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Cronologia do terrorismo na África do Sul

Dezembro:  Sargento da polícia de Pretória escapa com vida de tiroteio com seis homens armados suspeitos de per-
tencerem a uma célula da Al Qaeda 

Outubro:  A Força Policial da África do Sul (SAPS) apreende armas, munições e produtos químicos que poderiam 
ser usados para fabricar explosivos numa busca ao domicílio de Mogamat Munier Martin 

Julho:  A Interpol e a SAPS prendem suspeitos em Pretória que tentavam vender material altamente radioactivo 
utilizado no fabrico de ‘bombas sujas’

Julho:  Al Shabaab faz explodir duas bombas em Kampala, Uganda

Junho:  A polícia do Zimbábue prende dois paquistaneses que se dirigiam para a África do Sul, um deles alegada-
mente alvo de um um mandado de captura internacional devido a actos de terrorismo

Junho:  Difusão de reportagens sobre campos de treino de terroristas na África do Sul, da autoria de jornalistas na 
posse de correspondência entre formandos antigos e novos recrutas  

Maio:  Activistas do Paquistão e da Somália dirigem campos de treino no norte de Moçambique:  formandos 
infiltram-se na África do Sul pela fronteira 

Abril:  A ‘Al Qaeda no Magrebe Islâmico’ ameaça atacar o Mundial de Futebol  na África do Sul 

Janeiro:  O clérigo jamaicano Sheikh Faisal é deportado do Quénia, acusado pelas autoridades de recrutar bombis-
tas suicidas para atacar o Mundial de Futebol  

Outubro:  Agentes da NIA, SAPS e dos Estados Unidos lançam uma operação conjunta para interceptar um plano 
de ataque ao Mundial de Futebol:  são feitas detenções e identificadas ligações a extremistas na Somália e Moçam-
bique 

Setembro:  Os EUA encerram a sua embaixada e consulados na África do Sul devido a uma ameaça terrorista da Al 
Shabaab

Março:  O Ministro da Segurança (Serviço de Informações) sul-africano, Ronnie Kasrils, lança uma advertência 
afirmando que membros da Al Qaeda procuram refúgio na África do Sul e tentam, possivelmente, implantar células 
da organização no país 

Agosto:  Dois sul-africanos são detidos no aeroporto de Entebbe, no Uganda, pelo Grupo de Acção Contraterrorista 
do Uganda

Março:  Relatos sobre a presença na África do Sul de terroristas com ligações ao Afeganistão, Paquistão e Iraque 

MMarço:  Um membro do governo sul-africano exprime preocupação pelo facto de elementos terroristas utilizarem 
bancos e documentos de identificação sul-africanos

Março:  Relato da existência de instalações de treino paramilitar em Port Elizabeth

Janeiro:  Os EUA colocam dois cidadãos sul-africanos, primos um do outo,  na lista de suspeitos de terrorismo do 
Conselho de Segurança da ONU e na lista de suspeitos de ligação à Al Qaeda do Departamento do Tesouro norte-
americano

A África do Sul concede asilo a Ibrahim Ali Tantouche, alegado financiador da Al Qaeda



Dezembro: Testemunhas do processo de terrorismo PAGAD que se encontravam ao abrigo do serviço de protecção 
de testemunhas, são assassinadas

Julho:  Chega a Londres via África do Sul o alegado comandante de uma conspiração para abater sete voos trans-
atlânticos com origem na Grã-Bretanha

Agosto:  Uma operação conjunta da África do Sul e EUA desmantela na Cidade do Cabo uma célula clandestina es-
pecializada no envio de combatentes da Al Qaeda do Afeganistão e Paquistão para o Reino Unido

Dezembro:  Divulgação de relatórios indicando que a África do Sul se tornou num importante centro operacional e 
logístico para redes terroristas pan-islamistas

Novembro/Dezembro:   Cidadãos sul-africanos são presos no Paquistão e no sul do Afeganistão por ligações à Al 
Qaeda

Outubro:  O comandante de uma célula da Al Qaeda na África do Sul evita a captura e permanece foragido no conti-
nente africano

Outubro:  Reportagens dos meios de comunicação sul-africanos indicam que activistas locais têm contactos com 
Osama Bin Laden e com a Al Qaeda 

Outubro:  A CIA anuncia que elementos da liderança da Al Qaeda, de segundo e terceiro nível na hierarquia da or-
ganização terrorista, se encontram refugiados no Paquistão, Iraque e África do Sul

Agosto:  O governo sul-africano manifesta-se preocupado com a existência  de activistas da Al Qaeda nas escolas 
muçulmanas de teologia locais 

Agosto:  Afluência à África do Sul de estudantes de teologia de países como o Paquistão, onde algumas escolas reli-
giosas foram encerradas por suspeita de serem terreno fértil para o terrorismo

Julho:  Dois residentes de Pretória, Zubeir Ismail e Dr. Feroz Ganchi, são presos no Paquistão num refúgio da Al 
Qaeda juntamente com um comandante da Al Qaeda 

Junho:  O alegado banqueiro da Al Qaeda de nacionalidade líbia  Ibrahim Tantouche luta contra a extradição da 
África do Sul para a Líbia

Junho:  O Departamento de Assuntos Internos da África do Sul confirma que os militantes da Al Qaeda capturados 
em Londres têm ligações à África do Sul

Junho:  O Ministro dos Assuntos Internos da África do Sul confirma que militantes da Al Qaeda utilizam passa-
portes sul-africanos

Maio:  A polícia sul-africana prende indivíduos de nacionalidades jordana e síria suspeitos de pertencer à Al Qaeda 

Maio:  O ‘Foreign Affairs Select Comittee’ da Câmara dos Comuns do Reino Unido (Comité de Negócios Es-
trangeiros) recomenda que seja prestada uma maior assistência à África do Sul para combate ao terrorismo interna-
cional 

Publicação de relatórios sobre a actividade de campos de treino de terroristas em Moçambique 

July: Os Serviços de Segurança de Israel declaram que existe uma “actividade reconhecida do Hamas” na África do 
Sul

March: O tunisino Ihsan Garnaoui é preso na Alemanha por planeamento de atentados terroristas:  os preparativos 
foram realizados enquanto Garnaoui se encontrava na África do Sul

A NIA e o FBI avisam que a África do Sul está a ser usada para angariação de fundos e como refúgio de organiza-
ções terroristas internacionais

A PAGAD é classificada como organização terrorista pelo Departamento de Estado dos EUA

Novembro:  São presos Faizel Waggie e Naziem Davids após terem alegadamente colocado uma bomba frente a um 
restaurante em Durbanville, Cidade do Cabo. Sete anos mais tarde o caso é encerrado

Fevereiro:  Rapto, seguido de assassínio da testemunha governamental Ebrahim Gallie no processo judicial da 
PAGAD 

Outubro:  É preso na Cidade do Cabo Khalfan Khamis Mohamed, membro da célula da Al Qaeda que atacou as em-
baixadas dos EUA na África Oriental

A PAGAD é acusada de uma série de atentados à bomba, incluindo a explosão ocorrida no restaurante Planet Holly-
wood, a 25 de Agosto de 1998

Representantes do Hamas visitam a África do Sul para avaliarem campos de treino paramilitar 

Israel apresenta uma queixa formal ao governo da África do Sul contra a existência no país de cinco campos de 
treino do Hezbollah

Dezembro:  É criada a PAGAD 

 


