, greater international cooperation, strong deterrent capabilities 

and steadfast determination.”121 

 

Tendo em conta o que foi mencionado anteriormente, será possível defender que, 

apesar de a Al-Qaeda e sua liderança terem sofrido grandes golpes desde o ano de 2001, a 

organização continuou a planear, organizar e executar ataques terroristas. Por outro lado, foi, 

também, muito provavelmente, capaz de se reagrupar e de se estabelecer no Paquistão. 

Como explicam Daveed Gartenstein-Ross e Kyle Dabruzzi “While Al-Qaeda’s 

regional nodes will remain terrorist forces in their own right; the senior leadership is indeed 

back. With a safe haven in Pakistan—and perhaps soon in other territories—the senior 

leadership will likely play a greater role in future plots.”122 

A reorganização da liderança central da Al-Qaeda confere mais poder e força à 

organização, tornando-a mais perigosa para os seus inimigos.  

 

3.2 - Estrutura Organizacional da Al-Qaeda 

                                                           
119 WISEMAN, Jason, “Al-Qaeda’s New Structure and Frontier: The Operational Shift”, Toronto Standard, June 

8th 2012 http://torontostandard.com/foreign-desk/al-qaedas-new-structure-and-frontier-the-operational-shift 

Visitado em 29-09-2012 
120 Idem, ibidem 
121 Idem, ibidem 
122 GARTENSTEIN-ROSS, Daveed, DABRUZZI, Kyle, “Is Al-Qaeda’s Central Leadership Still Relevant?” pp. 

27-36 

http://torontostandard.com/foreign-desk/al-qaedas-new-structure-and-frontier-the-operational-shift
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A estrutura, organização, membros e recursos de uma organização terrorista determina 

quais são as suas capacidades e qual é o alcance das suas acções. A compreensão da estrutura 

e hierarquia da organização pode permitir prever acções futuras dessa mesma. 

O tema da estrutura organizacional da Al-Qaeda tem sido alvo de grandes debates, 

principalmente desde 2001, quando perdeu alguns campos de treino e sofreu perdas na sua 

estrutura de liderança devido à invasão do Iraque e do Afeganistão pelos EUA, invasão que a 

obrigou a deslocar-se para o Paquistão. 

Essa deslocação levou vários autores a defenderem que o poder da Al-Qaeda diminuiu 

e que esta deixou de ser capaz de organizar e executar ataques terroristas da magnitude do de 

11 de Setembro de 2001. 

Em contraponto, outros autores, como Rohan Gunaratna, acreditam que a Al-Qaeda 

continua a ser uma organização com uma estrutura sólida apesar de não ter uma ‘morada’ 

fixa.123 É essa estrutura sólida que lhe permite sobreviver. 

O debate sobre a estrutura organizacional da Al-Qaeda tem-se centrado na questão do 

alcance da organização. “A central question is the extent to which Al Qaeda is limited to a 

functional role as an umbrella organization that has loose ties between its internal branches, 

and as an inspirational source for other Islamist entities around the globe.”124 

A estrutura organizacional externa da Al-Qaeda tem mudado ao longo dos anos, mas, 

actualmente, é possível dizer que essa organização é bastante complexa. 

Seth Jones descreve-a como “a complex adaptive system.”125 Esse sistema complexo é 

caracterizado pela existência de uma série de redes ou células pequenas e dispersas que têm a 

capacidade de evoluir.126 

Bruce Hoffman, especialista no estudo do terrorismo e movimentos de contra-

insurgência, é mencionado por Seth Jones no seu testemunho sobre o futuro da Al-Qaeda e 

estabelece a estrutura da Al-Qaeda como estando dividida em níveis ou camadas.127  

                                                           
123 GUNARATNA, Rohan, “Al Qaeda's Organizational Structure and its Evolution”, in Studies in Conflict & 

Terrorism, Taylor & Francis Group, Vol. 33, 2010, pp. 1043-1078 
124 Idem, ibidem 
125 JONES, Seth, “The Future of Al-Qaeda - Testimony presented before the House Foreign Affairs Committee, 

Subcommittee on Terrorism, Nonproliferation and Trade”, RAND Corporation, May 24, 2011, pp. 1-10 
126 Idem, ibidem 
127 HOFFMAN, Bruce, “Inside Terrorism”, Revisited Edition, Columbia University Press, 2006, pp.285 cit in 

JONES, Seth, “The Future of Al-Qaeda - Testimony presented before the House Foreign Affairs Committee, 

Subcommittee on Terrorism, Nonproliferation and Trade”,  pp. 1-10. 
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Assim, é possível utilizar um diagrama de pirâmide para melhor explicar como a Al-

Qaeda está estruturalmente organizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Organização Estrutural Externa da Al-Qaeda128 

 

Seguindo este modelo, no topo da pirâmide organizacional encontra-se a Al-Qaeda 

Central, ou seja, os líderes seniores da organização. Após a morte de Bin Laden estes líderes 

incluem, possivelmente, Ayman al-Zawahiri, Saif Saif al-Din al-Ansari al-Adel, especialista 

em explosivos Egípcio e possível comandante militar da organização, ou Sulaiman Abu 

Ghaith, alegado porta-voz da organização, entre outros. 

Na camada abaixo, encontram-se os Grupos Afiliados que tornaram-se ramos 

integrantes da Al-Qaeda. Esses grupos receberam financiamento de Bin Laden e armas, treino 

e apoio diverso da Al-Qaeda. Com o objectivo de se destacarem dos restantes grupos e 

apresentarem-se como ligados à Al-Qaeda, os grupos afiliados acrescentaram a palavra Al-

Qaeda ao seu nome. 129 Exemplos destes grupos são a Al-Qaeda no Iraque, a Al-Qaeda na 

Península Arábica, a Al-Qaeda no Magreb Islâmico e a Al-Qaeda no Leste Africano. Os 

líderes seniores da Al-Qaeda como al-Zawahiri detêm algum poder sobre esses grupos e 

podem intervir sempre que necessário. 

                                                           
128 Esquema baseado nas informações contidas no Testemunho de Seth Jones sobre o Futuro da Al-Qaeda 
129 JONES, Seth, “The Future of Al-Qaeda - Testimony presented before the House Foreign Affairs Committee, 

Subcommittee on Terrorism, Nonproliferation and Trade”,  pp. 1-10 
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O terceiro estrato é constituído pelos Grupos Aliados, ou seja, grupos que 

estabeleceram e mantêm uma ligação com a organização. Estes não são membros da Al-

Qaeda o que lhes permite manter a sua independência.130 Essa independência é necessária 

para que eles possam prosseguir os seus objectivos e apenas colaborar com a Al-Qaeda em 

algumas ocasiões e operações. O grupo Tehrik-e-Taliban Pakistan, no Paquistão, é um 

exemplo de um grupo aliado da Al-Qaeda.  

De seguida, na pirâmide, encontram-se as Redes e Células aliadas, isto é, os pequenos 

grupos de adeptos da Al-Qaeda que mantêm uma ligação directa à organização. Como 

expressa Seth Jones, estas células e redes são “self-organized small networks that congregate, 

radicalize, and plan attacks.”131 

Finalmente, na base da pirâmide estão os Indivíduos, tanto os que têm ligações com a 

Al-Qaeda quanto os que são apenas inspirados pela organização que os incita a agir. Estes 

são, muitas vezes, inspirados e motivados pelo ódio ao Ocidente cultivado pela organização. 

As acções levadas a cabo por estes indivíduos são, normalmente, rudimentares e mal 

organizadas.132 

 

Internamente, como defende Gunaratna, a Al-Qaeda evoluiu desde a sua criação para 

uma organização com uma estrutura de cariz hierárquico e rigoroso.133 Essa estrutura é, alias, 

apontada como a razão pela qual a Al-Qaeda tem sido capaz de se adaptar e sobreviver à 

guerra contra o terrorismo iniciada pelos EUA, em 2001. 

O conhecimento sobre a estrutura da Al-Qaeda advém, maioritariamente, da leitura 

dos documentos Harmony Papers Data Base adquiridos numa captura realizada no 

Afeganistão e citados por Rohan Gunaratna.134  

Segundo esses documentos a estrutura organizacional da Al-Qaeda é a seguinte:

                                                           
130 Idem, ibidem 
131 Idem, ibidem 
132 Idem, ibidem 
133 Idem, ibidem 
134 Harmony Papers Data Base cit in GUNARATNA, Rohan, “Al Qaeda's Organizational Structure and its 

Evolution”, in Studies in Conflict & Terrorism, pp. 1043-1078 
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Figura 2 – Estrutura Organizacional da Al-Qaeda135 

 

                                                           
135 Gráfico feito de acordo com o gráfico presente em:  GUNARATNA, Rohan, “Al Qaeda's Organizational Structure and its Evolution”, in Studies in Conflict & Terrorism, pp. 
1043-1078. 
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No topo da hierarquia, e tal como já foi referido, está o Emir, isto é, o comandante da 

organização. O Emir é o responsável por todas as acções e actividades da organização, sendo 

que, até a sua morte, está posição era ocupada por Osama Bin Laden. 

O Emir detém total autoridade estratégica, operacional e táctica e, ainda, “approves 

the annual work plan, the annual budget, and is in charge of changing them according to new 

developments. He is also responsible for the handling of the internal functioning of the 

organization and is very much involved with nominations, promotions, and manning of all 

senior positions in the organization.”136 

De seguida, no sentido descendente, está o Deputado cujas funções, acções e 

responsabilidades são decretadas pelo Emir. Al-Zawahiri é apontado, até a morte de Bin 

Laden, como o deputado da Al-Qaeda. 

Seguidamente, ainda no sentido descendente, está o Secretário da Al-Qaeda. O 

secretário é nomeado pelo Emir e é responsável por todas as funções de secretariado da 

Organização, entre as quais destacam-se, “organizing the leader’s appointments, external 

relations, and his work Schedule.”137 

De seguida encontramos o Conselho do Comando (Command Council) ou Majlis Al 

Shura que é nomeado pelo Emir e está encarregue do processo de decisão da Al-Qaeda. 

Os membros que compõem este Conselho estão encarregues de planear e depois 

supervisionar as actividades da organização. Autorizam e aprovam, também, os regulamentos 

e orçamento anual da Al-Qaeda e elegem membros para os seus comités. Esses membros são 

escolhidos de dois em dois anos pelo Emir, havendo reuniões de concelho de dois em dois 

meses. 138 Este Conselho é constituído por vários comités como o comité militar, o comité 

religioso, o comité político e o comité para a segurança, entre outros. 

O Comité Militar é responsável, justamente, pelas actividades militares e operacionais 

da Al-Qaeda. Assim, este comité está encarregue do treino dos membros (mujahidin) da 

organização. “The military committee holds responsibility for the development of combat 

skills, military technical skills, and developing programs and procedures for the creation of a 

disciplined army based on its readings of the Qur’an.”139 

                                                           
136 Idem, ibidem 
137 GUNARATNA, Rohan, “Al Qaeda's Organizational Structure and its Evolution”, pp. 1043-1078. 
137 Idem, ibidem 
138 Harmony Papers Data Base cit in GUNARATNA, Rohan, “Al Qaeda's Organizational Structure and its 

Evolution”, pp. 1043-1078 
139 Idem, ibidem 
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Este comité está dividido e é composto por quatro secções: 

1 - Secção Geral. Composta por uma unidade responsável pela guerra/guerrilha que se 

desenrola internamente na fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão. 

Esta secção está, por sua vez, dividida em Unidade Principal e Unidade de Treino. A 

unidade principal está encarregue da luta propriamente dita e está dividida em secções 

regionais comandadas por um comandante sénior da organização. A unidade de treino é 

responsável pelo treino dos soldados. 

2 – Unidade de Operações Especiais. Está incumbida das operações externas da Al-

Qaeda, isto é, é responsável pela preparação, iniciação e seguimento das operações externas e 

pela colocação dos materiais bélicos necessários durante essas operações.140  

A unidade tem este nome, já que, as operações externas da Al-Qaeda são consideradas 

operações especiais.  

Ataques como o de 11 de Setembro, o ataque ao sistema de transportes Londrino, em 

2005, e o ataque à Embaixada da Dinamarca no Paquistão, em 2008, são exemplos de ataques 

levados a cabo por esta unidade. 

Operando sob o comando desta unidade está a Unidade de Documentação, uma 

pequena unidade, cujos membros forjam documentos, como visas ou passaportes, para 

facilitar as actividades dos membros da Al-Qaeda. 

3 – Unidade das Armas Nucleares, cujas actividades não são extensamente 

conhecidas. Contudo, é provável que esta esteja encarregue de todos os aspectos não 

convencionais que compõe a guerra em que a Al-Qaeda está envolvida.141  

4 – A Livraria e Unidade de Pesquisa são as partes componentes da última unidade do 

comité militar. O propósito da existência desta unidade não é conhecido.142 

O Comité para a Propaganda é o responsável pela propaganda da Al-Qaeda e pela 

divulgação da ideologia da organização entre a população muçulmana. Este comité é 

composto por secções responsáveis por actividades como a edição de filmes, a preparação de 

fotografias, a tradução de documentos e textos e pelas relações internacionais da organização 

terrorista.143 

                                                           
140 Idem, ibidem 
141 GUNARATNA, Rohan, “Al Qaeda's Organizational Structure and its Evolution”, pp. 1043-1078 
142 Idem, ibidem 
143 Idem, ibidem 
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O Comité Político da Al-Qaeda tem a responsabilidade de divulgar as ideias políticas 

da organização aos indivíduos. “The Committee liaised and interacted with Jihad movements 

in general, preparing qualified political cadre for political activity in the framework of the 

general activity of the organizations and in accordance with the Sharia law.”144 

O Comité Administrativo e Financeiro é o responsável por todos os serviços 

administrativos que os membros da Al-Qaeda e suas famílias possam precisar. Em termos 

financeiros está encarregue da criação e implementação das políticas financeiras da 

organização. 

De acordo com Rohan Gunaratna, o comité financeiro está dividido em três 

subunidades. A primeira dessas subunidades é a de alojamento que recebe os convidados da 

organização e os aloja em casas preparadas para esse fim. A segunda subunidade é a de 

contabilidade que trata de todas as transferências de fundos e a última é a subunidade de 

serviços inter-organizacional que tem o dever de assegurar o bem-estar dos membros da 

organização e suas famílias.145 

O Comité para a Segurança, por sua vez, é o responsável pelo fornecimento de 

serviços de segurança aos líderes da Al-Qaeda; pela prevenção de fugas de informação e pela 

organização e execução de missões de contra-espionagem que impeçam que a Al-Qaeda seja 

infiltrada e desmantelada.  

Quando um indivíduo pretende tornar-se membro da Al-Qaeda é este comité que o 

investiga. O comité faz, então, o recrutamento de novos membros para a organização. 

Por fim, o Comité Religioso é o comité que faz a revisão e interpretação da Shari’a 

(lei islâmica) e decide se as acções que a organização pretende desenvolver estão de acordo 

com essa mesma lei.146  

 

Esta estrutura da Al-Qaeda é composta por um elemento de flexibilidade dentro do 

sistema hierárquico que permite que existam movimentações de membros entre os variados 

comités e unidades.147 Esta movimentação acontece para que, no caso de alguns membros 

serem eliminados ou capturados outros possam, rapidamente e sem prejuízo para a 

organização, ocupar os seus lugares, assegurando o funcionamento da organização. 

                                                           
144 Harmony Papers Data Base in GUNARATNA, Rohan, “Al Qaeda's Organizational Structure and its 

Evolution”, pp. 1043-1078 
145 Idem, ibidem 
146 Idem, ibidem 
147 Idem, ibidem 
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Assim, será possível concluir que, apesar de, nos últimos anos, a Al-Qaeda ter sofrido 

alguns duros golpes, foi capaz de adaptar-se e manter a sua estrutura formal – uma estrutura 

hierárquica e de rápida substituição de membros quando necessário que permite que a 

organização continue a sobreviver e a realizar várias acções em todo o mundo. A estrutura 

organizacional da Al-Qaeda funciona, ainda, como um meio de coordenação e preparação das 

actividades da organização e de apoio às suas operações. 

 É verdade que a Al-Qaeda tem perdido algumas das suas figuras mais emblemáticas, 

mas a sua capacidade de regeneração tem feito com que continue a ser uma das mais temidas 

organizações terroristas de sempre. O conhecimento desta estrutura organizacional permitirá 

fazer uma melhor análise da ameaça que representa e, consequentemente, criar estratégias de 

defesa contra essa mesma ameaça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al-Qaeda: Análise Estratégica da Maior Organização Terrorista do Século XXI 

Carla Nóbrega 

 

47 
 

Capítulo IV – Funcionamento da Al-Qaeda 

 

Após a análise da estrutura e organização da Al-Qaeda será importante perceber como 

a organização realmente funciona e como os seus subsidiários, aliados e afilados contribuem 

para esse funcionamento. 

 

4.1 - Funcionamento da Al-Qaeda – Subsidiários da Organização 

 

Como defende Leah Farral, ex-analista de contra-terrosimo e intelligence da polícia 

Australiana, é possível que a Al-Qaeda se apresente, actualmente, como mais coesa do que em 

2001, já que, apesar de ser alvo de várias campanhas de antiterrorismo conseguiu, nos últimos 

dez anos, alcançar o seu objectivo de unificar outros grupos militantes Islâmicos sob o seu 

comando.148   

De facto, enquanto antes de 2001, a Al-Qaeda não havia sido capaz de alcançar o 

objectivo acima mencionado, após os atentados terroristas de 11 de Setembro, e desde a 

deslocação da Al-Qaeda para a fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão, a organização foi 

capaz de aumentar o seu número de membros, influência e alcance geográfico através da 

criação de ramos regionais na Península Arábica, Iraque e Magreb.149 

Apesar deste aumento de influência, como clarifica Leah Farral, relatórios e artigos 

sobre a Al-Qaeda apontam para um pequeno declínio e perda de capacidade de organização e 

execução de ataques terroristas por parte dessa.150 Contudo, embora essas informações sobre o 

seu declínio possam ser verdade, analisam a organização individualmente e não têm em conta 

a existência de grupos aliados e afiliados que contribuem para o aumento do seu poder 

geográfico e que podem atacar os interesses ocidentais nas suas áreas de acção. Por exemplo, 

a Al-Qaeda no Iraque pode ter estado envolvida nos ataques de Londres, em 2005.151 

Assim, será importante olhar e analisar os grupos subsidiários da Al-Qaeda. 

 

Já durante o decénio de 90, a Al-Qaeda e Osama Bin Laden haviam tentado unificar 

grupos islâmicos. Contudo, a sua expulsão do Sudão, em 1996, e o facto de, nos anos após a 

                                                           
148 FARRAL, Leah, “How Al-Qaeda Works: What the Organization’s Subsidiaries Say About Its Strength” in 

Foreign Affairs, March/April 2011, pp. 128-139 
149 Idem, ibidem 
150 Idem, ibidem 
151 Idem, ibidem 
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sua criação, a organização não ter uma ideologia e mensagem coerentes, dificultaram a 

prossecução desse objectivo. Assim, Bin Laden apostou numa táctica de compra de alianças 

com alguns grupos, sendo que as suas tentativas de unificação tiveram sucesso quando a Jihad 

Islâmica Egípcia de Ayman al-Zawahiri se juntou à Al-Qaeda. 

Após tentativas de unificação falhadas, Bin Laden apercebeu-se que conseguiria criar 

uma união entre grupos islâmicos através da realização de ataques terroristas de grande 

impacto contra os EUA. Como salienta Leah Farral, “the 9/11 attacks were designed to incite 

an armed retaliation that would get US boots on Afghan soil, opening up a new front for 

Jihad and – because the retaliation would confirm Al-Qaeda’s status as the ´strong horse’ 

among Islamic militants – causing smaller groups to come under Al-Qaeda’s leadership to 

fight the invading Americans.”152 

Essa estratégia resultou inicialmente, uma vez que, os EUA invadiram o Iraque e o 

Afeganistão e vários grupos militantes em Kandahar concordaram em ficar sob o comando da 

Al-Qaeda, em troca de ajuda na defesa da cidade. Contudo, essa união foi apenas temporária e 

esses grupos acabaram por retirar-se daquela cidade afegã.153 

Depois de 2001 e da retirada da organização do Afeganistão, a Al-Qaeda apostou no 

aperfeiçoamento da sua mensagem e na criação de um ramo na Península Arábica que tem 

sido, desde a sua criação, liderado por membros seniores e essenciais da organização. Esse 

ramo é apelidado de Al-Qaeda na Península Arábica (AQAP)154 e responde directamente ao 

líder da organização.  

Como defende Farral, entre 2001 e 2004, a AQAP participou nos esforços da 

“organização-mãe” para consolidar a sua ideologia e fundamentos tácticos.155 

Após a criação da AQAP e estabelecimento da ideologia original da organização, 

outros grupos aceitaram juntar-se à Al-Qaeda. Com efeito, “by late 2004, for example, 

Zarqawi’s group in Iraq, Jamaat al-Tawhid wal-Jihad, had eclipsed Al-Qaeda in terms of 

both resources and brand power. Even so, Zarqawi willingly merged his group with the 

weaker Al-Qaeda and swore an oath to Bin Laden, creating AQI156.”157  

                                                           
152 Idem, ibidem 
153 Idem, ibidem 
154 Al-Qaeda in the Arabic Peninsula 
155 FARRAL, Leah, “How Al-Qaeda Works: What the Organization’s Subsidiaries Say About Its Strength”, pp. 

128-139 
156 AQI refere-se ao grupo Al-Qaeda no Iraque 
157 FARRAL, Leah, “How Al-Qaeda Works: What the Organization’s Subsidiaries Say About Its Strength”, pp. 

128-139 
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Em 2006, outro grupo juntou-se à Al-Qaeda: o Salafist Group for Preaching and 

Combat (GSPC) – grupo que tem como objectivo derrubar o governo da Argélia para 

instaurar o Estado Islâmico –, criando um novo ramo da organização: o AQIM – Al-Qaeda no 

Magreb.158 

Com a criação da AQAP, AQI E AQIM será importante perceber como a Al-Qaeda 

exerce controlo sobre esses grupos. 

Segundo Leah Faral, em termos de execução de acções externas, a Al-Qaeda exerce 

total comando e os seus subsidiários têm de pedir a sua permissão antes de realizaram ataques 

fora da sua área geográfica de acção e antes de apoiarem outros grupos nas suas acções 

externas. Quando necessário, a Al-Qaeda pode delegar a responsabilidade de agir aos seus 

subsidiários. Assim, “Al-Qaeda asked AQAP to carry out an attack on U.S. interests; AQAP 

devised a plot against U.S. subways and got permission to use a chemical device. In 2003, 

just before putting the plan into action, AQAP asked Al-Qaeda for final signoff but was 

denied.”159 

Esses ataques externos dos subsidiários da Al-Qaeda devem ser feitos de acordo com 

um conjunto de regras para garantir que são bem-sucedidos e ajudam na prossecução dos seus 

objectivos160 

Em termos de comunicação entre a Al-Qaeda e seus afiliados e aliados, esta é feita 

através dos Comités que têm acesso aos líderes seniores da organização, às redes de 

distribuição de informação e ao sector de operações de cada grupo. De acordo com Leah 

Farral, as comunicações dos aliados e afiliados para a Al-Qaeda são recebidas e analisadas e 

apenas são reencaminhadas para os líderes mais importantes da organização se forem 

consideradas relevantes.161 

Em suma, podemos afirmar que, enquanto a Al-Qaeda for capaz de manter os seus 

grupos centralizados sob o seu poder, a dinâmica da organização manter-se-á. Com efeito, 

“the emphasis on unity in Al-Qaeda’s ideology and manhaj and a desire to maintain the 

status quo will likely allow the organization to hold together, even as it comes under more 

pressure from the West.”162 

                                                           
158 Idem, ibidem 
159 Idem, ibidem 
160 Idem, ibidem 
161 Idem, ibidem 
162 Idem, ibidem 
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Será, então, possível concluir que os grupos afiliados, aliados e subsidiários da Al-

Qaeda contribuíram para o aumento do seu poder. Contudo, é pouco provável que a 

organização aceite mais subsidiários nos próximos tempos, nem que seja para evitar a total 

descentralização e o seu consequente desmoronamento.  

Com a morte de Bin Laden e o aumento da pressão sobre a Al-Qaeda, a organização, 

como defende Leah Farral, terá de focar a sua atenção e esforços na manutenção da 

centralização das suas acções e operações e, especialmente, das acções externas realizadas 

pelos seus subsidiários. “Doing so will ensure that in the event the central leadership suffers 

greater losses, Al-Qaeda will have alternative means to project power and maintain 

influence.”163 

Analisar os grupos subsidiários da Al-Qaeda torna-se, assim, importante, para 

perceber o verdadeiro poder e capacidade de influência desta organização.  
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Capítulo V – A Al-Qaeda sem Bin Laden: Metamorfose ou Fim da Organização? 

 

 Após a análise da história e estruturas organizativas e de liderança da Al-Qaeda torna-

se importante tentar perceber o que irá acontecer à organização após a morte do seu Emir, 

Osama Bin Laden, e como esta adaptar-se-á a sua ausência. Para ser possível fazer essa 

análise é necessário, primeiramente, saber quem foi Bin Laden e como afectou a Al-Qaeda. 

 

5.1 – Quem foi Osama Bin Laden 

 

No âmbito desta dissertação será importante falar sobre quem foi Osama Bin Laden, 

figura de grande importância na Al-Qaeda. 

Osama Bin Laden nasceu, em 1951, na Arábia Saudita, filho de um magnata ligado à 

construção proveniente do Iémen com ligações à família real saudita (graças aos seus 

contractos e projectos de construção na Península Arábica como a renovação das cidades 

santas de Meca e Medina) e da sua décima mulher.164 

Bin Laden cresceu em Medina segundo a fé wahhabita 165,isto é, um ramo do Islão 

sunita que defende a restauração do Estado Islâmico. 

Na Universidade King Abdulaziz, Bin Laden estudou economia e administração de 

empresas, tendo abandonado os seus estudos no terceiro ano (1981). Durante o tempo passado 

na Universidade, Bin Laden demonstrou interesse pela política e religião e teve como 

professor e mentor Abdullah Azzam com quem iria mais tarde fundar a MAK que, depois, se 

transformou na Al-Qaeda.  

Segundo Rohan Gunaratna, até a data da sua morte em 1968, Muhammed Bin Laden, 

pai de Osama Bin Laden, havia sempre aconselhado os seus filhos a não se envolverem em 

debates religiosos e políticos, dando o exemplo quando recusou cargos políticos oferecidos 

pelo rei saudita. Neste sentido, o único filho de Muhammed Bin Laden que realmente 

demonstrou interesse pela política foi Osama que, mesmo enquanto trabalhava no negócio de 

família, estava envolvido na causa de avanço e expansão do Islão e do Islamismo. Na época, 

estava especialmente envolvido na luta dos sauditas no Iémen contra os comunistas.166 

                                                           
164 GUNARATNA, Rohan, Inside Al-Qaeda: Global Network of Terror, p. 16. 
165 “Wahhabi” in globalsecurity.org Visitado em 12-06-2012. 
166 Idem, ibidem. 
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Após a invasão soviética do Afeganistão, em 1979, Bin Laden deslocou-se para o 

Paquistão, juntando-se à resistência afegã, uma vez que considerava o seu dever de 

muçulmano lutar contra a invasão e ocupação. 

Em Peshawar, envolveu-se com os poucos árabes mujahidin (guerreiros) que estavam 

a preparar uma Jihad islâmica contra as forças soviéticas. Entre esses mujahidin encontrava-se 

o Sheik Abudllah Azzam, personalidade que influenciou profundamente Bin Laden e que 

desempenhou um importante papel na formulação da doutrina desta jihad contra a ocupação 

soviética.167 

Juntamente com Abudllah Azzam, Osama Bin Laden criou a MAK com o objectivo de 

recrutar e treinar pessoal árabe e islâmico de todo o mundo para que esses pudessem levar a 

cabo a resistência afegã contra a ocupação soviética. 

Bin Laden utilizou uma parte considerável dos seus recursos financeiros para manter a 

MAK em funcionamento, o que lhe valeu o respeito e admiração dos soldados, recrutas e 

voluntários da organização que lutavam contra o poder soviético.168  

Será interessante mencionar que, entre os anos de 1979 e 1989, as forças de resistência 

e a MAK disfrutaram da ajuda dos EUA através da CIA no treino dos mujahidin. De facto, em 

plena Guerra Fria, os EUA temiam a expansão do comunismo no Afeganistão, Paquistão, Irão 

e Estados do Golfo Pérsico, logo, optaram por apoiar as forças de resistência através do envio 

de armas e fundos que incentivaram as acções dos mujahidin. Após a retirada soviética do 

Afeganistão, em 1989, Osama Bin Laden e os soldados da resistência islâmica foram 

apelidados de freedom fighters pelos EUA, como está expresso no seguinte comunicado de 

Ronald Regan, então presidente dos EUA, feito no dia 8 de Agosto de 1985: "Throughout the 

world ... Its agents, client states and satellites are on the defensive — on the moral defensive, 

the intellectual defensive, and the political and economic defensive. Freedom movements 

arise and assert themselves. They're doing so on almost every continent populated by man — 

in the hills of Afghanistan, in Angola, in Kampuchea, in Central America ... [They are] 

freedom fighters."169 

Entre os anos de 1987 e 1989, Abudllah Azzam formulou o esboço de uma 

organização que se transformaria mais tarde na Al-Qaeda. Para Azzam, esta deveria ser “an 

organization that would channel the energies of the mujahidin into fighting on behalf of 

                                                           
167 Idem, p. 18 
168 Idem, p. 19 
169 DIXON, Norm, “How The CIA Created Osama Bin Laden” in Green Left Weekly, nº 465, September 19, 

2001 http://www.greenleft.org.au/node/24198 Visitado em 12-06-2012 

http://www.greenleft.org.au/node/24198


Al-Qaeda: Análise Estratégica da Maior Organização Terrorista do Século XXI 

Carla Nóbrega 

 

53 
 

oppressed Muslims worldwide, an Islamic rapid reaction force, ready to spring to the defense 

of their fellow believers at short notice.”170 

Contudo, em 1989, várias divergências, sobretudo de natureza táctica começaram a 

desenvolver-se entre Osama Bin Laden e Abdullah Azzam. Ambos concordavam que era 

necessário apoiar e defender todos os muçulmanos que se encontravam numa situação de 

repressão e perseguição política e religiosa e que a jihad beneficiaria da criação da Al-Qaeda e 

discordavam, por exemplo, sobre a questão do treino de mujahidin em técnicas terroristas. 

Enquanto Azzam defendia que a MAK e os seus fundos deveriam ser utilizados apenas no 

Afeganistão, Bin Laden acreditava que a organização deveria ter um papel militar mais 

alargado e abrangente. Neste sentido e nas palavras de Rohan Gunaratna, Bin Laden pretendia 

“reconfigure MAK and the nascent Al-Qaeda in his own image, as an unflinching hostile 

global terrorist force, established with the the aim of destroying America and Israel and re-

establishing the Caliphate by means of a worldwide Jihad.”171   

O desentendimento entre ambos fez com que Bin Laden rompesse relações com 

Azzam e a MAK se dedicasse à criação de campos de treino e acomodação nos subúrbios de 

Peshawar, com o objectivo de alimentar uma infra-estrutura para a recém-criada Al-Qaeda 

que fosse independente da primeira. Após a morte de Azzam, em 1989, num atentado, a 

secção extremista da MAK voltou a juntar-se a Osama Bin Laden. 

No mesmo ano, Bin Laden regressa a Arábia Saudita, após a retirada das forças 

soviéticas do Afeganistão. Aqui, é recebido como um herói da Jihad e aproveitou essa 

situação para ajudar os serviços de intelligence saudita a criar um grupo jihadista no Iémen 

que tinha o grande objectivo de expulsar e depor o regime comunista do território.  

No dia 2 de Agosto de 1990, forças iraquianas, sob o comando de Saddam Hussein, 

invadiram o Kuwait pondo em causa o reinado da família Al Saud. Assim, Bin Laden 

ofereceu-se para utilizar cerca de 5 000 dos seus mujahidin veteranos que estavam no 

Afeganistão para ajudar na defesa da Arábia Saudita. A sua oferta foi recusada, sendo que, a 

família real saudita optou por permitir a entrada de forças militares norte-americanas no 

território saudita no âmbito da missão Operation Desert Shield, lançada no dia 7 de Agosto de 

1990, liderada pelos EUA, com o objectivo de impedir fazer o Iraque recuar e retirar do 

Kuwait. 172  
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171 Idem, p.23 
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Osama Bin Laden era um veemente opositor da entrada de tropas não muçulmanas nas 

cidades santas de Meca e Medina, situadas justamente na Arábia Saudita. Quando as tropas 

dos EUA permaneceram na Arábia Saudita, mesmo após a ameaça iraquiana ter sido 

derrotada, em Fevereiro de 1991, deu início a uma discreta campanha contra o regime saudita, 

uma vez que, defendia que “the country’s rulers were false Muslims who had to be 

overthrown and replaced by a true Islamic State.”173  

Esta campanha anti-regime fez com que a família Al Saud planeasse a prisão de Bin 

Laden, que se viu obrigado a fugir para o Paquistão e depois para o Sudão, local para onde 

deslocou as infra-estruturas mais importantes da Al-Qaeda.  

Esta deslocação deu-se devido a duas grandes razões174: (i) o facto de o Paquistão e o 

Sudão desfrutarem de boas relações entre si e (ii) o facto de que os membros da Al-Qaeda 

sentiam que a sua presença já não era necessária no Afeganistão e que no Sudão o seu 

trabalho voltaria a ser necessário e apreciado. 

No Sudão, Bin Laden desenvolveu a estrutura da Al-Qaeda e uma rede de 

comunicações com ligações a, por exemplo, Londres e Nova Iorque.  

Durante a sua estadia neste país africano, continuou a criticar publicamente o reinado 

da família Al Saud, o que culminou na ordem, por parte do rei Fahd, de cassação da cidadania 

saudita a Bin Laden, em 5 de Março de 1994.175  

Em 1995, eram já conhecidas as ligações de Bin Laden com a Jihad Islâmica Egípcia 

(EIJ), parte componente da Al-Qaeda. Nesse mesmo ano, uma tentativa falhada de assassinato 

do presidente egípcio Hosni Mubarak realizada pela EIJ resultou na expulsão do grupo do 

Sudão. No rescaldo desta tentativa de assassinato, os EUA acusaram o Sudão de dar abrigo e 

patrocinar organizações terroristas internacionais, colocando-o na lista de países que 

apoiavam o terrorismo, e Bin Laden de gerir campos de treino para terroristas no deserto do 

Sudão. Deste modo, sendo pressionado pelos EUA, Egipto e Arábia Saudita, o Sudão foi 

obrigado a realizar esforços no sentido de conseguir que Bin Laden abandonasse o território 

sudanês.  

Estes esforços deram frutos quando, em 1996, Bin Laden deixou o Sudão e se 

estabeleceu no Afeganistão. É também nesta altura que Bin Laden convence Ayman al-
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Zawhiri de que a estratégia da Al-Qaeda precisava de mudar e que os alvos dos seus ataques 

deveriam ser os EUA e Israel.176 

Aquando da chegada de Bin Laden ao Afeganistão, cerca de três quartos do território 

havia sido tomado por um grupo conhecido como Taliban. Bin Laden rapidamente formou e 

consolidou ligações com o novo regime através de, por exemplo, apoio financeiro na luta dos 

Taliban contra os seus inimigos.   

Em agradecimento a este apoio, o regime Taliban disponibilizou armas, equipamento 

variado e territórios para serem usados como campos de treino para a Al-Qaeda. Com efeito, 

“Al-Qaeda was permitted to use Afghanistan’s national aircraft to transport members, 

recruits and supplies from overseas. As such their relationship was reciprocal.”177  

No Afeganistão, Bin Laden passou cerca de um ano a consolidar as estruturas da 

organização e a recrutar novos membros. Neste período de tempo, apesar da Arábia Saudita 

continuar a ser o alvo principal das suas críticas, este começou a arquitectar uma campanha 

cada vez mais abrangente contra os Estados Unidos e Israel. Neste contexto emitiu três 

fatwas.178 Os dois primeiros fatwas, em Agosto de 1996 e em Fevereiro de 1997, expressavam 

o apoio do regime Taliban à Bin Laden e suas ideias. O terceiro, em 1998, incentivava à uma 

jihad contra os EUA e os seus cidadãos, quer militares, quer civis. 

Entre os anos de 1997 e 1998, enquanto a força do regime Taliban crescia no 

Afeganistão bem como o criticismo dos países ocidentais em relação a esse regime, Bin 

Laden continuou a tentar formar alianças com vários grupos islâmicos com os quais pretendia 

formar uma coligação capaz de mobilizar a comunidade islâmica contra os EUA. As razões 

apresentadas por Bin Laden para esta mobilização estão bem expressas no seguinte texto:  

“The Arabian Peninsula has never -- since Allah made it flat, created its desert, and 

encircled it with seas -- been stormed by any forces like the crusader armies spreading 

in it like locusts, eating its riches and wiping out its plantations. All this is happening 

at a time in which nations are attacking Muslims like people fighting over a plate of 

food. In the light of the grave situation and the lack of support, we and you are obliged 

to discuss current events, and we should all agree on how to settle the matter.  

No one argues today about three facts that are known to everyone; we will list them, in 

order to remind everyone:  
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First, for over seven years the United States has been occupying the lands of Islam in 

the holiest of places, the Arabian Peninsula, plundering its riches, dictating to its 

rulers, humiliating its people, terrorizing its neighbors, and turning its bases in the 

Peninsula into a spearhead through which to fight the neighboring Muslim peoples.  

If some people have in the past argued about the fact of the occupation, all the people 

of the Peninsula have now acknowledged it. The best proof of this is the Americans' 

continuing aggression against the Iraqi people using the Peninsula as a staging post, 

even though all its rulers are against their territories being used to that end, but they 

are helpless.  

Second, despite the great devastation inflicted on the Iraqi people by the crusader-

Zionist alliance, and despite the huge number of those killed, which has exceeded 1 

million... despite all this, the Americans are once against trying to repeat the horrific 

massacres, as though they are not content with the protracted blockade imposed after 

the ferocious war or the fragmentation and devastation.  

So here they come to annihilate what is left of this people and to humiliate their 

Muslim neighbors.  

Third, if the Americans' aims behind these wars are religious and economic, the aim is 

also to serve the Jews' petty state and divert attention from its occupation of Jerusalem 

and murder of Muslims there. The best proof of this is their eagerness to destroy Iraq, 

the strongest neighboring Arab state, and their endeavor to fragment all the states of 

the region such as Iraq, Saudi Arabia, Egypt, and Sudan into paper statelets and 

through their disunion and weakness to guarantee Israel's survival and the 

continuation of the brutal crusade occupation of the Peninsula.  

All these crimes and sins committed by the Americans are a clear declaration of war 

on Allah, his messenger, and Muslims. And ulema have throughout Islamic history 

unanimously agreed that the jihad is an individual duty if the enemy destroys the 

Muslim countries. This was revealed by Imam Bin-Qadamah in "Al- Mughni," Imam 

al-Kisa'i in "Al-Bada'i," al-Qurtubi in his interpretation, and the shaykh of al-Islam in 

his books, where he said: "As for the fighting to repulse [an enemy], it is aimed at 

defending sanctity and religion, and it is a duty as agreed [by the ulema]. Nothing is 
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more sacred than belief except repulsing an enemy who is attacking religion and 

life.”179 

 

Esta coligação anti-EUA recebeu o apoio de países como o Sudão, Iraque, Irão e 

Afeganistão e de outros grupos terroristas e de guerrilhas.  

No dia 23 de Fevereiro de 1998, Bin Laden anunciou a criação efectiva da coligação 

ou aliança que apelidou de The World Islamic Front for the Jihad Against the Jews and the 

Crusaders.180  

Tendo em conta esta conjuntura, é possível afirmar-se que Bin Laden anunciou que, 

em virtude dos EUA terem ocupado territórios e declarado guerra aos muçulmanos, Allah e o 

Profeta, era dever de todos os fiéis matarem os americanos e seus aliados sem qualquer 

diferenciação entre pessoal civil e pessoal militar: “The ruling to kill the Americans and their 

allies -- civilians and military -- is an individual duty for every Muslim who can do it in any 

country in which it is possible to do it, in order to liberate the al-Aqsa Mosque and the holy 

mosque [Mecca] from their grip, and in order for their armies to move out of all the lands of 

Islam, defeated and unable to threaten any Muslim.”181 

 Como defende Rohan Gunaratna, aquando dos ataques realizados pela Al-Qaeda 

contras as embaixadas norte-americanas em Nairobi e Dar-es-Salaam, em Agosto de 1998, 

Bin Laden opunha-se veemente à presença americana na Arábia Saudita.182 Estes ataques nas 

Embaixadas foram, aliás, vistos como uma vingança pela ocupação norte-americana do 

território saudita. 

Será interessante mencionar, ainda, que, para os membros da Al-Qaeda, organizar e 

executar estes ataques terroristas significava cumprir os princípios islâmicos. 

Em resposta a estes ataques, os EUA dispararam mísseis conta os campos de treino da 

Al-Qaeda no Afeganistão com o objectivo expresso de capturar e matar Osama Bin Laden, 

uma vez que, “the CIA concluded that until Osama Bin Laden was killed he would continue 

to dominate the center stage of terrorism directed against the west, particularly the US.”183 

Missões de captura do então líder da organização foram organizadas enquanto este e a 

Al-Qaeda levavam a cabo outros ataques contra alvos norte-americanos.  
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Porém, nenhum ataque da organização terrorista em questão teve as repercussões que 

tiveram os ataques de 11 de Setembro de 2001 contra o World Trade Center e o Pentágono. 

Estes foram imediatamente precedidos por uma série de operações no Afeganistão realizadas 

por membros da Al-Qaeda que se fizeram passar por jornalistas e que culminaram no 

assassinato do comandante da força de resistência ao regime Taliban, vítima de um engenho 

explosivo, no dia 9 de Setembro. 

No dia 11 de Setembro de 2001, os atentados contra os EUA tornaram a Al-Qaeda na 

mais mediática organização terrorista e Osama Bin Laden num dos mais procurados 

criminosos em todo o mundo. O objectivo era o de fragilizar os EUA o mais possível, tanto 

em termos económicos e políticos, quanto em termos militares.  

Perante o exposto, pode afirmar-se que o grande objectivo de Bin Laden, 

particularmente, desde a segunda metade do decénio de 90 do século XX, era o de mobilizar 

todos os muçulmanos para uma luta contra o Ocidente, e em especial conta os EUA. Para 

alcançar este objectivo, Bin Laden “has projected to the Muslim World the idea that he is a 

man of peace, justifying his actions as a necessary response to halt the destruction of Islam 

and the loss if Muslim life and property. He had clearly won a following by tapping into a 

broader sense of social and political injustice among many Muslim communities who believe 

the US is their real enemy.”184    

Este objectivo expresso, aliado aos ataques terroristas de Setembro de 2001, levaram 

os EUA a tornar a captura de Bin Laden num dos seus principais objectivos em termos de 

política externa. De facto, durante a presidência de George W. Bush, o FBI ofereceria uma 

grande recompensa para quem desse informações que levassem a captura de Bin Laden.185  

Por outro lado, os EUA desenvolveram várias missões de captura que obrigaram o líder da 

organização a esconder-se no Paquistão. Por mais de 10 anos, ofensivas militares dos EUA e 

dos seus aliados no Afeganistão e na fronteira entre o Afeganistão e Paquistão foram levadas 

a cabo e, apesar de terem conseguido retirar algum poder ao regime Taliban, levando mesmo 

à sua queda, falharam sempre no grande objectivo de capturar Bin Laden. Apenas em 2011, 

foi conseguida a sua captura e subsequente morte.  

Bin Laden foi capturado e morto no dia 1 de Maio de 2011, no complexo de 

Abbotabad (Paquistão) na consequência de uma operação realizada por uma unidade militar 

especial norte-americana. Essa operação foi apelidada de Operação Tridente de Neptuno 
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(Operation Neptune’s Spear), foi ordenada pelo Presidente Barack Obama e envolveu, após a 

fase de identificação do alvo e vigilância do mesmo, a unidade antiterrorista das forças 

especiais da marinha dos EUA, isto é, a United States Special Warfare Development Group 

(NSWDG), a CIA e a aviação do exército.186 

A operação Tridente de Neptuno foi organizada e lançada desde o Afeganistão. 

Contudo, a agência de inteligência do Paquistão (ISI – Inter Service Intelligence) apenas teve 

conhecimento dela depois da invasão da casa onde estava Bin Laden já ter sido realizada e o 

corpo deste já estar a bordo de um dos helicópteros de assalto utilizado na operação.187  

No dia 2 de Maio de 2011, o Presidente Barack Obama revelou ao mundo que Osama 

Bin Laden havia sido morto na consequência daquela operação.  

Bin Laden terá sido baleado quando as forças envolvidas invadiram a casa onde 

estava. O seu corpo terá, depois, sido levado por militares norte-americanos para o 

Afeganistão de forma a ser identificado e atirado ao mar nas 24 horas seguintes.188 O seu 

corpo foi atirado ao mar como uma forma de evitar que qualquer sepultura se transformasse 

num local de peregrinação e santuário.  

No rescaldo da morte de Bin Laden, várias vozes se levantaram contra o Paquistão, 

defendendo que seria impossível os serviços militares e de segurança do país não saberem que 

Bin Laden estava nesse território. Um exemplo dessas vozes é o do jornalista e colunista 

paquistanês Zaidi que afirmou que “"it seems deeply improbable that bin Laden could have 

been where he was killed without the knowledge of some parts of the Pakistani state.”189 Estas 

alegações foram veementemente negadas pelo presidente paquistanês. 

A morte de Bin Laden levantou, ainda, a importante questão de como será o futuro da 

Al-Qaeda. Terá a organização terrorista alcançado o seu fim ou foi a liderança de Bin Laden 

suficientemente forte e inspiradora para que exista uma metamorfose dentro da organização 

que a permita sobreviver?  
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Apenas com o tempo será possível dar uma resposta conclusiva a estas questões e 

permitir perceber se a liderança de Bin Laden realmente foi capaz de construir uma 

organização forte e coesa capaz de sobreviver mesmo após a morte do seu líder.  

 

5.2 – O Futuro da Al-Qaeda Sem Bin Laden 

 

A morte de Osama Bin Laden levanta grande questão sobre o que acontecerá à Al-

Qaeda. Será a organização capaz de se adaptar e ultrapassar a morte do seu líder, continuando 

a ser a mais mediática e temida organização terrorista do mundo? Ou irá a morte de Bin 

Laden dar início ao desmembramento e desmoronamento da Al-Qaeda?  

O seguinte capítulo pretende analisar e explicar as várias teorias sobre o futuro da Al-

Qaeda sem Bin Laden, formulando hipóteses quanto ao destino da organização terrorista.  

 

- O que significa a morte de Bin Laden para a Al-Qaeda? Haverá uma metamorfose da 

organização ou será a morte do seu líder o seu fim? 

 

Após a morte de Osama Bin Laden, em 2011, a questão sobre a capacidade da Al-

Qaeda sobreviver sem o seu líder mais emblemático foi levantada. 

É verdade que a morte de Bin Laden poderá dar origem a divisões internas na Al-

Qaeda e deixa um vazio no topo da liderança da organização. Contudo, e como já foi 

defendido em capítulos anteriores, Bin Laden parece ter sido capaz de criar uma estrutura 

capaz de sobreviver após a sua morte e que o irá substituir na cadeia de liderança.  

Alguns autores, como Daniel Byman, defendem até que, em vez de fragilizar a Al-

Qaeda, a morte de Bin Laden pode, pelo contrário, levar ao aumento das acções e ataques 

terroristas realizados pela organização nos próximos anos.190 De acordo com este autor, 

alguns membros da Al-Qaeda podem ser motivados por um sentimento de vingança, enquanto 

os líderes seniores podem decidir executar ataques terroristas para demonstrar que a Al-Qaeda 

continua a ser um actor relevante e com poder. 
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Como defende Max Boot, no seu artigo sobre o futuro da Al-Qaeda191, as respostas às 

perguntas acima expostas dependem das características da Al-Qaeda e se essa é mais parecida 

com o Sendero Luminoso – organização terrorista fundada no decénio de 60 e nascido devido 

a uma divisão interna do Partido Comunista do Peru com o objectivo de instituir um regime 

revolucionário e comunista –, com o Hamas – movimento fundamentalista islâmico 

palestiniano que é um partido político, um braço armado e uma entidade filantrópica – ou com 

o Hezbollah – organização de cariz fundamentalista shiita, com sede no Líbano, que opera ao 

nível político, social e paramilitar.  

O Sendero Luminoso foi praticamente aniquilado após a captura do seu líder Abimael 

Guzman, em 1992. O Hamas e o Hezbollah, contudo, sobreviveram e até prosperaram após a 

morte dos seus líderes, transformando-se em organizações coesas e fortes que actualmente 

dispõem dos meios necessários para prosperarem, isto é, contingente humano, armamento e 

território.192  

A razão pela qual o Hamas e Hezbollah foram capazes de ultrapassar o 

desaparecimento dos seus líderes e o Sendero Luminoso não é que, enquanto o Sendero 

Luminoso estava totalmente organizado à volta do seu líder cuja personalidade era alvo de 

cultos que impossibilitaram a prossecução do objectivo da organização após a sua captura, o 

Hamas e o Hezbollah têm apostado numa organização de cariz mais colectivo que assegura 

que serão capazes de sobreviver e evoluir mesmo na falta de um dos seus líderes.193 Estes 

apostam mais na ideologia da organização do que no líder em si. 

Tendo isto em conta, é preciso perceber com qual das organizações acima 

mencionadas a Al-Qaeda se identifica mais. 

Osama Bin Laden era o líder mais conhecido da Al-Qaeda e, apesar de a sua morte ter 

sido um rude golpe para a organização, não quer dizer que esta vá desmoronar-se e 

desaparecer. De facto, como defende Max Boot, é pouco provável que a rede terrorista 

construída em volta da Al-Qaeda, e que inclui células em países como o Paquistão e 

Afeganistão, se desintegre devido a falta do líder.194  

A morte de Bin Laden, aliás, abre a possibilidade de outros indivíduos ascenderem à 

liderança, mantendo a organização em funcionamento. Como líder, ele era muito emblemático 
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e uma figura, maioritariamente, unificadora dentro da organização. “For his part, Bin Laden 

was a steady and constant voice praising those who deliberately killed civilians and urging 

jihadists to focus first and foremost on the United States as their priority target.”195 Ayman 

Al-Zawahiri é apontado como o seu sucessor na qualidade de Emir da Al-Qaeda e, apesar de 

alguns dos seus seguidores defenderam que al-Zawahiri “is a highly skilled revolutionary, but 

he lacks bin Laden's charisma”196, é provável que ele se revele bom sucessor de Bin Laden. 

Senão, outros líderes revelar-se-ão, muito provavelmente. Assim, a Al-Qaeda assemelhar-se-á 

mais ao Hamas e ao Hezbollah.   

Bin Laden foi sempre uma figura polémica, principalmente no que diz respeito à sua 

liderança. Desde de 2001, após os ataques terroristas ao World Trade Center e Pentágono 

várias teorias sobre a sua liderança e o seu verdadeiro papel dentro da organização que ajudou 

a criar emergiram. Duas dessas teorias ganharam destaque, defende Brynjar Lia. 

A primeira delas defende que, desde os ataques terroristas de 2001, Bin Laden 

manteve-se como o comandante e líder ideológico essencial da organização. A segunda teoria, 

por sua vez, defende que, depois de 2001, Bin Laden transformou-se num líder apenas 

simbólico que estava extensamente isolado. Como explica Brynjar Lia, os defensores da 

primeira teoria argumentam que, mesmo após 2001 e até a sua captura em 2011, Bin Laden 

continuou a agir e intervir activamente nas decisões e acções tácticas e operacionais da Al-

Qaeda e “from his strategically placed compound, with couriers and assistants to help, he 

was also apparently overseeing the details of a planned attack on U.S. public rail 

transportation to coincide with the tenth anniversary of 9/11.”197 

Suportando esta ideia de que ele não estaria completamente isolado, existem vários 

discursos públicos feitos pelo próprio com o objectivo de incentivar os seguidores da Al-

Qaeda e transmitir ordens para os seus membros. “In late 2004, he ordered attacks on 

Western oil supply lines, especially in the Gulf region. In 2006 and again in 2008, he offered 

instructions for the al Qaeda response to the caricature of Muhammad first published in 

Denmark’s Jyllands-Posten. In 2007 and 2009, he released statements calling for al Qaeda to 

send fighters and assistance to Islamists in Somalia. Finally, this January, he released an 
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audio message offering conditions for the release of French hostages that al Qaeda in the 

Islamic Maghreb (AQIM) is still holding.”198 

Apesar destes discursos de Bin Laden demonstrarem o poder do interlocutor, Brynjar 

Lia defende que alguns dos seus conselheiros proibiam a visita de jornalistas e a gravação de 

entrevistas com ele, com receio que este pudesse citar erradamente o Alcorão e outros 

importantes documentos Islâmicos.199  

Neste sentido, os defensores da teoria de que após 2001 Bin Laden passou a ser um 

líder apenas simbólico e extensamente isolado teorizam que, apesar dos seus discursos, Bin 

Laden havia deixado de ser considerado um líder infalível cuja voz era ouvida e respeitada 

pelos jihadis.200   

Os defensores da teoria do isolamento apontam, ainda, o facto de que, desde 2001, Bin 

Laden havia deixado de encontrar-se com os seguidores da Al-Qaeda e de incentivá-los a 

disponibilizarem-se para ataques suicidas em nome de uma causa maior, como uma prova de 

que se tinha, realmente, transformado num líder isolado e com poder apenas simbólico.201 

Como teoriza Brynjar Lia, o facto da voz de Bin Laden ter deixado de ser largamente 

difundida, ouvida e aceite apenas demonstra que apesar dos seus slogans contra os EUA, 

como “America is at war with Islam”, serem extensivamente aceites pelos seguidores da Al-

Qaeda, Bin Laden nunca foi o ideólogo e o estratega principal da organização.202  

A influência de Bin Laden nos membros da Al-Qaeda era, então, importante e extensa 

mas não essencial, havendo outras figuras que também eram capazes de influenciar o 

pensamento e atitudes dos seguidores da organização, como é defendido pelos defensores da 

teoria do isolamento. 

É claro que, mesmo se Bin Laden estivesse isolado da organização que ajudou a criar 

desde 2001, a sua ausência teria algumas consequências e daria origem a desafios para a Al-

Qaeda. Se Ayman al-Zawahiri ou outra figura importante dentro da organização não se 

revelar como líder forte poderiam gerar-se algumas fissuras na estrutura organizacional e os 

grupos afiliados da Al-Qaeda poderiam vir a tornar-se cada vez mais independentes, o que 

faria diminuir o alcance global das suas acções e “Recruitment and fundraising may suffer as 
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a result as wealthy donors give their money to other causes while impressionable youth take 

up more local fights or, better yet, stay home.”203 

Quando falamos especificamente do futuro da Al-Qaeda sem Bin Laden, apesar desse 

futuro ser ainda incerto, é extensamente defendido que a organização não era apenas de Bin 

Laden, mas sim um projecto de Jihad Global com ênfase na ideologia e não só na liderança.204 

Segundo esta teoria, os lideres jihadis podem ser substituídos fazendo com que a organização 

sobreviva e se adapte ao tempo e circunstâncias.   

Os vários slogans, como “the path to victory is soaked with blood of the martyrs”205, 

muitas vezes utilizados pelos membros da Al-Qaeda, demonstram que a organização dá 

grande importância aos seus mártires, elevando a sua figura e virtudes. Demonstra, 

igualmente, que uma organização como a Al-Qaeda, com uma estrutura interna com as 

características enunciadas, é capaz de sobreviver sem a figura emblemática do seu líder e 

adaptar-se à sua ausência, principalmente se essa estrutura estiver preparada para substituir 

rapidamente o líder ausente.  

Apesar dos argumentos acima apresentados apontarem para a metamorfose e 

adaptação da Al-Qaeda após a morte de Bin Laden, alguns autores defendem que documentos 

encontrados nos computadores localizados na casa onde estava escondido Bin Laden podem 

fragilizar a organização e forçar a uma mudança de planos e estratégias.206  

Contudo, o assassinato de Bin Laden não muda os objectivos e condições sobre as 

quais operam a Al-Qaeda. De facto, por exemplo, a intervenção militar do Ocidente, em 

especial dos EUA, continua e provavelmente continuará a não ser bem vista pelos membros 

da organização que são motivados e lutam exactamente contra essa intervenção. 

Brynjar Lia defende, ainda, que é possível que o papel de Bin Laden na Al-Qaeda não 

se enquadre totalmente em nenhuma das duas teorias acima mencionadas e explicadas.207 

Assim, Bin Laden, depois de 2001, não se transformou numa figura apenas simbólica sem 

poder operacional e de decisão, nem continuou a ser a mais importante fonte de inspiração 

para a jihad. Bin Laden era reconhecido e respeitado como líder, mas isto não quer dizer que 
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não seria possível a organização adaptar-se à sua ausência e continuar a ser uma das 

organizações terroristas mais conhecidas e temidas em todo o mundo. 

Como foi dito em capítulos anteriores, a Al-Qaeda está organizada de uma forma que 

permite a substituição rápida do seu líder, em caso de morte ou captura do mesmo. Assim, é 

possível acreditar que a organização continuará a funcionar e a tentar alcançar os seus 

objectivos, mesmo sem Bin Laden. 

Para o mundo, a morte de Osama Bin Laden envia a mensagem de que os EUA irão 

perseguir os seus inimigos até a exaustão e capitulação, sendo que essa morte acontece numa 

altura em que alguns países, como o Egipto, estavam a ser abalroados por movimentos 

democráticos. Assim, a nova liderança da organização terá de ser capaz de influenciar os 

jovens que poderão ver o activismo pacifista como uma alternativa viável à jihad da Al-

Qaeda.208   

 

5.2.1 – A Sucessão de Osama Bin Laden 

 

A morte de Bin Laden levantou, ainda, a questão sobre quem seria o seu sucessor no 

topo da pirâmide hierárquica e organizacional da Al-Qaeda.  

Rapidamente, como defende Glen Levy, o nome de Ayman al-Zawahiri foi apontado 

como o mais provável sucessor de Bin Laden: “While one would hope that the death of 

Osama bin Laden might signal an end to terrorism, a successor is already reportedly being 

lined up by al-Qaeda. The main name in the news is the (already infamous) Egyptian Ayman 

al-Zawahiri. And bin Laden’s former right-hand man is clearly a natural candidate for the 

world’s top terrorism job.”209 

Até a morte de Bin Laden, al-Zawahiri era visto como “second-in-command of the 

terrorist network. He served as the chief ideologue of the group and was suspected to be the 

"operational brains" behind the September 11, 2001, terrorist attacks.”210 

Al-Zawahiri nasceu no Egipto, em 1951. Médico e teólogo, fundou a Jihad Islâmica 

Egípcia, com o objectivo de derrubar o governo secular de Hosni Mubarak, tendo, vários anos 
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depois, optado por uma fusão com a Al-Qaeda de Osama Bin Laden. “Ayman Al-Zawahiri 

has been indicted for his alleged role in the August 7, 1998, bombings of the United States 

Embassies in Dar es Salaam, Tanzania, and Nairobi, Kenya.”211  

Em Junho de 2011, cerca de um mês após a morte de Bin Laden, al-Zawahiri apareceu 

num vídeo publicado online no qual prometia vingar a morte de Bin Laden e tentava inspirar e 

assegurar os membros da organização terrorista.212   

Como explica Brian Moss “Al-Zawahiri did not specifically mention whether he was 

now the leader of the terror group's global jihad, but his tone and words suggested he had the 

legitimacy to succeed bin Laden.”213 Contudo, o facto de ter aparecido como porta-voz de 

uma mensagem tanto para os membros da Al-Qaeda quanto para o resto do mundo, tal como 

fazia Bin Laden, indica que al-Zawahiri terá ocupado o lugar de Emir no topo da hierarquia da 

organização.   

O facto de esta mensagem ter sido transmitida apenas cerca de um mês depois dos 

acontecimentos que levaram à morte de Bin Laden pode demonstrar que, apesar de al-

Zawahiri ter sido logo apontado como novo Emir da Al-Qaeda, a sua escolha para líder não 

foi completamente unânime. Neste sentido, oficiais de contra-terrorismo defendem, ao 

abordarem a sucessão na Al-Qaeda, que “al Qaeda under al-Zawahiri's leadership may not 

garner the same following as under bin Laden. "Al-Zawahiri has not demonstrated strong 

leadership skills in the past and he is much less charismatic than bin Laden," the official said. 

"Unlike many of al Qaeda's top leaders, al-Zawahiri hasn't had combat experience... It 

remains an open question whether al-Zawahiri will engender the same loyalty that bin Laden 

did."”214 

Al-Zawahiri pode não ter o mesmo poder mediático e capacidade de mobilizar massas 

para a causa da Al-Qaeda, contudo, a sua abordagem mais rígida pode beneficiar a Al-Qaeda 

numa altura em que é importante garantir que não há uma descentralização total do poder da 
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organização.215 O facto de al-Zawahiri ter desempenhado um papel importante na Al-Qaeda 

de Bin Laden e de ter contribuído para as fusões de outros grupos com a organização, o que 

fez aumentar o seu poder e influência tanto em termos geográficos quanto em termos de 

membros efectivos, contribui para que seja visto como um líder capaz de substituir Bin Laden 

e conduzir os trabalhos da Al-Qaeda-.  

Além disto “In the internal debate about whether Al Qaeda should maintain a strict, 

ideological litmus test for members or bring as many fighters into the tent as possible, 

Zawahiri is a firm member of the later camp, which could ultimately translate into more 

followers.”216 

Assim Ayman al-Zawahiri apresenta-se como o mais provável sucessor de Bin Laden 

no comando. Contudo, só o tempo irá provar se se transformará num líder capaz, totalmente 

apoiado pelos membros da Al-Qaeda, ou não.  

A revista International Business Times aponta, para além do nome de Ayman al-

Zawahiri, o nome de outros membros seniores da Al-Qaeda que podem passar a ocupar 

lugares importantes dentro da organização e até transformarem-se em líderes caso al-Zawahiri 

não mantenha essa função, tais como Saif al-Adel, membro do Comité Militar responsável 

pelo treino de membros e pelas operações de segurança; Abdullah Ahmed Abdullah, possível 

membro do Comité Financeiro da organização; Adnan Gulshair el-Shukrijumah, que estará 

encarregue de algumas das operações externas da Al-Qaeda; e Adam Gadhan, natural dos 

EUA que, após se ter convertido ao Islamismo, foi recrutado pela Al-Qaeda e se transformou 

no seu intérprete e porta-voz.217 

Não obstante todos estes nomes, talvez seja possível defender-se que Ayman al-

Zawahiri, muito provavelmente, será o novo líder da Al-Qaeda e que, nos próximos anos, terá 

de provar ser capaz de manter a organização e seus membros unidos, focados e inspirados. 

   

5.3 - Significado da morte de Bin Laden 
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 A morte de Osama Bin Laden é vista pelos EUA como um acto de sucesso do seu 

governo. Contudo, levantam-se as questões: Será o mundo sem Bin Laden um lugar mais 

seguro? O que significa, verdadeiramente, esta morte para os EUA e para o resto do mundo? 

 Bing West defende que a morte de Bin Laden é a oportunidade perfeita para os EUA 

diminuírem os esforços de guerra no Afeganistão, já que, “o ataque bem-sucedido no dia 1 de 

Maio de 2011 à propriedade de luxo de Bin Laden no Paquistão desferiu um rude golpe a 

todos os islamitas. Foi uma vitória clara da CIA e do exército Norte-Americano. Em 

resultado disso, nações em todo o globo estarão mais dispostas a colaborar com os 

operacionais de segurança nacional americanos.”218 

Para este autor, os EUA foram capazes de “afastar os Talibans locais em províncias 

seleccionadas, a maioria das quais situadas junto da fronteira com o Paquistão, colocando 

pequenas unidades americanas (com cerca de 100 soldados) em mil postos avançados no 

meio da população e repartindo aproximadamente quatro mil milhões de dólares em 

financiamento local para obter o apoio popular, ao mesmo tempo que se aumenta a milícia 

local e se treina policia e soldados afegãos para se encarregarem da tarefa de protecção.”219 

Assim, a morte de Bin Laden demonstra o poder dos EUA e reforça a ideia de que o risco de 

os Talibans assumirem o controlo do Afeganistão apos a retirada dos EUA é, actualmente, 

baixa, uma vez que, “a dinâmica dos Talibans foi parada.”220 

Tendo em conta que Bin Laden foi encontrado no Paquistão, onde estava escondido, 

levanta-se a questão de como evoluirão as relações entre os EUA e este país asiático.  

Daniel Markey defende que fissuras poderão surgir entre os dois países, o que 

dificultaria as relações bilaterais. Contudo, “também é possível que os dois lados encontrem 

formas de reconciliar as suas diferenças imediatas e regressem a uma versão ligeiramente 

modificada do padrão mutualmente frustrante de colaboração que caracterizou o passado 

recente.” 221 

Este parece ser o caminho que está a ser seguido no Afeganistão, sendo provável que 

os EUA aproveitem a morte de Bin Laden para levar o Paquistão a apoiar novamente a sua 

luta contra o terrorismo, tal como fez em 2001, quando lançaram uma espécie de ultimato em 

que afirmavam que o Paquistão ou “apoiam o esforço americano contra a Al-Qaeda e os seus 
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anfitriões Talibans ou consideram-se inimigos dos Estados Unidos.”222 Nessa altura, 

Islamabad apoiou a luta contra o terrorismo e os apoiantes da Al-Qaeda começaram a ser 

afastados do território.  

Contudo, quando a atenção dos EUA passou para o Iraque e para o Afeganistão, os 

falhanços americanos nesse país “convenceram os líderes militares do Paquistão que 

salvaguardarem-se contra o fracasso norte-americano no Afeganistão serviria os seus 

interesses a longo prazo.”223 Para além disto, “Washington também fez muito pouco para 

apoiar mudanças políticas no Paquistão que poderiam ter facilitado o caminho para a 

mudança estratégica fundamental, como apoiar as forças dos reformadores ou demonstrar o 

valor económico prático de uma parceria com os Estrados Unidos.”224 Assim, com a morte 

de Bin Laden há a possibilidade de os EUA voltarem a intervir no Paquistão. 

Para o Paquistão, a morte de Bin Laden é, então, “um forte aviso da capacidade de 

Washington para eliminar os seus inimigos e demonstra porque é que Islamabad tem de 

cortar laços com militantes, erradicar a Al-Qaeda do seu seio e criar um nova estratégia 

para o futuro.”225 

Quando falamos da morte de Bin Laden, o que é preciso perceber é que, apesar disso, 

o terrorismo não morreu e a luta contra o terrorismo continuará. Como explica James Baker 

III, “a luta contra o terrorismo não termina com a morte de Bin Laden. Temos de continuar a 

trabalhar com aliados para identificar e neutralizar as ameaças terroristas.”226 

Tendo a morte de Bin Laden trazido a necessidade de reanalisar e até reavaliar a 

ameaça que a Al-Qaeda simboliza, é importante que os EUA – grande alvo de ameaças 

terroristas feitas pela Al-Qaeda e grupos ligados à organização – realmente façam essa 

reavaliação tendo em conta que é muito provável que a Al-Qaeda sobreviva e se reorganize, 

fazendo com que a luta contra si e outros grupos extremistas seja longa. 

Como defende Seth Jones, a ideia de que a Al-Qaeda se transformará numa 

organização irrelevante após a morte de Bin Laden é apenas optimismo exacerbado e a 

organização e seus aliados e afiliados continuarão a ser uma ameaça não só para os EUA mas 
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também para o mundo devido ao encorajamento e supervisão de missões e acções terroristas e 

ao treino de indivíduos.227 

Para os EUA, a morte de Bin Laden é uma prova do seu poder e perseverança e 

reforça a ideia de que continuarão a perseguir os seus inimigos até ao fim. Contudo, é 

importante que o mundo perceba que esta morte não é nem a morte do terrorismo nem, muito 

provavelmente, da Al-Qaeda e que a luta contra o terrorismo será ainda longa.  

Podemos, então, concluir que para a sociedade internacional, a morte de Bin Laden, 

apesar de um sinal de alguma esperança, significa apenas que um líder terrorista foi 

eliminado. A sua organização continuará a funcionar, bem como tantas outras espalhadas pelo 

mundo.  

É necessário que o esforço antiterrorista continue, para que a ameaça terrorista seja 

verdadeiramente eliminada.  
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Avaliação das Hipóteses  

 

No início deste trabalho foram apresentadas quatro hipóteses sobre a Al-Qaeda, sua 

organização estrutural e o seu futuro sem Osama Bin Laden. 

Das quatro hipóteses uma delas foi comprovada, tendo sido as restantes refutadas. 

Com base nessas hipóteses foi possível concluir o seguinte: 

 

Hipótese 1: A Al-Qaeda é uma organização coesa e organizada onde existe uma 

divisão dos trabalhos por departamentos. A morte de Osama Bin Laden dará origem a uma 

metamorfose dentro da organização. 

 

Esta hipótese ficou comprovada, uma vez que, os dados recolhidos mostram que, 

apesar de esta não ser uma opinião unanime entre autores, a Al-Qaeda dispõe de uma 

organização estrutural e de liderança coesa e hierárquica, onde existe uma divisão de 

responsabilidades em departamentos e comités. 

Quanto à morte de Osama Bin Laden, as informações recolhidas, indicam que a Al-

Qaeda está organizada de forma a que, se necessário, o lugar de Emir possa ser rapidamente 

ocupado por outro indivíduo qualificado. Este elemento de flexibilidade no sistema 

hierárquico permite, igualmente, que existam movimentações de membros entre os Comités e 

unidades da Al-Qaeda, assegurando o bom funcionamento da organização. 

Assim, será pouco provável que a Al-Qaeda se desintegre devido à morte de Bin 

Laden. Será, talvez, inevitável que algumas mudanças ocorram na organização, dando origem 

a uma pequena metamorfose. 

 

Hipótese 2: A Al-Qaeda é uma organização coesa e organizada onde existe uma 

divisão dos trabalhos por departamentos. A morte de Bin Laden resultará na extinção da 

organização terrorista.  

 

Esta hipótese foi refutada, já que, apesar de Al-Qaeda ter uma organização estrutural e 

de liderança coesa, é pouco provável que não continue a funcionar após a morte de Bin 

Laden. A hierarquia e mecanismos de funcionamento da organização têm o objectivo de 
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permitir que, quando necessário, os líderes da organização sejam substituídos por outros sem 

que esta deixe de exercer as suas funções. 

  

Hipótese 3: A Al-Qaeda é constituída por uma rede de indivíduos afiliados a várias 

organizações e grupos islâmicos, não havendo uma estrutura organizacional e de comando 

coesa. A morte de Osama Bin Laden dará origem a uma metamorfose dentro da organização. 

Hipótese 4: A Al-Qaeda é constituída por uma rede de indivíduos afiliados a várias 

organizações e grupos islâmicos, não havendo uma estrutura organizacional e de comando 

coesa. A morte de Bin Laden poderá ter efeitos dentro da organização terrorista que levem a 

sua extinção.  

 

Estas duas hipóteses foram, também, refutadas, já que, como foi dito anteriormente, a 

Al-Qaeda dispõe de uma organização estruturada que inclui grupos aliados, grupos afiliados e 

redes. Enquanto a existência destes grupos, redes e células continuar, isso significa que existe 

uma certa descentralização do poder da organização o que não invalida a existência de uma 

estrutura organizacional e de liderança hierárquica coesas. 
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Conclusão e Considerações Finais 

 

A Al-Qaeda, apesar da luta contra o terrorismo e ligeira descentralização do seu poder 

detém, actualmente, uma estrutura organizacional e de liderança organizada e coesa que inclui 

grupos afiliados, grupos aliados, células e indivíduos que exercem diversas funções em 

diferentes comités e unidades.   

Apesar da morte de Bin Laden originar, provavelmente, algumas mudanças dentro da 

organização, será prematuro e talvez até exagerado falar na extinção ou capitulação da 

organização terrorista. De facto, a estrutura hierárquica da Al-Qaeda dispõe de mecanismos 

que permitem que o lugar de Emir seja rapidamente ocupado por um novo líder se necessário, 

assegurando que a organização não deixa de funcionar nem que os seus membros sejam 

absorvidos por outras organizações devido a falta de liderança.  

 

 A Al-Qaeda é vista, principalmente desde os atentados terroristas de 11 de Setembro 

de 2001 cometidos contra os EUA, como uma das mais temidas e mediáticas organizações 

terroristas do Mundo. Não obstante, não foi criada perto dessa data; contava já com uma 

história de dois decénios. 

Após a realização deste trabalho, verificamos que a Maktab al Khidmat lil Mujahidin 

al-Arab foi a organização percursora da Al-Qaeda que evoluiu e recebeu esse nome por volta 

do ano de 1989. Al-Qaeda significa ‘a base’ o que significa que os seus membros pretendem 

que a organização seja capaz de estabelecer uma base sólida sobre a qual a sociedade islâmica 

que os membros da organização consideram ser a ideal possa ser construída.  

Com a fusão com a Jihad Islâmica Egípcia de al-Zawahiri, a Al-Qaeda evoluiu e aos 

poucos, e devido às suas acções, especialmente, depois dos ataques de 11 de Setembro de 

2001 e de 11 de Março de 2004, transformou-se na organização terrorista mais conhecida e, 

talvez, mais temida do mundo. 

Quando falamos da ideologia da Al-Qaeda, foi possível perceber ao longo deste 

trabalho que essa ideologia tem o objectivo principal de influenciar e recrutar o maior número 

possível de membros para a organização. Essa ideologia é baseada nas ideias de que (i) os 

muçulmanos são alvo de ataque em todo o mundo, (ii) a Al-Qaeda e os seus apoiantes são os 

únicos a lutar contra a opressão do Islão e (iii) na crença de que os que não apoiam a Al-

Qaeda na sua luta são, automaticamente, considerados seus inimigos.  
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A ideologia da Al-Qaeda é, ainda, composta por oito conceitos cuja interpretação feita 

pela organização difere das interpretações mais clássicas ou tradicionais. Esses conceitos são: 

Jihad, Dar al-Islam, Bayat, Ummah, Takfir, Shaheed, Al-Wala Wal Bara e Hiraj. 

Em termos estratégicos, a organização emprega variadas tácticas como a negação e 

engano, o funcionamento em células e redes, a infiltração e o treino de membros para garantir 

que as suas acções estão bem organizadas e serão bem-sucedidas sem haver consequências 

graves para a organização e assegurando, assim, a prossecução dos seus objectivos.  

Focando o tema da natureza estrutural da Al-Qaeda, ao longo deste trabalho foi 

possível perceber que a liderança da organização não era apenas da responsabilidade de 

Osama Bin Laden. Pelo contrário, ela dispõe de uma estrutura de liderança organizada 

hierarquicamente que inclui membros colocados em Conselhos e Comités que têm o dever de 

assegurar o bom funcionamento da organização. No topo dessa hierarquia está o Emir, 

seguido de um Conselho de Comando composto por membros seniores. Esta estrutura conta, 

também, com a existência de vários Comités que auxiliam a liderança na preparação e 

execução das suas acções. 

Enquanto que, até 2001, é extensamente aceite que a liderança da Al-Qaeda era 

centralizada, concluiu-se que, desde esse ano, houve uma pequena descentralização da 

liderança em questão.  

Vários autores defendem que, após a invasão do Iraque e Afeganistão por parte dos 

EUA e seus aliados, a Al-Qaeda transformou-se numa organização nómada e descentralizada. 

Contudo, foi possível entender que, apesar da liderança da organização ter sofrido grandes 

golpes e perdas desde 2001, tem sido capaz de recuperar e reorganizar-se, tendo estabelecido 

as suas próprias fronteiras na fronteira (física) entre o Afeganistão e Paquistão, onde continua 

a planear e a organizar as suas acções e ataques terroristas. 

Neste sentido, alguns autores defendem até que, actualmente, a Al-Qaeda é mais forte 

do que anteriormente, já que foi capaz de juntar, sob a sua alçada e comando, vários grupos 

islâmicos e de criar ramos da organização no Magreb, Península Arábica e Iraque apelidados 

de AQIM, AQAP e AQI, respectivamente. Estes grupos e ramos contribuem para o aumento 

do poder da Al-Qaeda tanto em termos de alcance geográfico quanto em termos de membros. 

Contudo para garantir que não há uma verdadeira e irremediável descentralização do 

seu poder, a Al-Qaeda deverá restringir a criação de novos ramos.  
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A natureza estrutural da organização inclui, também, a estrutura organizacional desta. 

Assim, apesar de este ser um tema controverso sobre o qual vários autores têm expressado 

opiniões divergentes, foi possível chegar à conclusão que, em termos externos, a organização 

está organizada no formato de uma pirâmide cujo topo é ocupado pelos líderes seniores da Al-

Qaeda Central, e as camadas seguintes são ocupadas, respectivamente, pelos Grupos 

Afiliados, pelos Grupos Aliados, pelas redes ou células e pelos indivíduos que são inspirados 

pela organização e seus objectivos.  

Será importante frisar o facto de que a estrutura interna da Al-Qaeda inclui um 

elemento de flexibilidade que permite que existam movimentações de membros entre as 

unidades e os comités. Essa flexibilidade pretende permitir que, no caso de morte ou 

desaparecimento de membros importantes da organização esses possam ser rapidamente 

substituídos por outros sem haver graves prejuízos para a organização. 

Tendo Osama Bin Laden sido morto em Maio de 2011, numa missão liderada pelos 

EUA, várias teorias sobre as consequências dessa morte para a Al-Qaeda emergiram. 

Ao longo deste trabalho ficou expresso que Bin Laden foi capaz de criar uma 

organização capaz de sobreviver após a sua morte, já que, a sua opinião e voz, apesar de 

importantes para os membros da Al-Qaeda, não eram as únicas capazes de influenciar os 

seguidores da organização. Assim, o mais provável é que Ayman al-Zawahiri, ou outra figura 

com importância dentro da organização, se revele como um líder capaz de substituir Bin 

Laden. Al-Zawahiri é apontado como principal candidato para sucessor, sendo que a 

mensagem que enviou ao mundo pouco mais de um mês após a morte de Bin Laden, na qual 

promete vingança pela morte do líder da Al-Qaeda, pode ser um sinal de que já ocupa o lugar 

de Emir da organização. 

A morte de Bin Laden trouxe consequências não só para a Al-Qaeda, mas também 

para alguns Estados. Para os EUA, é um sinal das capacidades de sucesso das suas missões e 

operações, enquanto que, para o Paquistão, país onde foi encontrado Bin Laden, é um sinal 

que deverá voltar a cooperar na luta contra o terrorismo ou lidar com as consequências de ter 

os EUA como opositor ou até mesmo inimigo. 

A Al-Qaeda dispõe, então, de uma estrutura de liderança e organizacional hierárquica 

e coesa, dividida em conselhos, comités, unidades e secções. Essas estruturas garantem o 

contínuo funcionamento da Al-Qaeda e servem de rede de segurança para o caso de membros 

da organização serem capturados ou mortos. Assim, a probabilidade de a Al-Qaeda 
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desmoronar devido a morte de Bin Laden é diminuta. Poderá, contudo, haver pequenas 

mudanças e metamorfoses dentro da organização.  

É preciso perceber, ainda, que a morte de Bin Laden não é o mesmo que a morte da 

Al-Qaeda e do terrorismo e que a organização terrorista em causa será, muito provavelmente, 

capaz de reorganizar-se e continuar a agir com o objectivo de alcançar os seus fins. 

A ameaça terrorista personificada por Osama Bin Laden e a Al-Qaeda não está 

neutralizada e o esforço antiterrorista terá de continuar para que isso possa vir a acontecer.  

Como poderão as informações angariadas sobre as estruturas da Al-Qaeda ser 

utilizadas na elaboração de estratégias de antiterrorismo? Esta é a pergunta central que resulta 

deste trabalho e que poderá ser estudada no futuro.  
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