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Preâmbulo

A segurança e a defesa estão intrinsecamente ligadas aos valores da liberdade e do 
bem-estar. A preservação destes valores, indissociáveis do modo de vida das sociedades 
democráticas, deve encontrar nos jovens o seu garante futuro e o seu principal ativo.

As universidades, como plataforma geradora de conhecimento e também responsá-
vel pela transmissão de conceitos e práticas de cidadania aos futuros líderes, nas mais 
diversas áreas de atividade do país, contam com o Instituto da Defesa Nacional (IDN) 
como um parceiro ativo para a consecução desse objetivo.

O IDN, numa organização conjunta com diversos Núcleos de Estudantes de Ciência 
Política e de Relações Internacionais de Universidades Portuguesas, promoveu nas suas 
instalações em Lisboa, entre 10 e 11 de novembro de 2016, o primeiro “Seminário IDN 
Jovem", com trabalhos de estudantes que se enquadraram em seis temáticas: Ameaças 
Transnacionais; Política Externa e Defesa Nacional; O Mar como Vetor Estratégico; Segurança Ener-
gética e Defesa Nacional; Migrações e Segurança; Informação e Segurança no Ciberespaço. 

O principal objetivo do evento foi o de proporcionar aos estudantes de licenciatura, 
pós-graduação, mestrado e doutoramento, um espaço de reflexão e debate sobre temáti-
cas relacionadas com a segurança e defesa na perspetiva da sua ligação com os valores da 
liberdade e do bem-estar, como pilares do modo de vida das sociedades democráticas, de 
que os jovens são o garante no futuro.

Vítor Rodrigues Viana
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Catarina Milhais Ferreira Gonçalves,
2.º Ano do Mestrado em Ciência Política e Relações Interna-
cionais, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Uni-
versidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL); Bolseira de Investi- 
gação no Projeto SIM4SECURITY: Modelo Prospetivo e de 
Análise Espacial aplicado à Segurança Interna

Sessão 1: Painel I - Ameaças Transnacionais

“Jihad: Para Além das Fronteiras Físicas do Estado Islâmico”

RESUMO

É notório o crescente interesse pelo fenómeno do terrorismo, sendo que este assume um 
papel preponderante na agenda de segurança internacional, a partir dos atentados terroris-
tas de 11 de setembro de 2001. Nesta senda há cada vez mais a caraterização de novas for-
mas de ações terroristas, que nos levam a pensar em termos macro, sem que este fenómeno 
esteja já restringido em termos territoriais, ou na sua forma de atuação.

Por isso, o ciberespaço assume um papel crucial na compreensão da atividade de grupos 
como o Estado Islâmico, que fazem deste meio uma fonte primária de recursos, quer huma-
nos, quer nanceiros, e que se ligam com processos de comunicação, divulgação de infor-
mação e propaganda, facilitados pelos princípios de fundo da internet, que se fundam no 
conceito de liberdade.

Assim, uma análise estratégica tendo por conta o uso das novas tecnologias ao favor do 
terrorismo torna-se essencial na previsão e análise da ação atual e futura deste grupo.
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Jihad:�Para�Além�das�Fronteiras�Físicas�do�
Estado�Islâmico1

Catarina�Gonçalves

1.� Introdução
O termo estratégia, bem como outros que lhe estão intimamente ligados, como tática 

e política, têm sido banalizados, ao ponto de tudo poder ser considerado estratégia, e 
desta se confundir com a tática. 

No entanto, temos que pensar no enquadramento do conceito em termos de segu-
rança, e perceber que a evolução do mesmo nos levou à possibilidade de novos desafios 
e problemas que têm que ser analisados convenientemente para a ação concertada dos 
decisores públicos, por forma à criação de estratégias adequadas e fundamentadas.

Neste caso, escolhemos a problemática da open source intelligence, como designando, em 
síntese, a partilha de informação não confidencial, sendo que mais especificamente nos 
decidimos centrar no ciberespaço como meio primordial dessa mesma partilha, sendo 
que na atualidade o Estado Islâmico (EI) constitui a personificação do uso dos media, por 
forma a prosseguir com a sua ação. 

Deste modo, numa primeira parte iremos fazer uma definição do que é a open source 
intelligence, tentando explicar de que forma esta se pode constituir como um meio prefe-
rencial de partilha e recolha de informação, num mundo cada vez mais globalizado. 

Seguidamente faremos referência aos conceitos de cibersegurança, e advindo deste, 
de ciberterorismo, por se constituírem, na atualidade, como formas definitórias do pano-
rama internacional, sendo essenciais para a perceção da possibilidade de ação já não cir-
cunscrita a um espaço físico e territorial.

Ainda na senda da cibersegurança e ciberterrorismo passaremos à enunciação do que 
é conhecido como a ciberjihad levada a cabo pelo EI, e que hoje em dia se constitui como 
um dos meios mais eficazes de aplicação da influência do grupo, bem como o meio de 
expansão em termos de recursos.

Por fim, passaremos a uma análise, tendo em conta os fundamentos da estratégia, 
que passa por perceber como é realmente usado o ciberespaço para a alocação de recur-
sos do EI, sendo que para isso recorremos a alguns conceitos amplamente aceites do 
ponto de vista da segurança internacional, mas que ganham um novo significado quando 

1 Trabalho de Investigação realizado no âmbito do Projecto SIM4SECURITY: Modelo Prospetivo e de 
Análise Espacial aplicado à Segurança Interna.
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aplicados a um grupo terrorista, e não a um Estado no sentido convencional do termo.
Pretende-se com isto uma análise holística fundamentada dos avanços em termos 

tecnológicos e cibernéticos do EI, percebendo o porquê do uso destes meios como 
forma de atuação, por forma a atingir o seu end-state de instauração de um califado2. 

2.� Open�Source�Intelligence
A Open Source Intelligence (OSINT) corresponde a informação publicamente disponí-

vel, que é coletada, explorada, analisada e divulgada em tempo útil para um público-alvo, 
para efeitos de imposição de uma obrigação específica de intelligence (Steele, 2009; U. S. 
Department of  the Army, 2012).

Antes de mais, temos que definir o conceito chave que contempla a OSINT, isto é, a 
intelligence que corresponde à informação relativa a uma entidade estrangeira, geralmente 
um adversário, assim como as agências que se destinam à sistematização de informação, 
pertencendo a um processo pelo qual esta é adquirida, convertida em intelligence e divul-
gada ao seu público-alvo. Este ciclo é composto por alguns passos que devemos ter em 
conta na análise das questões de segurança e terrorismo. O primeiro corresponde ao 
planeamento, em que são determinados os requisitos de intelligence, sendo aqui designadas 
as tarefas e papéis a ocupar por cada uma das agências. O segundo passo é a coleta de 
informação através de meios tais como a vigilância e o desenvolvimento de relações 
humanas. Através destes meios e outros, são exploradas as fontes de informação, poste-
riormente enviada para a unidade de processamento adequada. As terceira e quarta fases 
correspondem ao processamento e produção, respetivamente, sendo muitas vezes enten-
didos como um só passo. Aqui a informação é sistematizada em dados percetíveis e 
analisada convenientemente para cumprir os propósitos iniciais. Finalmente temos a 
divulgação, etapa em que a intelligence é distribuída pelo público a que mais se adequa 
(Lerner e Lerner, 2004; Randol, 2009).

Num primeiro momento a intelligence incluía a human intelligence (HUMINT), sign intelli-
gence (SIGINT) e image intelligence (IMINT). Embora as fontes abertas fossem particular-
mente usadas na procura de informação, o seu valor era relegado para segundo plano. As 
informações classificadas eram consideradas mais fiáveis e mais credíveis, sendo que 
aquisição de informação não classificada não era vista como uma prioridade. As agências 
tradicionais de intelligence continuam a aceitar esta ideia, acreditando no facto que as open 
source são prejudiciais na procura de informação, criando uma sobrecarga do sistema, com 
dados que não se mostram úteis nem fidedignos para a prossecução de casos concretos. 
Filtrar a informação torna-se cada vez mais complicado, requerendo um grande esforço 
de análise e síntese dos meios humanos, levando a uma contraposição com os dados 
obtidos de fontes confidenciais, e portanto redobrando o trabalho das agências (Pallaris, 
2008; Polancich, 2015).

2 O califado nada mais é do que uma forma de governo em que o governante é considerado o sucessor do 
profeta Maomé, seja geneticamente – como pregam os xiitas – ou escolhido pelo povo – a ideia dos sunitas 
–, e que reúna em si toda a fé islâmica sem limites geográficos. Os califados também possuem um caráter 
expansionista e não reconhecem fronteiras políticas.
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Quando falamos em OSINT temos a junção de dois conceitos que se tornam essen-
ciais. O conceito de open source, que corresponde a qualquer pessoa ou grupo que fornece 
informações, sem que haja a expetativa de uma relação de privacidade, aquando da sua 
exposição, ficando o material partilhado sujeito à divulgação pública. Por outro lado, a 
informação disponível ao público, que corresponde aos dados, instruções, materiais 
publicados ou divulgados para consumo público em geral, nas suas variadas formas de 
manifestação (Steele, 2009; U. S. Department of  the Army, 2012).

Vemos já que o que distingue a OSINT de outros tipos de intelligence é a origem da 
fonte, a informação partilhada e os meios de recolha, que abrem mão de categorias espe-
cíficas de recursos técnicos e humanos. A fonte permite a partilha de informação entre o 
público em geral e para o público em geral, sem restrição de visualização. Os meios de 
recolha, ao contrário de outras disciplinas de intelligence, não se centram em fontes confi-
denciais ou técnicas invasivas, uma vez que toda a informação é partilhada de forma livre, 
e tendo em conta que essa mesma partilha implica a não privacidade, tanto da informação 
como da fonte. Claro que podemos ter a partilha de informação confidencial ou privada, 
sendo que tal constitui uma violação dos princípios da privacidade, não se podendo 
englobar na categoria de OSINT (Benavides, 2009; Steele, 2009; U. S. Department of  the 
Army, 2012).

A pesquisa em open source permite o suporte de outras operações e atividades, como 
a vigilância, reconhecimento, o que permite a resposta eficaz a necessidades de informa-
ção fundamentais, como biografias, informação cultural, geoespacial ou até mesmo dados 
técnicos que otimizam o desemprenho e emprego de meios humanos. Há claramente, 
com estes processos um aumento da produção, sendo que os decisores terão à sua dispo-
sição um leque mais abrangente de informação que lhes permitirá uma decisão funda-
mentada, tendo em conta todo o espetro de soluções, tanto quanto possível, face à impre-
visibilidade da ação humana (Steele, 2009; U. S. Department of  the Army, 2012). 

O ritmo de desenvolvimento de tecnologias de informação constitui-se como um 
desafio importante à recolha e análise de informação proveniente das open source. No 
entanto, o facto humano está ainda muito presente, não podendo ser descurada na filtra-
gem da informação relevante. Os desafios da atualidade passam por organizar os fluxos 
de informação, a distinção entre sinais e ruídos, e a validação de fontes em tempo útil, por 
forma a apoiar e fundamentar as decisões políticas (Schaurer e Störger, 2013).

Em termos de segurança a OSINT poderá constituir uma fonte direta ou indireta de 
obtenção de informação, constituindo-se como base de operações de intelligence. A dispo-
nibilidade, variedade e profundidade da informação pública permitem que as organiza-
ções de intelligence satisfaçam muitas das suas exigências em termos da recolha crítica de 
informação, sem que para isso seja necessário o dispêndio de recursos e meios de recolha 
especializados (Steele, 2009; U. S. Department of  the Army, 2012). 

A OSINT poderá ser útil na análise de sentimento, ou seja, analisar o comporta-
mento dos usuários com base nas suas publicações, o que pode ser útil, em termos de 
segurança, para entender as motivações e intenções dos atacantes ou identificar as ten-
dências no concernente a ameaças. Os analistas de segurança têm que assumir o papel de 



68 I Seminário iDn Jovem

recolha de informações, investindo o seu tempo na procura na internet de fontes exter-
nas de informação, selecionando a informação relevante das várias fontes consultadas 
(Mateos, 2015). 

3.� Cibersegurança
O mundo contemporâneo está cada vez mais dependente de infraestruturas interli-

gadas e interdependentes. O ciberespaço constitui-se como a soma de várias componen-
tes, que se enraízam por forma a criar um meio de comunicação em rede com implica-
ções em diferentes áreas societais. Por este motivo torna-se cada vez mais difícil a 
identificação de nós e pontos de ligação cuja proteção e monitorização deva ser priori-
zada (Caldas e Freire, 2013; Clemente, 2013). 

O termo ciberespaço corresponde a uma rede global de tecnologias de informação, 
sobretudo as redes de telecomunicações e de processamento, sendo que se tornou numa 
designação mais abrangente, englobando tudo o relacionado com a internet e com as 
novas práticas sócio culturais que lhe estão associadas.

O mundo cibernético interliga-se e desenvolve-se tendo em conta três escalas distin-
tas: para além fronteiras físicas do Estado, no indivíduo e no âmbito coletivo. Aliás, uma 
das consequências inevitáveis da expansão da internet é o facto de um dado ou informa-
ção produzida num âmbito local ter a possibilidade de rapidamente se transformar numa 
matéria internacional, pela sua transposição do espaço físico para a realidade virtual 
(Martins, 2012). 

Há, por isso, a necessidade, quase intrínseca, de participação numa panóplia de comu-
nicações, que está disponível ao público em geral, bastando para isso o acesso a um com-
putador e à rede. Para além duma ferramenta de pesquisa, constitui-se como um meio de 
reconhecimento e vigilância, que facilita o papel dos agentes de intelligence na localização e 
observação de fontes abertas. Um exemplo disto é a possibilidade de obtenção de informa-
ção sobre ações inimigas, bem como os meios, capacidades, ligações e atividades de que a 
outra parte tem ao seu dispor (Steele 2009; U. S. Department of  the Army, 2012). 

A internet possibilita aos seus usuários recolher, armazenar, processar e transferir 
grandes quantidades de dados, sejam de origem pessoal, profissional, ou até mesmo con-
fidenciais, não sendo de estranhar que à medida que esta rede de relações vai crescendo e 
se vai tornando cada vez mais intricada, também as ameaças à sua segurança sejam cres-
centes. A internet deveria constituir-se como um espaço de promoção de eficiência, ino-
vação e liberdade, sendo que o que verificamos cada vez mais é um aumento das restri-
ções online, com novos perigos a surgirem constantemente. A natureza em constante 
evolução das ameaças e vulnerabilidades não só afeta os cidadãos a nível individual, mas 
também coletivamente, representando um desafio de segurança nacional persistente. A 
segurança cibernética em todos os setores relevantes torna-se cada vez mais importante, 
sendo que a procura de informação na rede pode significar um aumento significativo da 
segurança em termos virtuais, mas também num sentido mais real, uma vez que a deteção 
de ameaças ou possíveis ameaças online, pode levar à contenção de perigos no mundo não 
virtual (U. S. Department of  Commerce, 2011).
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A realidade internacional move-se no sentido de procurar controlar e monitorizar a 
emergência de novas ameaças que circulam pela rede, o que leva os Estados a um aper-
feiçoamento tecnológico e ao recurso a meios de informação, nomeadamente às open 
source, que já explicámos na primeira parte do capítulo. A utilização das novas tecnologias 
e a dependência cada vez maior da internet leva-nos a pensar numa aproximação entre a 
virtualidade e a realidade no terreno (Martins 2012; Caldas e Freire, 2013; Perl e Malise-
vic, 2013). 

John Barlow (1996, apud Fernandes, 2012) sustentou que os governos nacionais se 
deveriam manter afastados de todas as questões ligadas com o ciberespaço, não tendo o 
direito moral para o governar, e portanto seria a própria comunidade virtual que teria em 
si a capacidade de regular a sua atividade. A web é encarada como um espaço libertário, 
sendo que a possibilidade de emergir à parte de um governo, com os seus mecanismos de 
poder e controlo, estaria sempre presente. Permite a expressão individual, facilita a troca 
de ideias e propicia o ativismo social e político. No entanto, para além de todos os seus 
benefícios, também temos o lado negro da web, que só é possível nas sociedades demo-
cráticas pautadas por valores de liberdade, potenciado a probabilidade de um ataque 
cibernético. Paradoxalmente, por todas as caraterísticas das comunicações e atividades 
online é possível mais facilmente rastrear todos os passos e origem das ações.

A quantidade de dados partilhados na internet tem vindo a crescer exponencial-
mente, sendo que as atividades ilícitas tem também tendência a aumentar neste meio. 
Estamos a falar não só de atividades de crime organizado, como também de atividades 
ligadas ao terrorismo, e mais concretamente à incitação ao terrorismo (Barlock, Buffo-
mante e Rica, 2014).

4.� Ciberterrorismo
Hoje em dia assiste-se a uma transferência do campo convencional de batalha, onde 

as ameaças são facilmente identificáveis, para um espaço mais amplo, em que o rosto da 
ameaça se torna desvanecido na complexidade do ciberespaço. Para os Estados este pode 
ser um problema ainda maior, devido à cobertura global da internet, o que leva ao incita-
mento a uma militância extremista e à formação de redes de crime organizado que ope-
ram virtualmente. A arma por excelência no ciberespaço consiste no envio de códigos que 
consigam quebrar os mais variados protocolos de segurança nas redes informáticas. Aqui 
a obtenção de informação não representa apenas um objetivo concreto, mas verifica-se 
como a possibilidade de criação de outras vulnerabilidades, nomeadamente, pela expansão 
da comunicação e dos meios de marketing. Importa frisar que o ciberespaço engloba 
também um conjunto de canais de comunicação não detetáveis, que quebram todo o tipo 
de barreiras de segurança, sendo de difícil acesso e monitorização (Martins, 2012). 

O terrorismo constitui-se como um processo comunicativo, quer entre os membros 
dos grupos terroristas, como com o público em geral, criando um sentimento de medo, 
associado às imagens de violência que tentam transmitir. Por exemplo, através de um 
atentado os terroristas são emissores de uma mensagem coletiva, para recetores coletivos, 
com recurso a ações que podem provocar tanto o medo como o fascínio do público. 
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Hoje em dia o terrorismo assume-se como um espetáculo mediático, corroborando a sua 
natureza simbiótica com os media (Novais, 2012). 

É com base nesta dicotomia medo/fascínio que os grupos terroristas conseguem 
impor a sua ação além-fronteiras, levando ao recrutamento e implementação das suas 
ideias um pouco por todo o mundo, assumindo-se aqui a internet como uma via essencial 
para que tal aconteça. O aumento da cobertura mediática não raro resulta numa intensi-
ficação das ações terroristas, com vista a influenciar as audiências, por forma a atingir 
objetivos e alvos tradicionais (Novais, 2012). 

Posto isto, podemos falar do conceito de ciberterrorismo, que induz nos Estados e 
sociedade civil o medo pelo sentimento de deslocalização geoespacial do território para 
uma rede virtual global. Ao contrário dos hackers o terrorista pretende causar impacto no 
maior número de pessoas possível, envolvendo danos físicos, psicológicos, e potenciando 
um enquadramento com os ideais que o grupo defende (Martins, 2012). 

Do mesmo modo, o ciberterrorismo opera na internet para a obtenção de financia-
mento que lhe permita levar a cabo as respetivas missões, estando esta tarefa facilitada 
pela impossibilidade, conforme os meios que usam, de rastrear o dinheiro desde a sua 
origem até à aplicação dos fundos, uma vez que se munem de operações de branquea-
mento de capitais e simulação de organizações de caridade, entre outras (Martins, 2012). 

Para além disso, o ciberespaço possibilita a troca de informações entre os vários 
operacionais dos grupos sem a possibilidade destas serem detetados. Torna-se evidente a 
impossibilidade de se possuir a intenção de o controlar na globalidade por representar o 
lugar por excelência de liberdade, apesar de operar num novo espaço geopolítico, uma 
vez que depende de estruturas físicas para operar, sendo que passamos a ter uma clara 
dependência e interligação entre dois mundos distintos (Martins, 2012). 

A garantia de um ambiente de segurança no ciberespaço passa por um equilíbrio das 
relações internacionais, uma vez que a emergência de novas ameaças que possam colocar 
em causa o equilíbrio mundial e provocar uma ciberguerra fora do campo de batalha 
convencional traduz-se num perigo não só para os Estados, mas para toda a Humanidade 
(Martins, 2012).

O terrorismo ao ser considerado uma técnica à disposição de diferentes grupos ter-
roristas, leva a uma impossibilidade de aniquilação desta forma de combate, fazendo com 
que os Estados quase não distingam entre os períodos de guerra e paz, vivendo num 
clima de “guerra permanente” (Pires, 2012). 

Claro que um ataque terrorista em grande escala na internet ainda não se concreti-
zou, e a possibilidade disso vir a ser feito torna-se muito reduzida, com o controlo cada 
vez mais apertado das organizações e grupos de segurança. No entanto, não poderemos 
considerar as ações terroristas online, sobretudo de propaganda e disseminação do medo, 
bem como a comunicação entre os terroristas, uma forma de conflito3 em si? Para efeitos 

3 O conflito designa-se aqui por qualquer ação que ponha em contraponto uma oposição de interesses, 
sendo que cada uma das partes está ciente da incompatibilidade do seu ponto de vista com outro, mas 
mesmo assim pretende ocupar uma posição incompatível com a dos outros sujeitos (Pires, 2015).
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de consideração de ciberterrorismo referir-nos-emos a qualquer ato, que diretamente ou 
indiretamente contribua para a prossecução e promulgação do terrorismo, enquanto ati-
vidade criminosa, o que inclui o incitamento, o recrutamento, a recolha de fundos mone-
tários, bem como a tentativa de disrupção das democracias ocidentais, pelo incentivo à 
violência, e ao medo, que põem em causa um dos princípios basilares dos Estados de 
direito democrático, que é a liberdade. Podemos ainda considerar que a internet se cons-
titui como um meio de preferência para a monitorização tanto de ações militares inimi-
gas, como para um controlo das células dispersas, que atualmente assumem um caráter 
global. 

5.� A�Ciberjihad�do�Estado�Islâmico
O EI começou a usar a internet e os meios de comunicação social como forma de 

recrutar jovens muçulmanos para as fileiras de combate, sendo que os vídeos de alta 
qualidade, as revistas online, as diversas contas nas redes sociais, contribuíram para uma 
radicalização cada vez mais exacerbada desse público-alvo, revolucionando a forma como 
o ciberespaço é usado por grupos terroristas para prosseguir a sua ação e objetivos (Sta-
linsky e Sosnow, 2014; Bat Blue, 2015; Berton e Pawlak, 2015; Hoffman e Schweitzer, 
2015; Pinto, 2015). 

A força chave do EI tem sido a capacidade de descentralizar os seus meios de comu-
nicação social, que tem permitido que os seus apoiantes operem nos diversos patamares 
de informação. No entanto, continua a haver uma unificação da mensagem que é difun-
dida, operacionalizada pelos comandos centrais da organização. Aliás podemos verificar 
isso pela criação do Al-Hayat Media Center, que constitui o canal responsável da coorde-
nação dos meios cibernéticos, tanto de recrutamento como propaganda (Liang, 2015; 
Stern e Berger, 2015).

O termo ciberjihad refere-se então, e no seguimento do que temos vindo a dizer, ao 
uso de ferramentas tecnológicas, próprias do século XXI, o ciberespaço, a fim de promo-
ver a noção de jihad4 violenta contra os que são classificados como inimigos do Islão. 
Atualmente, e apesar de não ser um conceito novo, a ciberjihad recorre às principais redes 
sociais como o Facebook, Twitter e Youtube, uma vez que estas plataformas permitem e 
incentivam a partilha e interatividade, caraterizada por um rápido fluxo de informação 
entre as pessoas (Stalinsky e Sosnow, 2014; Bat Blue, 2015; Berton e Pawlak, 2015; Hoff-
man e Schweitzer, 2015; Pinto, 2015). 

Isto permite que o auto proclamado EI crie a sua própria marca global no discurso 
político internacional, tanto no Ocidente, como no mundo muçulmano. Recorre para 
isso à sua revista Dabiq – usa argumentos religiosos e citações provocantes de figuras 
americanas proeminentes para radicalizar potenciais recrutas baseados no Ocidente – e a 

4 O conceito de jihad pode significar a luta pela melhoria pessoal sob as leis do islamismo e a luta em busca 
de uma melhor humanidade, por meio da difusão da influência do islamismo e com o esforço que os 
muçulmanos devem fazer para levar a religião islâmica a um maior número de pessoas. No entanto, hoje 
em dia é usada com a conotação de guerra santa, e imposição por meio da força de valores e crenças islâ-
micas.
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inúmeros vídeos e mensagens, que apelam às camadas mais jovens, por se reverem em 
instrumentos da cultura ocidental para espalharem a sua mensagem. Também a revista 
torna-se um meio útil na propagação de ações terroristas, espalhando não só a mensagem 
de Maomé, mas também dando a entender uma demonização do Ocidente, e como pre-
parar as armas necessárias para lutar contra ele, sem ter que se juntar à organização na sua 
base territorial (Stalinsky e Sosnow, 2014; Bat Blue, 2015; Berton e Pawlak, 2015; Hoff-
man e Schweitzer, 2015; Pinto, 2015). 

Para além disto, a jihad cibernética inclui o uso ofensivo do espaço online para ataques 
a websites, através da aquisição de contas de membros do governo internacional, sites ofi-
ciais, informação classificada, e até mesmo contas nas redes sociais, o que se virmos bem 
acaba por se tornar numa espiral de procura e difusão de informação. O apoderamento 
de determinadas contas pode, em casos extremos, bloquear o acesso à web e inviabilizar a 
comunicação entre agências de segurança na prossecução de ameaças concretas (Stalin-
sky e Sosnow, 2014; Bat Blue, 2015; Berton e Pawlak, 2015; Hoffman e Schweitzer, 2015; 
Pinto, 2015). 

Deste modo a ação cibernética do EI foca-se em dois princípios: o primeiro liga-se 
com a implementação e difusão de uma cultura de terror, por forma a fragilizar as demo-
cracias ocidentais no seu princípio básico de liberdade; o segundo com a difusão da sua 
rede de influência, melhorando a sua imagem – uma vez que a informação partilhada é 
filtrada por forma a atingir os diversos grupos –, e conseguindo ir além do número real 
de combatentes que estão efetivamente à sua disposição (Bat Blue, 2015; Berton e Paw-
lak, 2015; Hoffman e Schweitzer, 2015; Pinto, 2015). 

Além de facilitar o fluxo de combatentes estrangeiros, o EI incentiva o fenómeno 
dos “lobos solitários”, que, inspirados pela organização, mas sem conexão oficial a ela, 
perpetuam ataques terroristas no Ocidente (Bat Blue, 2015; Berton e Pawlak, 2015; Hoff-
man e Schweitzer, 2015; Pinto, 2015).

No fundo, o que está aqui em causa é a manutenção do Estado como um Estado de 
Direito, com obrigações de proteção da sociedade, com base na afetação dos direitos, 
liberdades e garantias. Como vimos no controlo social de Rousseau, os cidadãos abdicam 
de uma parte da liberdade em prol do assegurar, por parte do Estado, da segurança cole-
tiva. Ora é neste ponto que uma ação cibernética, por forma a prosseguir uma ciberjihad, 
se torna de extrema eficácia por se relevar um meio difícil de identificação de atores e 
previsibilidade da ação. 

6.� Análise�Estratégica
Neste ponto, tentaremos uma análise o mais objetiva possível dos pressupostos 

estratégicos que compõem e devem ser analisados quando falamos no uso do ciberes-
paço por parte do EI, e por isso não focaremos a nossa interpretação na ideologia que 
carateriza o grupo, e que no fundo dá forma à sua ação geral. No fundo, esta parte do 
trabalho consistirá numa síntese, mais esquemática do que se falou até agora. 

Devemos, antes de mais, partir dos conceitos de conflito, guerra e coação, por forma 
a perceber qual a configuração das ações que temos em análise. 
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Como já foi dito anteriormente, conflito diz respeito à oposição de dois ou mais 
pontos de vista. Essas posições tornam-se incompatíveis, na ocupação que cada uma das 
partes pretende fazer (Pires, 2015). Podemos aqui enquadrar o EI, em contraposição com 
os Estados ocidentais, em que os interesses de ambos não se coadunam, sendo que os 
primeiros acreditam na instauração de um califado, em termos globais, o que passa a não 
ser compatível com os ideais de liberdade e democracia caraterizadores da maioria dos 
Estados ocidentais, sendo que se coloca ainda a questão da religião e política, uma vez 
que como grupo terrorista, a subversão política é sempre um dos objetivos do grupo. 

Na senda da explicação e da inserção do problema numa questão de conflito, pode-
mos ainda perguntar-nos se este mesmo conflito estará em expansão e escalada, sendo 
que nesse caso podemos mesmo ponderar se não será uma caso de guerra. No entanto, e 
segundo a definição do general Abel Cabral Couto (apud Pires, 2015) a guerra consiste 
num afrontamento intencional entre dois grupos ou seres da mesma espécie por forma a 
afirmarem os seus ideais, que poderá conduzir ao aniquilamento físico do inimigo. No 
entanto, ao considerarmos o EI não o podemos considerar como um igual dos Estados 
ocidentais. Não passa de um grupo terrorista, claro que com controlo territorial e um 
grande poder sobre as massas, tendo na sua área de influência o papel regulador de um 
Estado. Não obstante a comunidade internacional não deverá legitimar a sua ação pela 
consideração dos seus objetivos finais, no fundo, como o nome do grupo já indica, a 
implementação de um Estado Islâmico. 

Mas o que nos chama à atenção, independentemente de todas as considerações que 
possamos fazer, é o caso da coação, que se encontra sempre presente, quer estejamos 
apenas a falar de um conflito, ou do caso da guerra. Esta pode ser de origem bélica ou 
não bélica, sendo que nos centraremos na segunda, por ser óbvia a inserção das open source 
neste ponto. Aqui as ações poderão ser de origem económica, o que nos pode levar a 
pensar no papel do grupo em termos de financiamento através dos meios internacionais, 
recorrendo para isso ao ciberespaço, como meio de extorsão e criação de “empresas” 
virtuais, que tornam difícil o rastreamento de fundos; por outro lado, ações psicológicas 
que permitem ao grupo a conquista de adesão, através dos meios de propaganda, bem 
como descredibilizar a ação do Ocidente face ao que consideram ser os chamamentos de 
Maomé; por último um enquadramento político diplomático que pretende isolar o adver-
sário na legitimação da sua ação, bem como destabilizá-lo pela implementação do medo 
na maioria dos cidadãos, pela imprevisibilidade e “terror” dos seus atos.

Depois de feitas estas primeiras considerações seguimos para uma análise dos pres-
supostos estratégicos, que de forma menos esquematizada já foram sendo apontados ao 
longo do texto. 

Nas várias perspetivas sobre a estratégia há, maioritariamente, uma referência aos 
meios militares, com a arte de dirigir as tropas, quando a decisão se encontra ao mais alto 
nível, sendo que quando o nível político se confunde com o estratégico, tem que ser 
prosseguida uma direção estratégica esclarecida (Pires, 2014). No entanto, tentaremos 
libertar-nos da dimensão militar e pensar na estratégia como uma atividade orientada, em 
ambiente hostil, para a aquisição de objetivos disputados, o que nos leva a crer que nem 
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todas as partes lançarão mão de meios militares, e como verificamos neste caso a internet 
constitui-se como uma arma tão ou mais poderosa que outros meios. Nesta definição 
falta a questão do conflito, que poderá estar mascarado, mas que tem que estar sempre 
presente, tal como a política que fundamenta a estratégia, para que possamos falar deste 
conceito. No fundo, estamos perante o conceito de estratégia total (Martins, 1983). 

Assim, podemo-nos focar nas divisões da estratégia numa tentativa de caraterização 
da ação do EI. Quanto à forma de coação teremos uma estratégia total, uma vez que abre 
mão de todos os mecanismos à sua disposição, quer sejam gerais, quer particulares, veri-
ficando-se intenções políticas, económicas, psicológicas, e até mesmo militares. Claro que 
no caso da ciberjihad este último ponto não ganha forma, mas os restantes, como vimos 
no capítulo anterior são formas primordiais de atuação. Neste caso concreto, e tendo em 
atenção a preparação e utilização da força temos uma estratégia sobretudo operacional, 
uma vez que baseia a sua ação na perceção do uso dos meios existentes para alcançar os 
seus objetivos. Claro que também podemos aqui pensar em termos de estratégia genética, 
ou seja, pensar nos meios a usar a longo e médio prazo por forma a fazer face às ameaças 
previstas, uma vez que sabemos que o uso da internet se torna viral e não tem consequên-
cias apenas no imediato, sendo que mesmo com uma ação contrária dos Estados, a infor-
mação publicada estará disponível para consulta futura. Por fim, quanto aos meios de 
ação é claramente uma estratégia indireta, em que os meios militares têm apenas um papel 
auxiliar, e neste caso o ciberespaço designa-se como primeira fonte de combate, sem 
recurso à violência direta (Pires, 2015). 

Por fim, temos que proceder a uma delimitação da estratégia, tendo em conta os 
pressupostos que estivemos a analisar. Assim, o objeto passa a ser qualquer situação de 
conflito, neste caso cibernético, que pela coação tenta derrubar os pressupostos do ini-
migo. Neste caso, através da propaganda e dos diversos ataques virtuais, há uma tentativa 
de subversão do Ocidente aos valores islâmicos. Claro está que os meios se vão extrapo-
lar para além dos militares, passando os meios não tangíveis a ser usados como uma fonte 
excecional, agora não apenas pelos Estados, mas também por qualquer um, ou seja qual-
quer grupo com uma intenção contrária manifesta e aplicada, contra os pressupostos dos 
Estados de Direito. Os objetivos são fixados pela política, sendo que a estratégia não 
existirá sem a política, sendo esta a definidora de todo o processo. Assim a política do EI 
será a criação de um califado, através da expansão territorial, subvertendo os princípios 
ocidentais aos princípios islâmicos, fazendo-se governar pela sharia (lei islâmica).

Resumidamente, e segundo o general Abel Cabral Couto: “a estratégia é a ciência e a 
arte de desenvolver e utilizar, com o máximo de rendimento, as forças morais e materiais 
de um Estado ou coligação, a fim de se atingirem objetivos fixados pela política, e que 
suscitam, ou podem suscitar, a hostilidade de uma outra vontade política.(…) Aqui temos 
portanto a caraterização da atividade (ciência e arte), a dos objetivos (objetivos fixados 
pela política), a dos meios (morais e materiais), a do ambiente hostil (suscetíveis de poder 
suscitar a hostilidade), a dos atores (Estado, coligação, outra vontade política). (…) O 
papel da política reside, sobretudo, na escolha dos fins e do quadro de ação, e releva em 
grande parte de elementos subjetivos; o papel da estratégia é fundamentalmente a escolha 
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dos meios e caminhos para se atingirem alguns desses fins, e releva de um raciocínio que 
deve ser essencialmente objetivo” (apud Martins, 1983). 

Apesar da afirmação anterior, julga-se ser mais correta a inserção da estratégia como 
arte e não como ciência, uma vez que esta última, e segundo Castex (apud Martins, 1983), 
evoca a noção de certeza absoluta, sendo que a arte implica um campo infinito de aplica-
ções, ainda que não desprovidas de regras, que é o que verificamos quando falamos na 
ação de qualquer grupo, principalmente, se tivermos em conta que estamos a considerar 
a ação humana e por isso a imprevisibilidade tem que ser colocada num patamar de des-
taque. 

É ainda importante referir a questão da tática como a aplicação da estratégia no deta-
lhe da ação. Conforme Clausewitz, “a tática organiza e dirige a ação nos combates, 
enquanto a estratégia liga os combates uns aos outros para atingir os fins da guerra” (apud 
Martins, 1983). Ora se considerarmos como terrorismo a ação no ciberespaço do EI, e se 
o terrorismo, como nos diz Nuno Lemos Pires, é uma técnica, então a ação virtual passa 
a ser a aplicação efetiva da estratégia de controlo e coação do EI, numa tentativa de com-
plementarização da sua ação militar, mais circunscrita territorialmente, com o objetivo 
estratégico de difusão da mensagem islâmica, levando a uma subversão dos Estados oci-
dentais, e por conseguinte uma operacionalização global da jihad e do califado. 

7.� Conclusão
Com este trabalho pretendeu-se uma abordagem holística considerando o uso dos 

media, mais propriamente o ciberespaço, na ação de grupos terroristas, neste caso o EI, 
na prossecução da jihad e na apropriação de uma estratégia de controlo e coação dos 
princípios dos Estados de Direito ocidentais. 

Verificámos que esta é uma forma aparentemente legitimada pelo próprio conceito 
de ciberespaço, e portanto de liberdade de expressão, publicação e divulgação de infor-
mação através do que são as open sources.

Já não podemos olhar para o EI como um grupo territorialmente circunscrito e 
temos que pensar na sua atuação em termos macro, ou seja, considerar todas as variáveis 
em causa, por forma a ter um planeamento de combate efetivo e eficaz. 

Conseguimos também demonstrar a variedade de campos de aplicação de uma ativi-
dade virtual do grupo, o que nos leva a pensar nos fundamentos estratégicos a analisar, 
tendo em conta que não estamos perante um Estado legitimado internacionalmente, mas 
que se proclama e desenvolve esse papel, sobretudo nos territórios por ele controlados. 
Aliás o discurso internacional fala mesmo em “Guerra ao Terror” quando se refere à luta 
contra este tipo de grupos, o que de certa forma nos leva a pensar na verdadeira legitimi-
dade da sua ação. 

Por outro lado, torna-se preocupante a facilidade com que a internet é invadida pelo 
grupo, facilitando assim as tarefas de recrutamento, propaganda, financiamento, obten-
ção de informação e comunicação. Não é de estranhar que uma grande parte dos comba-
tentes do EI sejam ocidentais convertidos ao islamismo, que se deslocaram para as zonas 
de combate. No entanto, o que deveria de facto preocupar os Estados é a ação que a 



76 I Seminário iDn Jovem

informação divulgada tem nos próprios nacionais, criando o medo, mas também inci-
tando à violência e ao cometimento de ações terroristas em nome do grupo, que de certo 
modo se torna mais difícil de controlar, por serem ações isoladas, sem vinculação direta 
a este, mas com ligação à sua base ideológica.

Assim, a exploração das open source poderá constituir-se como um instrumento de 
apoio às decisões e ações do governo, levando à prossecução de políticas públicas de 
combate ao terrorismo, devidamente fundamentadas e aplicadas conforme as necessida-
des da problemática em causa. A descentralização do grupo é cada vez mais evidente, e 
esta forma de informação poderá ser crucial na procura de meios e conhecimentos 
necessários para uma diminuição da sua ação.

Claro está que o terrorismo ao ser uma técnica, como referimos, não poderá ser 
totalmente aniquilado, muito menos quando falamos em ciberterrorismo, que para além 
dos meios visíveis do ciberespaço, opera também na dark web, impossível de controlar, 
sendo este meio usado proeminentemente para as comunicações entre os membros glo-
bais do EI e o seu comando central. Contudo o seu impacto e as ações que leva a cabo 
poderão ser minimizadas e contidas, por forma a circunscrever o fenómeno a zonas con-
troláveis. 

É nossa convicção que as políticas internacionais devem ter em linha de conta todos 
os pressupostos aqui enunciados, consagrando a sua ação não em termos individuais, mas 
numa coligação de esforços entre as várias organizações internacionais. 
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