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Prefácio 
Onde estamos e para onde vamos?

Vivemos um período único. Tudo nele é diferente do pas-
sado, a ponto de a única certeza ser que não se irá manter 
muito tempo e que estamos no limiar de grandes mudanças. 

A Humanidade, como um todo, está a receber a fatura de 
séculos de uma política errada para com o planeta e o am-
biente. A mudança de clima é evidente e é recordada de forma 
permanente pela repetição de fenómenos anormais, como 
vagas de frio na primavera ou vagas de calor no inverno, 
tempestades bizarras, inundações recordes, trombas de água, 
etc. E tudo isto, não na escala de uma região, mas verdadei-
ramente numa escala global e planetária. A desertificação é 
uma realidade indesmentível, que cresce muito rapidamente, 
abarcando zonas cada vez mais amplas do planeta. A varie-
dade de vida, tanto a animal como a vegetal, está em risco 
— todos os anos a lista das espécies extintas ou em vias de 
extinção aumenta. A subida do nível do mar já não é um tema 
de congressos de visionários, sendo sentido em ilhas, arqui-
pélagos e zonas litorais. 

Este é o problema central da Humanidade no século xxi  
(e possivelmente nos próximos). Não é bem um problema: 
é um eixo central, onde todos os problemas vão desaguar, 
mesmo os que parece que nada têm que ver com ele. A sua 
solução é quase impossível, pois implica uma ação conjugada 
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de toda a Humanidade, com alterações importantes nos há-
bitos e formas de vida, com mudança de mentalidades e va-
lores, com capacidade de pensar e atuar no médio e longo 
prazo. Nada disto existe e o ritmo a que as adaptações se dão 
é demasiado lento, porque estamos no fim de um processo de 
acumulação de erros ao longo de muitos séculos, onde tudo 
se soma pela negativa e a inércia é gigantesca.

Associado a este problema de fundo está um outro: o do 
aumento das zonas de caos. Existe uma zona de caos, como eu 
e o Coronel Lemos Pires referimos num livro anterior, quando 
a soberania tradicional deixa de se exercer numa zona ou re-
gião, sendo substituída pelo caos. Este assume normalmente a 
forma de alternativas incompletas à soberania anterior, múlti-
plas e conflituantes, dando origem a uma guerra interminável 
e muito intensa, feita com meios que vão desde a catana en-
ferrujada a mísseis de quinta geração. As zonas de caos eram 
poucas há 26 anos, quando a Guerra Fria terminou. Hoje, são 
muito vastas, abarcando grande parte do Médio Oriente e 
Norte de África, uma parte substancial da África Equatorial, 
amplas zonas da Ásia Central e partes importantes de Estados 
da Ibero-América, como o México, por exemplo. 

As zonas de caos não são uniformes, com fronteiras defi-
nidas e acordadas por tratados internacionais. Elas são exa-
tamente o contrário: voláteis, indefinidas, não coincidentes 
com as fronteiras tradicionais. Raros serão os Estados, por 
exemplo, que não têm ilhas de caos no seu interior. Existe 
uma ilha de caos quando a soberania tradicional não se aplica, 
ou se aplica com fortes restrições a uma zona, a ponto de as 
forças de segurança ou militares só lá conseguirem entrar e 
atuar com operações de grande envergadura, que implicam 
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a mobilização temporária de recursos muito significativos e 
não podem ser sustentadas no tempo. 

O crescimento das zonas de caos tem sido exponencial nos 
últimos anos. De muito reduzidas que eram, elas representam 
já hoje uma parte importante do Médio Oriente e de África 
e as ilhas de caos multiplicam-se como cogumelos depois 
das anormais chuvadas. Nenhum continente, a começar na 
Europa, está a salvo deste fenómeno. O que se verifica é jus-
tamente o contrário: uma pressão constante sobre o Sul da 
Europa, que provoca um efeito de contágio muito claro, com 
o crescimento do empobrecimento, endividamento, radicalis-
mos e instabilidade. Tudo isto é o hall de entrada no mundo 
do caos. 

As zonas de caos são normalmente as martirizadas por 
dois outros fenómenos: a desertificação/mudança climática e 
a explosão demográfica — dois fenómenos que normalmente 
andam de mãos dadas e, sem dúvida, não por acaso. O cresci-
mento exponencial das zonas de caos provocou um aumento 
imenso dos refugiados, que se medem às dezenas de milhões, 
provocando migrações de larga escala muito difíceis de con-
trolar. Por vezes, o colapso súbito de um Estado, como foi o 
caso recente da Síria, provoca um aumento concentrado do 
fluxo de refugiados. Mas não é preciso que isso aconteça: a 
degradação do ambiente e das condições de vida em amplas 
regiões à escala de continentes inteiros provoca uma pressão 
constante nas fronteiras mutantes do mundo do caos. Todos 
os anos, todos os meses e dias, há milhões de pessoas, em 
condições mais ou menos desesperadas, a tentarem passar 
para o outro lado da fronteira, para o mundo onde as sobera-
nias, a ordem e a estabilidade ainda se fazem sentir.
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Escusado será acrescentar que esta pressão permanente, 
com milhões de emigrantes ilegais todos os anos, incen-
tiva o alargamento do mundo do caos, criando uma área 
de contágio nas suas margens. São milhares de dramas hu-
manos diários e é fácil explorar as imagens daí resultantes, 
com fotografias que dão excelentes primeiras páginas, au-
mentando a pressão para receber mais e mais refugiados. 
Nenhuma fronteira consegue resistir a esta pressão por 
muito tempo e até as grandes barreiras naturais, como o 
Mar Mediterrâneo, se mostram impotentes para a deter.  
Há uma reação, como é inevitável, por vezes excessiva. Pois 
não vimos recentemente um dos candidatos à presidência 
dos EUA mais bem cotados nas sondagens propor a edifica-
ção de um muro ao longo dos milhares de quilómetros da 
fronteira com o México? 

*

Os fenómenos mencionados estão por detrás de uma drás-
tica alteração da guerra e da conflitualidade. Raros são hoje os 
conflitos entre Estados, mas nunca a conflitualidade foi maior 
e raramente produziu fenómenos tão bárbaros e violentos 
como os que marcam os nossos dias, desde o rapto de crian-
ças em larga escala na Nigéria, até às bombas que provocam 
centenas de vítimas nas mesquitas do Iraque ou ao tiroteio 
indiscriminado contra civis desarmados numa sala de espe-
táculos em Paris, para dar apenas alguns exemplos. É uma 
violência diferente da do passado, sem rosto e até sem lógica 
percetível, sem frentes e sem guerras declaradas, sem limites 
e sem que ninguém se possa considerar a salvo. 
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É uma guerra de tipo novo, mas não só é uma guerra, como 
tende a crescer e a abarcar cada vez mais zonas e regiões. Ainda 
recentemente, Sua Santidade o Papa disse publicamente que 
a Terceira Guerra Mundial já começou. Alguns dos maiores 
Estados europeus, como a França, adotam medidas de guerra 
impensáveis até há pouco, como seja a de proibirem os ofi-
ciais das suas Forças Armadas de andarem fardados nas ruas. 
Então os dirigentes das instituições que têm a missão de de-
fender a soberania e segurança das sociedades são proibidos 
de andarem fardados nas ruas das suas cidades? Se isto não é 
um sinal claro de que a guerra já começou, é o quê? 

E que se passa com a tradicional rivalidade entre Estados, 
que marcou no essencial os sistemas internacionais anterio-
res? Será que desapareceu? Não só não desapareceu, como se 
tende a acentuar. Por detrás do colapso de muitas das socie-
dades que mergulharam em “zona de caos” estão políticas de 
Estados, sejam alguns Estados europeus em relação à Líbia, 
seja a política do Irão em relação ao Iraque no passado re-
cente, ou da Rússia em relação à Ucrânia. As rivalidades tra-
dicionais entre Estados têm aumentado muito rapidamente 
nos últimos anos, o que é normal quando a população global 
continua a crescer e a degradação do ambiente se acelera. 

Um dos fenómenos que melhor reflete esta realidade é a 
corrida aos armamentos em curso — algo que a maior parte 
dos autores não menciona. É uma corrida que começou no 
Pacífico, com o crescimento desde há 15 anos dos orçamen-
tos da defesa da China, do Japão, das duas Coreias, de Tai-
wan, Singapura, Austrália e Indonésia, entre outros. Expan-
diu-se depois a outras regiões como, por exemplo, o aumento 
dos orçamentos de defesa da Índia/Paquistão, da Rússia, da 
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África do Sul ou do Brasil e grande parte da América do Sul. 
A Europa demorou a entrar na corrida, mas recentemente 
é visível uma tendência para o aumento dos orçamentos de 
defesa dos principais Estados, apesar da crise económica.  
Os EUA são uma exceção, com o seu orçamento de defesa 
em ligeira queda. Acresce a isto que há cada vez mais Estados 
com armamento nuclear, tendo a Coreia do Norte entrado 
recentemente nesse clube, onde se juntou à Índia e ao Paquis-
tão, outras adesões recentes. 

O crescimento das rivalidades tradicionais é assim outra 
das tendências do nosso tempo, com uma corrida aos arma-
mentos em curso e a acelerar, tal como acontecia no começo 
do século xx. A tendência é para esta vertente se sobrepor às 
outras, tornando-se eventualmente a dominante. A Primeira 
Guerra Mundial começou como uma guerra dos Estados para 
terminar como uma guerra das populações, com dezenas de 
revoluções, contrarrevoluções e guerras civis. É possível que 
a Terceira Guerra Mundial siga o caminho contrário: comece 
como uma guerra das populações, para terminar como uma 
guerra dos Estados. Basta ver a evolução da Síria: primeiro, 
a implosão da soberania tradicional, incentivada por políti-
cas de Estados vizinhos; depois, a guerra civil com múltiplos 
lados e motivações muito distintas, com ampla deslocação 
das populações; finalmente, como agora se desenha, uma 
intervenção conflituante de vários Estados, que tem o po-
tencial de conduzir a um conflito aberto entre eles (o avião 
russo recentemente abatido pela Turquia é um bom exemplo 
desse potencial). Mas a Síria é somente um caso entre mui-
tos. De qualquer modo, as condições são muito diferentes das 
de 1914, com uma economia mundial em estagnação e/ou 
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degradação, com uma profunda crise de valores, com uma 
ampla degradação das condições ambientais. Nada disto exis-
tia em 1914. 

*

O que foi dito permite-nos compreender a importância da 
obra agora apresentada por Nuno Lemos Pires. O autor faz 
neste livro algo raro e muito importante: baseia a sua aná-
lise no sistema de valores, na procura de uma coerência que 
permita ao Homem saber onde está e para onde quer ir. É a 
base de tudo, e os que procuram construir um poder sem o 
entender estão condenados ao fracasso.

Também neste campo as novidades são importantes nos 
últimos tempos. Desde sempre as crenças religiosas são um 
importante componente do sistema de valores de uma socie-
dade. Elas apontam para um modelo de família, classificam 
o comportamento em bom ou mau, legitimam ou condenam 
práticas, nomeadamente as práticas de governação. Por vezes 
vão mais longe e apontam mesmo para um modelo de socie-
dade e de justiça. 

No passado, era muito normal as crenças religiosas trans-
formarem-se no sustentáculo central do sistema político, a 
ponto de hierarquias religiosa e política se estruturarem de 
forma paralela, e uma não se entender sem a outra. As cren-
ças religiosas, em resumo, foram muitas vezes o principal 
fator de legitimação do poder político, desde o antigo Egito 
à Europa medieval. Toda a lógica de aceitação da monarquia 
na Europa medieval, bem como do poder da aristocracia, por 
exemplo, resultava do facto de os reis serem escolhidos por 
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Deus através do nascimento, o que os legitimava e tornava 
inamovíveis pelos homens.

Mais raro, mas também real, é a situação em que as crenças 
religiosas se tornam o fator estruturante da sociedade, o seu 
plano mestre, o que se pode traduzir no exercício direto do 
poder político pelos líderes religiosos. Toda a evolução euro-
peia depois do século xv aponta justamente para o contrário, 
ou seja, para a separação entre a Igreja e o Estado, deixando 
este de ter uma religião oficial, o que significa que há uma se-
paração entre a hierarquia religiosa e a política, com funções 
e missões muito diferentes. 

Esta evolução tem que ver com uma tendência muito clara 
no Ocidente desde o século xv: o da miscigenação das re-
ligiões nas sociedades. O fim das “religiões do Estado” con-
tinha em si o conceito da liberdade religiosa, e rapidamente 
todas as sociedades europeias se tornaram multirreligiosas, 
num processo onde a Europa do Norte, que se orientou para 
as múltiplas variantes do protestantismo, foi a vanguarda. 

A difusão do protestantismo, dentro do cristianismo, foi 
um passo essencial. O protestantismo incorporava na crença 
religiosa o que é a ideia básica da democracia: a ideia de que 
a religião (ou a crença política) é algo da consciência indi-
vidual, competindo ao indivíduo a responsabilidade do diá-
logo direto com a Divindade, sem passar necessariamente 
pelo filtro e pela “tradução” da hierarquia religiosa. Esta ideia 
muito simples levou a que, por exemplo, a Bíblia fosse tradu-
zida para as línguas oficiais nos Estados protestantes muito 
cedo e que toda a população fosse incentivada a dialogar di-
retamente com a Divindade através da leitura dos textos sa-
grados. É claro que para isso era necessário saber ler, o que 
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significava que o combate ao analfabetismo passava a ser um 
objetivo religioso central. Para entender a importância disto 
basta comparar a realidade de algumas sociedades europeias, 
fundamentalmente rurais, no começo do século xx: por 
exemplo, Portugal e a Dinamarca ou a Noruega. Na primeira, 
fundamentalmente católica, só cerca de 20% da população 
adulta sabia ler; nas segundas, fundamentalmente protestan-
tes, era mais de 90% da população adulta que sabia ler. A dife-
rença era imensa e tinha consequências em todas as vertentes 
da vida social. 

*

Uma das características fundamentais do nosso tempo é a 
crise dos valores tradicionais, sejam os religiosos ou outros.  
É um reflexo da crise do modelo de desenvolvimento das so-
ciedades industriais, do impasse a que acabou por conduzir 
em muitas sociedades, que sentem a futilidade de apostar 
tudo num crescimento numérico, com as suas consequências 
catastróficas de longo prazo, sem muitas vezes entender as 
suas causas.

A reação a esta crise é a que seria de esperar. As pessoas 
procuram a resposta num renascimento dos valores tradicio-
nais, dos valores que estruturavam a sociedade antes da grande 
mudança do século xix, com a globalização que ela implicou. 
Na Europa, por exemplo, a mentalidade democrática na sua 
deriva coletivista, que só vingou no século xx, é cada vez mais 
contestada. Em toda a parte e de múltiplas formas surge um 
movimento não de negação da democracia, mas de renova-
ção da democracia, indo muitas vezes encontrar nos clássicos 
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(os da Grécia, com milénios por detrás, ou os do século xviii, 
desde Jefferson a Voltaire) o caminho para contestar a deriva 
coletivista que marca a política europeia desde a Primeira 
Guerra Mundial. A deriva coletivista nasceu e foi alimentada 
por um período de forte desenvolvimento económico (depois 
da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais) e instalou-se 
confortavelmente no período do “milagre económico euro-
peu”, que arranca nos anos 50, justamente aquando da cria-
ção das principais entidades da integração europeia. Cria-se, 
então, o modelo de um Estado-providência gigantesco, que 
interfere com tudo, condiciona tudo e limita a liberdade e as 
garantias individuais. 

A deriva coletivista da democracia produziu os seus resul-
tados e chegou a ser apresentada como um ideal europeu, um 
modelo para todo o mundo, apesar de ser muito recente e 
de ir contra todos os princípios e valores europeus desde há 
milénios. Foi igualmente um modelo que apresentou claros 
sintomas de esgotamento e de falta de adaptação à mudança 
da realidade nas últimas décadas. A crise desde modelo, o 
endividamento generalizado que provocou, a sua inércia e 
dificuldade de lhe encontrar uma alternativa, está na base 
da crise europeia, da queda do peso relativo da Europa no 
mundo, do afastamento de crescentes camadas da população, 
com particular peso na juventude, do que em tempos foi o 
“sonho europeu”. Um pouco por quase toda a Europa (Por-
tugal é a exceção) o voto afasta-se do modelo oficial e esta 
clivagem provoca o aparecimento de ideologias e correntes 
de pensamento que procuram uma alternativa e uma resposta 
ao impasse sentido mais que entendido, que tem na crise dos 
valores o seu principal componente. 
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É um movimento multifacetado, confuso, hesitante, cheio 
de incertezas e passos em falso, como seria de esperar dos 
começos de qualquer coisa importante. Por vezes assume a 
forma de um radicalismo que chega a ter contornos antide-
mocráticos; outras vezes reveste o aspeto de um regresso ao 
passado, de um pedido ao tempo para voltar para trás, como 
se isso fosse possível; outras vezes ainda fixa-se numa ver-
tente e ignora as restantes; assume tanto cores da direita como 
da esquerda tradicional, o que faz com que seja por vezes 
classificado como de extrema-direita e outras de extrema- 
-esquerda. Na realidade, é simplesmente diferente e traduz 
nas suas hesitações a confusão do nosso tempo, um tempo 
onde a grande mudança começou, mas ainda sem contornos 
definidos. O conceito de direita e de esquerda que ainda vi-
gora corresponde às sociedades industriais que já não existem 
na Europa, embora os seus fantasmas ideológicos sejam uma 
realidade. A indústria fugiu da Europa nas últimas décadas 
numa escala difícil de conceber, mas os discursos do passado 
ainda marcam o nosso presente.

O movimento de contestação e de resposta à crise da de-
riva coletivista, normalmente chamada de “modelo euro-
peu”, é assim um movimento confuso, incoerente, imaturo, 
que ainda não alcançou uma estabilidade e visão abrangente 
e equilibrada. Mas é uma vaga de fundo e está a crescer, fa-
zendo com que os partidos e organizações que a cavalgam 
estejam a ponto de se tornarem os mais votados em alguns 
dos principais Estados europeus, como a França, Espanha 
ou Itália, para já não falar da Polónia ou da Holanda. Já não 
é um epifenómeno que diz respeito a pequenas agrupações, 
com votações de um único dígito. É algo de diferente: um ser 
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disforme e muito dividido, umas vezes a pedir o regresso ao 
passado, outras a olhar para o futuro, mas sempre descon-
tente com o presente, que tem cada vez mais aderentes, no 
que é já a maioria insatisfeita com o rumo das coisas. 

Acontece com as vagas de fundo do pensamento o mesmo 
que se passa com os grandes pulos tecnológicos: os protóti-
pos raramente funcionam, mas trazem em si a semente da 
mudança. O normal é que estes “protótipos” sejam radicais, 
justamente porque pretendem ser um corte, uma negação do 
passado que vai à “raiz” do problema (esta é a definição direta 
de radical). Os primeiros aviões caíam com grande frequên-
cia, os primeiros carros eram uma mera curiosidade que só 
por milagre funcionavam, os primeiros tanques eram mais 
perigosos para a sua guarnição do que para o inimigo. E con-
tudo… acabaram por mudar o mundo. Os problemas foram 
resolvidos, as más soluções abandonadas, as boas desenvolvi-
das e os produtos resultantes marcaram a vida social a partir 
daí. A dor e a confusão acompanham sempre o nascimento, 
que é um corte doloroso com uma situação de conforto que 
não pode continuar.

A Europa hoje em dia é realmente uma realidade confusa 
e convulsionada, com um anormal número de correntes radi-
cais de várias cores que provocam muita confusão e alguma 
convulsão. Mas isso é normal nos períodos de grande mu-
dança. Basta recordar, por exemplo, os radicalismos do co-
meço da reforma protestante na Europa. Alguns ainda hoje 
perduram como modelos de sociedade que funcionam em 
pequenas ilhas, como os Quaker nalguns condados dos EUA 
— só os EUA é que têm esta extraordinária e muito democrá-
tica capacidade de permitir a criação de ilhas de diferença, 



XXIII

Prefácio

dando-lhes uma base legal. A partir de certa altura, o grosso 
da sociedade rejeita estes radicalismos e adota uma solução 
de compromisso, uma fórmula viável e moderada que dá con-
forto à massa, ao grande número, e permite um novo equilí-
brio. O problema é que este processo é lento e não linear, com 
avanços e recuos. 

Um problema ainda maior é que, por vezes, as circunstân-
cias levam a que um radicalismo triunfe e esmague com mão 
de ferro toda a oposição, instalando-se no poder de forma 
firme e criando as grandes ditaduras, como o bolchevismo na 
Rússia ou o nazismo na Alemanha. Nos momentos de grande 
crise tudo pode acontecer e nada é certo. A democracia não 
está em perigo por haver quem conteste o modelo do pas-
sado; pelo contrário, é isso que permite o seu renascimento, 
a adaptação a um mundo que nunca deixa de mudar; mas a 
democracia pode ficar em perigo se a renovação não ocorrer 
e se esse bloqueamento originar o caos.

Vivemos hoje o começo de uma grande crise, um movi-
mento confuso e algo caótico de contestação a modelos, men-
talidades e valores dominantes. Não é um exclusivo da Eu-
ropa, longe disso. Ainda em termos do chamado Ocidente, 
basta recordar o que se passa nos EUA, com o crescimento de 
correntes como o tea party desde há décadas, que dominam 
mesmo um dos dois principais partidos americanos — há 
uma sede imensa de renovação, uma consciência, já muito 
forte, que mais do mesmo é o caminho do desastre. As atuais 
eleições americanas são muito diferentes do passado e a dife-
rença não é um folclore, uma bizarria que vai passar rapida-
mente; a diferença veio para ficar, para ser “bizarra” até en-
contrar a estabilidade de um novo e diferente modelo.
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*

A Europa e o Ocidente não são uma exceção. São a regra. 
Noutras regiões existe igualmente uma crise dos modelos tra-
dicionais, mas reveste formas muito diferentes, o que é normal 
tendo em conta as diferentes mentalidades, culturas e valores, 
nomeadamente os religiosos. Tudo é agravado pela tendência 
de algumas correntes do Ocidente que defendem que a solu-
ção consiste em exportar os modelos ocidentais para o resto 
do mundo. Se os modelos vigentes estão em crise no próprio 
Ocidente, imagina-se qual o efeito de uma tentativa de expor-
tação à força para realidades muito diferentes — um desastre 
colossal, como, aliás, se comprovou recentemente.

Neste livro, Nuno Lemos Pires analisa muito bem a reali-
dade do mundo islâmico e da sua evolução. Segue o caminho 
correto, o único possível, que é examinar a realidade islâmica 
de dentro, procurando entender a sua formação histórica, as 
suas clivagens, os múltiplos modelos e entendimentos que se 
desenvolveram numa dinâmica secular. Só isto permite en-
tender os contornos da crise atual. A análise deste autor não 
é académica no sentido tradicional do termo. Ela tem um ob-
jetivo operacional muito concreto: como combater o terro-
rismo, nomeadamente o produzido por algumas correntes do 
fundamentalismo islâmico?

No caso concreto do terrorismo acontece algo de muito se-
melhante com o que se passava com o combate às insurreições 
do tempo da Guerra Fria. O terrorismo não pode vencer por 
si, não tem essa capacidade e essa dimensão, mas pode pro-
vocar as condições em que o inimigo se derrota a si próprio. 
Também a guerrilha não visava conquistar o terreno, acabar 
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com as forças armadas do inimigo ou destruir os seus centros 
vitais. Visava sobretudo provocar uma reação, na certeza de 
que, se ela fosse forte, o inimigo se derrotaria a si próprio. 
Os EUA não foram militarmente derrotados no Vietname, ao 
contrário do que muitos pensam e escrevem. Os EUA foram 
politicamente manipulados no Vietname e retiraram sob 
a pressão de um movimento de contestação interna aquela 
guerra. O terrorismo tem uma lógica semelhante em termos 
gerais, mas muito diferente em termos concretos. 

O terrorismo visa essencialmente provocar uma reação 
errada e, se isso acontecer, pode vencer. A grande vantagem 
deste livro de Nuno Lemos Pires é que nos ajuda a entender 
qual pode ser essa reação errada, onde está o verdadeiro pe-
rigo do terrorismo, aquilo que faz a diferença entre o combate 
ao terrorismo e uma normal operação policial. 

O primeiro grande perigo é identificar mal a origem do 
terrorismo. Pensar, por exemplo, que terrorismo e islamismo 
são sinónimos seria um erro colossal — o único passo que 
daria uma vitória imediata ao terrorismo. O terrorismo é 
uma forma de ação, uma tática que esteve historicamente 
associada a inúmeras correntes ideológicas, políticas e reli-
giosas. Ele não é sempre o mesmo e muda de acordo com as 
intenções e mentalidades dos seus autores. No começo do sé-
culo xx, por exemplo, o terrorismo mais normal na Europa 
era normalmente associado ao anarquismo ou ao naciona-
lismo extremista, mas revestia uma forma muito diferente da 
atual, sendo dirigido contra alvos concretos, contra perso-
nalidades a abater. Será bom recordar que a Grande Guerra 
começou justamente a pretexto de um atentado terrorista em 
Sarajevo.
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Se alguma vez islamismo e terrorismo forem considerados 
sinónimos, como Nuno Lemos Pires muito bem refere, não 
só o combate ao terrorismo se torna impossível, como isso 
levaria o imenso mundo islâmico para o lado dos fundamen-
talistas radicais, o que representaria a sua impensável vitória. 
Este seria o mais colossal de todos os erros, o que significa 
que é o grande objetivo dos terroristas.

*

Não é o único erro colossal possível. Uma outra reação que 
o terrorismo pretende provocar é a de criar um sentimento 
de insegurança tal, que leva ao fim dos direitos, liberdades 
e garantias individuais, ao fim da democracia. Edificar um 
Estado policial e totalitário seria outra das grandes vitórias 
do terrorismo. Aqui, a grande dificuldade está em estabelecer 
as fronteiras. Por um lado, o terrorismo na sua manifestação 
atual obriga a um reforço das medidas de segurança e a criar 
mecanismos de defesa apropriados, mas, por outro, é preciso 
que eles não ponham em causa as liberdades democráticas 
e as garantias individuais, aquilo que os fundadores da de-
mocracia moderna muito bem chamaram os “direitos inalie-
náveis” do ser humano — “inalienáveis” significa justamente 
que ninguém os pode pôr em causa ou retirar. A dificuldade 
está em encontrar uma quadratura do círculo adaptável a 
cada sociedade. 

Israel, por exemplo, uma sociedade que conhece muito 
bem a realidade terrorista, encontrou a “sua” solução no con-
ceito de “segurança total”, onde todos os cidadãos passam a 
ser agentes da sua própria segurança e a maioria está armada. 
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Efetivamente a melhor maneira de aumentar o aparelho po-
licial, a mais eficaz de todas, é transformar todos os cidadãos 
em polícias, algo que a Suíça — uma das mais antigas demo-
cracias na Europa e das que tem menos crimes ou atentados 
terroristas — há muito descobriu. Simplesmente as soluções 
encontradas por Israel ou pela Suíça não estão adaptadas à 
realidade da maioria dos Estados europeus, onde permitir o 
armamento generalizado da população seria desastroso em 
vários campos. O que é necessário é que cada sociedade en-
contre os caminhos concretos para que o cidadão, militar ou 
civil, na sua atividade normal, se torne um agente ativo de 
combate ao terrorismo, até porque é a sua potencial vítima.

É tudo uma questão de mentalidade e de valores dominan-
tes. As soluções não podem ser exportadas e o problema está 
em encontrar as adaptadas a cada caso, mas sem nunca pôr 
em causa os direitos, liberdades e garantias, o que seria a falsa 
solução, a derrota instantânea.

Uma das soluções (esta de aplicação geral) passa por re-
pensar os sistemas de defesa e segurança das sociedades eu-
ropeias. A ideia clássica de que as Forças Armadas lidavam 
com o inimigo externo e as forças policiais com o infrator 
interno pura e simplesmente pertence ao passado. A socie-
dade mudou, a realidade é outra e esta tradição tornou-se um 
dinossauro. Hoje em dia, como muitos Estados europeus já 
praticam, as Forças Armadas e as de Segurança têm de atuar 
em conjunto para garantir um quadro de segurança abran-
gente. A forma que isto reveste, o empenhamento concreto 
desta ou daquela força, não depende de ser dentro ou fora 
de fronteiras; depende da intensidade do risco imediato, algo 
que só se pode decidir caso a caso. 
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É evidente que, para que esta decisão seja tomada, é preciso 
haver uma direção conjunta e permanente, que funcione com 
fluidez e responda a crises inesperadas e súbitas. As forças li-
gadas a um quadro de segurança devem ter uma coordenação 
única e efetiva, com a capacidade de empenhar de forma na-
tural e imediata as instituições necessárias na resposta a esta 
ou àquela ameaça concreta, sem que isso implique processos 
longos e impossíveis de seguir numa crise concreta. Se isto não 
for feito, então caminhamos para uma duplicação desnecessá-
ria de recursos escassos, com a tendência para que as Forças de 
Segurança desenvolvam valências que deviam estar nas mãos 
somente das Forças Armadas, ou com a tendência para que as 
Forças Armadas, nas suas missões externas, desenvolvam ca-
pacidades que duplicam as das Forças de Segurança e não lhes 
deviam competir. Esta é a pior solução possível. Infelizmente 
quem não quer fazer as mudanças de fundo caminha para ela. 

*

Um terceiro erro colossal em relação ao terrorismo con-
siste em pensar que ele tem uma solução exclusivamente mi-
litar. Isto era já verdade em relação às guerras insurrecionais e 
o próprio manual oficial da guerra contrainsurrecional, apro-
vado pelo Exército Português em 1963, dizia claramente que 
o objetivo da ação militar era somente o de ganhar tempo, 
enquanto se encontrava uma solução política. A verdade, 
porém, é que uma coisa é o que o “manual” diz e outra o que 
a direção política faz. 

Se algo exige uma aproximação holística, é justamente o 
terrorismo. Ele precisa de ser minimamente entendido na sua 
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lógica pervertida e original para se encontrar uma resposta 
adequada. Ao contrário do que acontecia com as guerras 
insurrecionais, agora o papel da ação militar não é somente 
o de ganhar tempo; agora a ação militar é um componente 
importante da própria solução, desde que devidamente apli-
cada. Provocar uma reação militar demasiado forte e mal di-
rigida, por exemplo, seria uma outra imensa vitória para o 
terrorismo, que só aumentaria a sua adesão e força. É preciso 
recordar nomeadamente que o verdadeiro inimigo não são as 
pessoas A, B ou C, ou as instituições X, Y ou Z. O verdadeiro 
inimigo é a situação que o fez nascer, pelo que, mesmo que 
ele seja completamente eliminado sem alterar essa situação, 
renasce das cinzas. 

Nuno Lemos Pires entende isto muito bem e apresenta 
uma original “matriz” de combate ao terrorismo, uma espécie 
de quadro-base de soluções possíveis para uma atuação coor-
denada e multifacetada. No combate ao terrorismo, a solução 
passa por conter as instituições que são a origem imediata da 
ameaça, enquanto se atua com meios subtis, variados, mas de 
recursos limitados sobre a situação que as originou. 

O grande problema do Ocidente, mergulhado numa gi-
gantesca crise financeira, é que os recursos são muito escassos 
e o poder militar e o poder financeiro deixaram de residir na 
mesma morada. Isto é mais um fator a exigir uma atuação in-
teligente, global e inovadora para responder à ameaça muito 
inovadora que é o terrorismo recente. Tratar este problema 
como sendo somente policial, ou mesmo militar, é um erro 
tremendo.

É preciso igualmente não esquecer que o terrorismo é so-
mente uma das preocupações do Ocidente, longe de ser a 
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mais importante. O facto de ele encher volta e meia os noti-
ciários não significa que seja o mais importante; significa jus-
tamente o contrário, neste mundo confuso e atribulado, que 
muito facilmente perde a visão da floresta. Toda a política (e a 
estratégia) é a arte de atribuir recursos escassos a fins alterna-
tivos; sem a visão da floresta, o erro é inevitável.

*

Um quarto erro colossal consiste em pensar que o ter-
rorismo se pode eliminar em pouco tempo. É um erro que 
conduz à tentativa de exportação à força de modelos sociais e 
políticos, a base do grande agravamento recente da situação. 
O combate ao terrorismo deve sempre ser entendido como 
um processo longo e paciente, onde uma ação de contenção 
e limitação do perigo imediato se associa a alavancas de mu-
dança subtil das sociedades, tanto as que o fazem, como as 
que o recebem. Felizmente a crise económica no Ocidente 
posterior a 2008 afastou a ideia de que a injeção súbita de 
milhares de milhões de dólares numa sociedade podia acabar 
com o terrorismo. Insisto num ponto que normalmente não 
é equacionado: o combate ao terrorismo muda as sociedades 
que o fazem e as que o recebem e não somente um dos lados.

*

O grande mérito do livro de Nuno Lemos Pires é que nos 
aponta para o bom caminho no combate ao terrorismo. Pri-
meiro, entender o fenómeno, na sua raiz histórica e desenvol-
vimentos recentes, acompanhando o percurso secular da sua 
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evolução no mundo islâmico. Segundo, entender que o terro-
rismo não passa de uma manifestação pervertida e radical da 
mesma crise de grande envergadura que abarca igualmente o 
Ocidente, o que é comprovado pelo facto de alguns atos ter-
roristas, como os ocorridos na Noruega há anos, terem uma 
origem geográfica europeia. Terceiro, entender que a solução 
tem de ser lenta e progressiva, não havendo respostas instan-
tâneas. Quarto, entender que a solução não passa necessaria-
mente pelo apoio aos líderes e sistemas tradicionais, porque o 
terrorismo muitas vezes resulta justamente da crise profunda 
do sistema tradicional, da forma como as populações se afas-
tam dele. Quinto, entender que o combate ao terrorismo pode 
passar pelo apoio a líderes que têm modelos de governação 
diferentes dos europeus e dos ocidentais, mas adaptados à sua 
realidade concreta. Sexto, entender que, embora o terrorismo 
exija uma solução de curto prazo em termos da mudança dos 
sistemas de defesa e segurança, esta não pode pôr em causa 
os princípios básicos das sociedades europeias, a sua matriz 
democrática. Sétimo, realçar que a resposta tem de ser global 
e abrangente, o que passa efetivamente pelo desenvolvimento 
de uma verdadeira estratégia europeia e não da colagem de 
banalidades que normalmente recebe esse nome. 

É a esta luz que temos de entender o fundamentalismo is-
lâmico, tratado neste livro de Nuno Lemos Pires. A evolução 
das sociedades islâmicas não é fundamentalmente diferente 
das chamadas ocidentais; as suas circunstâncias e manifes-
tações concretas é que são muito diferentes. Há dois factos 
que ajudam a ter a visão da floresta: o fundamentalismo islâ-
mico instala-se e prospera justamente a partir das sociedades 
que entraram no “caos” ou que estão prestes a fazê-lo; ele está 
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diretamente ligado aos problemas da crise do pensamento 
ocidental tradicional, à forma como ele tende a deixar de ser 
um “sonho”, um ideal, uma referência universal para todas as 
sociedades, como parecia ser no começo do século xx. 

Há, assim, uma ligação íntima e uma dinâmica muito forte 
entre as crises (entenda-se, as transformações das mentalida-
des, no essencial) do mundo islâmico e do mundo ociden-
tal. Ambas estão intimamente ligadas, até porque ambas são 
alimentadas pelo mesmo motor. As respostas é que são dife-
rentes, embora tendam a ser radicais numa primeira mani-
festação dos dois lados. Uma das grandes diferenças é que as 
respostas por parte do mundo islâmico tendem a ser religioso- 
-políticas, enquanto por parte do mundo ocidental tendem a 
ser ideológico-políticas. 

Está de parabéns Nuno Lemos Pires por nos ter oferecido 
mais este instrumento para entender os problemas do nosso 
tempo e, sobretudo, para evitar os muitos erros de uma res-
posta mal pensada.

António José Telo
Professor Catedrático na Academia Militar 

Lisboa, fevereiro de 2016
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