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RESUMO 

 

Esta dissertação visa analisar, no novo cenário internacional, as acções realizadas, 
recomendadas e planificadas pelas organizações internacionais (ONU, NATO, UE e OSCE) 
para enfrentar o terrorismo internacional, especialmente no contexto aberto após o 11 de 
Setembro de 2001, tanto na sua forma de contestação da estrutura do mundo, como na sua 
forma arrogante de terrorismo de Estado. Procura-se defender a hipótese de que o terrorismo 
não deve mais ser enfrentado como uma questão de Estado; que deixou de pertencer 
exclusivamente ao campo das relações entre Estados; e que ultrapassou as fronteiras 
nacionais, por mais que continue a enraizar-se em experiências nacionais concretas e a 
encontrar nelas boa parte das suas determinações. Considerando que as questões colocadas 
apontam para um objecto de estudo de natureza essencialmente interpretativa, a pesquisa é 
qualitativa, enfatizando a descrição e a análise. A metodologia privilegiará: definições 
conceptuais e caracterização dos factores que determinam a nova constituição do mundo; a 
caracterização do terrorismo como uma ameaça à segurança nacional, por meio da análise de 
alguns conceitos de terrorismo e de alguns actos terroristas que mais marcaram a última 
década; e a análise das funções e competências das organizações supranacionais (ONU, 
NATO, UE e OSCE) no combate ao terrorismo. 

 

ABSTRACT 

 This dissertation aims to analyse, in the new international scenario, the actions 
executed, recommended and designed by the international organizations (ONU, NATO, EU 
and OSCE) to face international terrorism especially in the open context after September 11th 
2001, not only in its way of contestation of the world’s structure but also in its arrogant form 
of State terrorism. We try to support the hypothesis that terrorism cannot be confronted as a 
question of State anymore; that it no more belongs exclusively to the sphere of the relations 
between States; and it overcame national borders, although it continues to take root in 
concrete national experiences and to find in them great part of its determination. Considering 
that the raised questions point at an object of study of essentially interpretative nature, the 
research is qualitative, emphasizing the description and the analysis. The methodology will 
privilege: conceptual definitions and characterization of the factors that determine the new 
world constitution; the characterization of terrorism as a threat to the national security, 
through the analysis of some concepts of terrorism and some terrorist acts that most defined 
the last decade; and the analysis of the functions and abilities of supranational organizations 
(ONU, NATO, EU and OSCE) in the fight against terrorism. 
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