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“ Grupos pequenos têm a 

capacidade de provocar danos

que antes só os exércitos dos 

estados ou importantes

movimentos revolucionários

poderiam conseguir. Meia dúzia

de fanáticos com armamentos

de destruição massiva podem

causar motes numa escala não

prevista.” Robert Cooper
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Mas então, o que seria Terrorismo?



Ainda não existe uma definição para o 

Terrorismo. No entanto, podemos considerar 

que se trata da prática do terror com diversas 

finalidades políticas, como por exemplo:

• Subversão do sistema político;

• Destruição de movimentos cívicos ou 

democráticos;

• Separatismo;

• Afirmação de convicções religiosas
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Os grupos de Terrorismo não
representam o Islã

Mundo Árabe Islâmico e o Terrorismo
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Nacionalistas



Religiosos



Patrocinados pelo
Estado



Esquerda



Direita



Anarquistas
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• Na antiguidade Clássica, o Império Romano já utilizava táticas de 

Terrorismo contra os povos dominados;

• O “Sicaril”, são considerados os primeiros movimentos Terrorista;

• Na Idade media, os atos de terror foram desencadeados, 

principalmente pelo fundamentalismo religioso;

• Na Idade Contemporânea,  o Terrorismo, surgiu pela primeira vez na

Revolução Francesa, denominando a fase do Governo Jacobino;

• Na Revolução Industrial, surgiu a doutrina Anarquista;

• Na América Latina, segunda metade do século XX, o Terrorismo tinha

como protagonista o Argentino Che Guevara;

• Na Europa,  o Terrorismo Nacionalista defendia o Terrorismo, como

instrumento politico (Ex. FARC, ETA e IRA)

• Os ataques do 11 de setembro, tornou o Terrorismo mais Internacional
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Terrorismo Transnacional do Jihadismo

Para esses terroristas, todos os meios são justificáveis em função dos 
seus fins, incluindo o sacrifício de sua própria vida e a de milhares de 

inocentes civis.

Al Qaeda

Taleban

Daesh

Al Shabab

Boko
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• Colaboração no desenvolvimento e na promoção da condição de vida das Populações;
• Compartilhamento de informações entre países e Organizações Internacionais. 

Sócio - Econômica

• Disponibilização de forças e meios para a adoção de medidas preventivas e de combate.

Militar

• A Política de Cooperação, nomeadamente através da Cooperação Técnico- Militar e Policial;
• Adoção de  medidas Legislativas adequadas, com um caráter dissuasivo e preventivo, de forma a reduzir 

vulnerabilidades;
• Colaboração da democratização das sociedades.

Político-Diplomática



ANTITERRORISMO CONTRATERRORISMO

Corresponde à condução das 
medidas de caráter 

eminentemente defensivo que 
objetivam a redução das 

vulnerabilidades aos atentados 
terroristas. 

Compreende a condução das 
medidas de caráter 

eminentemente ofensivo, tendo 
como alvo as diversas 

organizações terroristas em 
presença, a fim de prevenir, 

dissuadir ou retaliar atos 
terroristas. 



É possível ter sucesso nessas ações?

• O planejamento e a execução devem ser baseados em um sólido e 

bem estruturado sistema de inteligência;

• É necessário se ter uma informação precisa e oportuna;

• A busca de informações deve envolver todas as áreas políticas, 

econômica, psicossocial, militar e cientifico tecnológica;

• Atuação das operações preventivas e repressivas
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Ocorrência com Bomba

SITUAÇÕES POSSÍVEIS:

• A ameaça de bomba, que é a comunicação 

direta ou indireta, informação ou suspeita 

fundada da existência de uma bomba em 

determinado local;

• A Localização da bomba, que é a 

identificação de um objeto suspeito de ser 

bomba ou explosivo, após uma busca 

preventiva ou mesmo de sua simples 

suspeição;

• A explosão de bomba, que é o resultado 

real gerado por uma bomba, englobando 

todos os efeitos danosos, mesmo os de 

bombas não explosivas.  



Ameaça de Bomba

• É uma situação hipotética;

• Operação “Ações antibomba”

Mas como Proceder nesses casos?
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Fatos já ocorridos que envolveram sequestros, 
roubos de aviões e outros incidentes:

24 de dezembro de 1994 24 de abril de 1996 16 de julho de 1997

6 de novembro de 1997 10 de novembro de 1997 25 de maio de 1998

30 de julho de 1998 11 de maio de 1999 5 de novembro de 1999

14 de novembro de 1999 8 de julho de 2000 6 de julho de 2000
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O que aprendemos?



• Atual terrorismo transnacional;

• Terrorismo como ameaça possível;

• Os ataques terroristas seguem um padrão;

• Esclarecimento nas concepções erradas que relacionam a religião 
Islâmica aos atos terroristas;

• Em países esquecidos,  há mais vítimas de ações terroristas do que nas 
capitais europeias;


