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PARTE QUATRO – CONCLUSÃO, DISCUSSÃO E NARRATIVA RELATIVAMENTE 

A CERTAS MATÉRIAS SENSÍVEIS DE SEGURANÇA NACIONAL 

 

20. Conclusão: Enquanto nos Estados Unidos, alguns dos sequestradores do 11 de Setembro 

estiveram em contato com, e receberam apoio ou assistência de, indivíduos que podem estar 

ligados ao Governo Saudita. Existe informação, primariamente de fontes do FBI, que pelo 

menos dois desses indivíduos foram acusados por algumas pessoas de serem agentes dos 

Serviços de Informação Sauditas. A revisão do Inquérito Conjunto confirmou que a 

Comunidade dos Serviços de Informação também tem informação, muita da qual tem ainda de 

ser verificada de forma independente, indicando que indivíduos associados ao Governo Saudita 

nos Estados Unidos podem ter outras ligações à Al-Qaeda e outros grupos terroristas. O FBI e 

CIA informaram o Inquérito Conjunto que, desde os ataques do 11 de Setembro, estão a tratar 

do assunto Saudita seriamente, mas ambos ainda têm apenas uma compreensão limitada das 

ligações do Governo Saudita a elementos terroristas. No seu testemunho, nem as testemunhas da 

CIA nem as do FBI foram capazes de identificar definitivamente a extenção do apoio Saudita à 

atividade terrorista numa escala global ou dentro dos Estados Unidos e a extenção em que tal 

apoio, se ele existir, é em natureza conhecedor ou inadvertido. O Gabinete de Terreno de 

Washington do FBI criou um esquadrão comprometido a ______________________________ 

_______________  _____________________________________________________________ 

________________________________________________________. Apenas recentemente, e 

pelo menos em parte devido ao foco do Inquérito Conjunto neste assunto, o FBI e a CIA 

estabeleceram um grupo de trabalho para lidar com o assunto Saudita. Do ponto de vista do 

Inquérito Conjunto, esta falha da cobertura dos serviços de informação dos EUA é inaceitável, 

dada a magnitude e a proximidade imediata do risco potencial para a segurança nacional dos 

EUA. A Comunidade dos Serviços de Informação precisa de se debruçar sobre esta área 

preocupante o mais agressiva e rapidamente possível. 

 

Discussão: Uma razão para a compreensão limitada é que foi apenas depois do 11 de 

Setembro que o Governo dos EUA começou a investigar agressivamente este assunto. 

Anteriormente ao 11 de Setembro, o FBI aparentemente não focou recursos investigativos em 

_______________________________ nacionais Sauditas nos Estados Unidos devido ao 

estatuto da Arábia Saudita como um “aliado” Americano. Um representante do FBI 

________________________ testemunhou que, anteriormente a 
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11 de Setembro de 2001, o FBI não recebeu “nenhuma comunicação de nenhum membro da 

Comunidade dos Serviços de Informação” de que existia _________________ presença nos 

Estados Unidos. 

 

De acordo com vário documentos do FBI e pelo menos um memorando da CIA, alguns 

dos sequestradores do 11 de Setembro, enquanto nos Estados Unidos, aparentemente tiveram 

contatos com indivíduos que podem estar ligados ao Governo Saudita. Embora o Inquérito 

Conjunto tivesse descoberto este material durante a sua revisão dos documentos do FBI e da 

CIA, este não tentou investigar e avaliar a precisão e significância desta informação de forma 

independente, reconhecendo que tal tarefa estaria para lá dos limites deste Inquérito Conjunto. 

Em vez disso, o Inquérito Conjunto remeteu uma compilação detalhada de informação 

descoberta pelo Inquérito em documentos e entrevistas ao FBI e à CIA para investigação 

adicional por parte da Comunidade dos Serviçõs de Informação e, caso seja apropriado, pelas 

agências policiais. Um breve sumário da informação disponível relativamente a alguns destes 

indivíduos é ilustrativa para propósitos deste relatório: 

 

 Omar al-Bayoumi. O FBI recebeu inúmeros testemunhos de indivíduos da comunidade 

Muçulmana, desde 1999,  alegando que al-Bayoumi poderá ser um agente dos serviços 

de informação Sauditas. Ficheiros do FBI sugerem que al-Bayoumi proporcionou 

assistência substancial aos sequestradores Khalid al-Mihdhar e Nawaf al-Hazmi depois 

destes chegarem a San Diego em Fevereiro de 2000. Al-Bayoumi encontrou-se com os 

sequestradores num espaço público pouco depois de se reunir com um indivíduo no 

consulado Saudita e há indicações nos ficheiros que o seu encontro com os 

sequestradores pode não ter sido acidental. Durante esta altura,  al-Bayoumi teve 

contato extenso com estabelecimentos do Governo Saudita nos Estados Unidos e 

recebeu apoio financeiro de uma companhia Saudita afiliada com o Ministério de 

Defesa Saudita. De acordo com ficheiros do FBI, _______ na companhia disse que al-

Bayoumi recebeu um salário mensal embora só tivesse estado lá em uma ocasião. Este 

apoio aumentou substancialmente em Abril de 2000, dois meses após os sequestradores 

terem chegado a San Diego, diminuiu um pouco em Dezembro de 2000, e manteve-se 

ao mesmo nível até Agosto de 2001. Esta companhia, segundo relatos, tinha ligações 

com Osama Bin Laden e com a al-Qaeda. Adicionalmente, o FBI determinou que al-

Bayoumi esteve em contato com vários indivíduos sob investigação do FBI e com a 

Fundação Santa Terra, que tem estado sob investigação por ser uma angariadora de 

fundos em disfarce para o Hamas; 
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 Osama Bassnan. Bassnan pode ter estado em contato com al-Mihdhar e al-Hazmi 

durante a sua estadia em San Diego. Bassnan era um próximo associado de al-Bayoumi 

e Omar Bakarbashat, outro dos associados próximos dos sequestradores. Ele também 

morou no edifício em frente ao dos sequestradores, e fez um comentário a uma mais-

valia do FBI de que tinha feito mais doque al-Bayoumi alguma vez fez pelos 

sequestradores. De acordo com um documento do FBI, Bassnan disse a outro indivíduo 

que tinha conhecido al-Hazmi através de al-Bayoumi e mais tarde que conhecera dois 

dos sequestradores através de al-Bayoumi. Ele também disse à mais-valia que al-

Bayoumi tinha sido preso porque conhecia al-Hazmi e al-Mihdhar muito bem. O 

documento menciona também que Bassnan e al-Bayoumi têm sido “próximos um do 

outro há muito tempo.”. Bassnan tem muitas ligações com o Governo Saudita, incluindo 

ter sido empregado da Missão de Educação da Arábia Saudita, referida nos documentos 

do FBI como __________________________________________________________ 

____________. O FBI também recebeu testemunhos de indivíduos da comunidade 

Muçulmana alegando que Bassnan poderá ser um agente dos serviços de informação 

Sauditas. De acordo com um memorando da CIA, Bassnan, segundo relatos, recebeu 

financiamento e possivelmente um passaporte falso de oficiais do Governo Saudita. Ele 

e a sua esposa receberam apoio financeiro do Embaixador Saudita para os Estados 

Unidos e da sua esposa. Um relatório da CIA também indica que Bassnan viajou para 

Houston em 2002 e encontrou-se com um indivíduo que era ___________________ 

________________________. O relatório diz que durante essa viagem um membro da 

Família Real Saudita entregou a Bassnan uma quantia significativa de dinheiro. 

Informação do FBI indica que Bassnan é um extremista e apoiante de Osama Bin 

Laden, e tem estado ligado à Jihad Islâmica Extrema e ao Blind Shaykh; 

 

 Shaykh al-Thumairy. De acordo com documentos do FBI e um memorando da CIA, al-

Hazmi e al-Mihdhar podem ter estado em contato com Shaykh al-Thumairy, um 

diplomata acreditado do Consulado Saudita em Los Angeles e um dos “imans” da 

mesquita King Fahad em Culver City, Califórnia. Também de acordo com documentos 

do FBI, a mesquita foi construida em 1998 a partir de financiamento disponibilizado 

pelo Príncipe da Coroa da Arábia Saudita Abdulaziz. A mesquita, segundo relatos, é 

frequentada por membros do Consulado Saudita em Los Angeles e é vastamente 

reconhecida pelas suas ideias anti-Ocidente; 
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 Saleh al-Hussayen. Em Setembro de 2001, Saleh al-Hussayen, segundo relatos um 

oficial do Ministério do Interior Saudita, ficou no mesmo hotel em Hemdon, Virginia 

onde al-Hazmi estava hospedado. Embora al-Hussayen tenha dito depois do 11 de 

Setembro não conhecer os sequestradores, agentes do FBI acreditaram que ele estava a 

mentir. Foi-lhe possível deixar os Estados Unidos apesar dos esforços por parte do FBI 

em localizar e re-entrevistá-lo; e 

 

 Abdullah Bin Laden. Abdullah Bin Laden diz trabalhar para a Embaixada Saudita em 

Washington, D.C. como um administrativo. Ele é identificado pelo FBI como sendo o 

meio-irmão de Osama Bin Laden. Ele é um amigo próximo de Mohammed Quadir-

Harunani, um possível associado de Mohammed Atta e Marwan al-Shehhi antes de 11 

de Setembro de 2001. 

 

O Inquérito Conjunto também descobriu outras indicações que indivíduos ligados ao 

Governo Saudita têm ligações a redes terroristas, incluindo: 

 

 A CIA e o FBI identificaram a Mesquita Ibn Tamiyah em Culver City como um 

local de atividade relacionada com o extremismo. Vários sujeitos objeto de 

investigação por parte do FBI antes do 11 de Setembro tinham ligações próximas 

com a mesquita e acreditava-se terem lavado dinheiro através desta mesquita para 

organizações sem fins lucrativos do outro lado do oceâno afiliadas com Osama Bin 

Laden. Numa entrevista, um agente do FBI disse acreditar que dinheiro do Governo 

Saudita estava a ser lavado através da mesquita; 

 

 Outro Saudita com ligações próximas à Família Real Saudita, ________, é objeto 

de investigações de contra-terrorismo do FBI e segundo relatos estava a verificar a 

segurança da fronteira sudoeste dos Estados Unidos em 1999 e a discutir a 

possibilidade de infiltrar indivíduos para dentro dos Estados Unidos; 

 

 De acordo com documentos do FBI, vários dos números de telefone encontrados na 

lista telefónica de Abu Zubaida, um operativo da al-Qaeda capturado no Paquistão 

em 2002,  podem estar ligados, pelo menos indiretamente, a números de telefone 

nos Estados Unidos. Um desses números nos EUA foi subscrito pela Corporação 

ASPCOL, que fica em Aspen, 
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Colorado, e gere os assuntos da residência do Embaixador Saudita Bandar no Colorado. 

O FBI tomou nota que a ASPCOL tem um número de telefone que não está listado. 

Uma resposta de 18 de Novembro de 2002 ao Inquérito Conjunto diz que “rastreios da 

CIA não revelaram nenhuma ligação direta entre os números encontrados na lista 

telefónica de Zubaida e números nos Estados Unidos. 

 

 De acordo com um documento do FBI, o número de telefone de um guarda-costas da 

Embaixada Saudita em Washington, DC, sujeito que foi referido por algumas pessoas 

de ser um _____________________ foi também encontrado na posse de Zubaida; e 

 

 De acordo com um agente do FBI em Phoenix, o FBI suspeita que Mohammed al-

Qudhaeein seja ____________________. Al-Qudhaeein esteve envolvido em 1999 num 

incidente a bordo de um vôo da American West, incidente o qual o gabinete do FBI em 

Phoenix agora suspeita que poderá ter sido uma simulação para testar a segurança da 

transportadora aérea. Durante o vôo, al-Quadhaeein e o seu associado fizeram aos 

comissários de bordo várias perguntas suspeitas; al-Quadhaeein depois tentou entrar no 

compartimento dos pilotos em duas ocasiões Al-Qudhaeein e o seu associado estavam a 

voar para Washington, D.C. para comparecer numa festa na Embaixada Saudita, e 

ambos disseram que os seus bilhetes de avião tinham sido pagos pela Embaixada 

Saudita. Durante a sua investigação, o FBI descobriu que tanto al-Qudhaeein como o 

outro indivíduo envolvido neste incidente têm ligações com o terrorismo. 

 

Finalmente, os Comités estão particularmente preocupados com a natureza séria de 

alegações contidas num memorando da CIA encontrado pelo Pessoal do Inquérito Conjunto nos 

ficheiros do Gabinete de Terreno do FBI de San Diego. Esse memorando, que discute alegadas 

ligações financeiras entre os sequestradores do 11 de Setembro, oficiais do Governo Saudita, e 

membros da Família Real Saudita, foi escrito por um empregado da CIA _________________, 

fiando-se primariamente em informação de ficheiros do FBI. O empregado da CIA enviou-o 

para o CTC para determinar se a CIA tinha informação adicional. Ele também enviou uma cópia 

ao agente do FBI responsável pela investigação de um dos indivíduos discutidos no 

memorando. Apesar das claras implicações nacionais do memorando da CIA, o agente do FBI 

incluiu o memorando num ficheiro sobre um caso individual e não o encaminhou para o Quartel 

do FBI. O Quartel do FBI, por isso, não tinha conhecimento 
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das declarações contidas no memorando até que o Inquérito Conjunto trouxe as implicações do 

memorando à atenção do FBI. ___________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

 

Possíveis ligações do Governo Saudita A Terroristas e Grupos Terroristas 
 

Enquanto nos Estados Unidos, alguns dos sequestradores do 11 de Setembro estiveram 

em contato com, e receberam apoio ou assistência de, indivíduos que podem estar ligados ao 

Governo Saudita. Existe informação, de fontes do FBI, que pelo menos dois desses indivíduos 

foram acusados por algumas pessoas de serem agentes dos Serviços de Informação Sauditas. A 

revisão do Inquérito Conjunto confirmou que a Comunidade dos Serviços de Informação 

também tem informação, muita da qual se mantém especulativa e tem ainda de ser verificada de 

forma independente, indicando que oficiais do Governo Saudita nos Estados Unidos podem ter 

outras ligações à Al-Qaeda e outros grupos terroristas. 

 

Os Comités estão particularmente preocupados com a natureza séria de alegações 

contidas num memorando da CIA encontrado pelo Pessoal do Inquérito Conjunto nos ficheiros 

do Gabinete de Terreno do FBI de San Diego. Esse memorando, que discute alegadas ligações 

financeiras entre os sequestradores do 11 de Setembro, oficiais do Governo Saudita, e membros 

da Família Real Saudita, foi escrito por um empregado da CIA ___________________, fiando-

se primariamente em informação contida em ficheiros do FBI. 

 

No seu testemunho perante o Inquérito Conjunto, nem a CIA nem o FBI foram capazes 

de identificar definitivamente a estes Comités a extensão do apoio Saudita à atividade terrorista 

globalmente ou dentro dos Estados Unidos e a extenção em que tal apoio, se este existir, é de 

natureza intencional ou inocente. Tanto o FBI como a CIA indicaram aos Comités que estão 

agora a perseguir agressivamente assuntos de terrorismo com relação Saudita. 

 

Anteriormente ao 11 de Setembro, o FBI aparentemente não focou _______ 

investigativo ______________________________________________________ nacionais 

Sauditas nos Estados Unidos devido ao estatuto da Arábia Saudita como um “aliado” 

Americano. __________________________________________________________________ 

___________________________________. Um representante do __________________ do FBI 

testemunhou em 
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audições à porta fechada, que, antes do 11 de Setembro, o FBI não recebeu “nenhuma relato de 

nenhum membro da Comunidade dos Serviços de Informação” de que há ________________ 

presença nos Estados Unidos. 

 

Deve ficar claro que este Inquérito Conjunto não fez quaisquer determinações finais 

quanto à confiança na, ou suficiência da informação em relação a estes assuntos que 

encontrámos em documentos do FBI e da CIA. Não era a tarefa deste Inquérito Conjunto 

conduzir o tipo de investigação extensiva que seria necessária para determinar a verdadeira 

significância de qualquer alegada ligação com o Governo Saudita. Por um lado, é possível que 

este tipo de ligações possam sugerir, como indicado num ___________ datado de 2 de Julho de 

2002, “provas incontornáveis que existe apoio a estes terroristas dentro do Governo Saudita.”. 

Por outro lado, também é possível que uma investigação mais aprofundada destas alegações 

pode revelar explicações legítimas, e inocentes, para estas associações. 

 

Dadas as sérias implicações em segurança nacional desta informação, contudo, a 

liderança do Inquérito Conjunto está a remeter a compilação de informação relevante do pessoal 

a ambos o FBI e a CIA para revisão investigativa e apropriada ação investigativa e de recolha de 

informação. 

 

Possíveis Ligações entre os sequestradores do 11 de Setembro e Oficiais do Governo 

Saudita nos Estados Unidos 
 

Ao rever os documentos do FBI e o memorando da CIA, o Inquérito Conjunto examinou 

informação sugerindo que: 

 

 Um indivíduo que deu assistência a Nawaf al-Hazmi e Khalid al-Mihdhar pode estar 

ligado ao Governo Saudita. Um segundo indivíduo que pode ter estado em contato com 

al-Hazmi e al-Mihdhar também tem ligações ao Governo Saudita, incluindo ligações ao 

Embaixador Saudita para os Estados Unidos. Existem relatos em ficheiros do FBI de 

que pessoas fizeram alegações de que ambos estes indivíduos podem ser agentes dos 

serviços de informação Sauditas; 
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 Os sequestradores do 11 de Setembro podem ter estado em contato com outros oficiais 

do Governo Saudita nos Estados Unidos antes dos ataques do 11 de Setembro; e 

 

 Oficiais do Governo Saudita nos Estados Unidos podem ter ligações com a rede 

terrorista de Osama Bin Laden. 

 

 

Omar al-Bayoumi e Osama Bassnan 
 

Dois indivíduos do conhecimento do FBI antes de 11 de Setembro de 2001 - Omar al-

Bayoumi e Osama Bassnan – podem ter dado assistência e apoio a al-Hazmi e al-Mihdhar 

enquanto os dois futuros sequestradores moraravam em San Diego. Enquanto as provas 

documentadas de que al-Bayoumi deu assistência a al-Hazmi e al-Mihdhar são sólidas, os 

ficheiros contêm apenas provas limitadas que Osama Bassnan tinha contatos com os dois 

indivíduos. 

 

Quando al-Hazmi e al-Mihdhar se mudaram para San Diego, al-Bayoumi deu-lhes 

assistência considerável. Antes dos sequestradores se terem mudado para a morada do 

informador de longa data do FBI, eles ficaram no apartamento de al-Bayoumi durante vários 

dias até que al-Bayoumi foi capaz de lhes encontrar um apartamento. Al-Bayoumi então co-

assinou o arrendamento deles e pode ter pago a renda do primeiro mês e depósito de 

segurança.1. Depois de al-Hazmi e al-Mihdhar se terem mudado para o seu próprio apartamento, 

al-Bayoumi organizou uma festa para lhes dar as boas-vindas à comunidade de San Diego. Ele 

também incumbiu Modhar Abdullah, outro indivíduo do Centro Islâmico de San Diego (CISD), 

com a tarefa de os ajudar a acostumarem-se aos Estados Unidos. Abdullah serviu de tradutor, 

ajudou-os a obter cartas de condução, e assistiu-os na procura de escolas de aviação. ________ 

_____________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 O FBI refere, na sua resposta de 18 de Novembro de 2002 que “registos financeiros indicam um 

depósito de dinheiro na mesma quantia da do cheque que entrou na conta bancária de al-Bayoumi no 

mesmo dia,  o que sugere que os sequestradores o reembolsaram.” Resposta 3 do FBI de 18 de 

Novembro. Contudo, outro documento do FBI, datado de 14 de Outubro de 2002, aparenta chegar a uma 

conclusão diferente. Este documento diz que “uma revisão dos registos bancários de Nawaf al-Hazmi e 

Khalid al-Mihdhar indica que não existe documentação bancária que suporte o reembolso de (dinheiro da 

renda), ou qualquer dinheiro para Omar al-Bayoumi de al-Hazmi e al-Mihdhar.” 
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Durante a investigação pós-11 de Setembro, o FBI descobriu que al-Bayoumi tinha ligações 

bastante mais extensivas com o Governo Saudita doque previamente se tinha apercebido. De 

fato, de acordo com um documento do FBI de 14 de Outubro de 2002, al-Bayoumi tem 

“ligações extensivas com o Governo Saudita.”. As ligações identificadas pelo FBI são: 

 

 Al-Bayoumi tinha sido um contablista na Administração de Aviação Civíl Saudita de 

1976 a 1993, data à qual ele mudou-se para os Estados Unidos; 

 

 De acordo com o FBI, al-Bayoumi esteve em contato frequente com o Emir do 

Ministério de Defesa Saudita, responsável pelo controlo de tráfego aéreo; 

 

 O FBI também localizou registos, indicando que al-Bayoumi recebeu $20.000  do 

Ministério das Finanças Saudita a certo ponto; 

 

 Quando al-Bayoumi se candidatou a escolas nos Estados Unidos em 1998, ele tinha 

uma carta da Embaixada Saudita, que dizia que ele iria receber uma bolsa de estudo 

completa do Governo da Arábia Saudita; e 

 

 Enquanto em San Diego, al-Bayoumi encontrava-se a receber dinheiro do Ministério da 

Defesa Saudita através de uma companhia Saudita chamada “Ercan” ___________ 

dessa companhia informou o FBI depois de 11 de Setembro de 2001 que, embora al-

Bayoumi só se tivesse apresentado na companhia por uma ocasião, ele recebia um 

salário mensal e mesadas. _________ disse que, inicialmente, tentou recusar-se a pagar 

a al-Bayoumi um salário mensal, mas foi-lhe dito que a sua companhia perderia o seu 

contrato se não lhe pagasse. _____________ informou o FBI que na altura, atribuiu isto 

a corrupção Saudita. 

 

Al-Bayoumi também tinha contato frequente com estabelecimentos Sauditas nos Estados 

Unidos. Numa revisão de registos de chamadas telefónicas, o FBI descobriu que al-Bayoumi fez 

quase 100 chamadas para estabelecimentos do Governo Saudita nos Estados Unidos entre 

Janeiro e Maio de 2000. De acordo com o FBI, al-Bayoumi esteve em contato com pelo menos 

três indivíduos da 
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Embaixada Saudita em Washington, DC; dois indivíduos da Missão Cultural Saudita em 

Washington, DC; e três indivíduos do Consulado Saudita em Los Angeles. Num revistar da 

________ ________ de Bayoumi, também descobriram que ele tinha um número de telefone de 

um indivíduo do Consulado Saudita em Londres. 

 

Dois antigos agentes de San Diego responderam à questão de se al-Bayoumi era ou não 

um agente dos serviços de informação na audição à porta fechada de 9 de Outubro de 2002. O 

antigo agente encarregue do caso e responsável por Muppet testemunhou: 

 

[Al-Bayoumi] agiu como um agente dos serviços de informação Saudita, na minha 

opinião. E se ele esteve envolvido com os sequestradores, o que parece ser o caso, se ele 

assinou contratos de arrendamento, se ele proporcionou alguma forma de financiamento 

ou pagamento, então eu diria que existe uma clara possibilidade de que possa haver uma 

ligação entre os serviços de informação Sauditas e Osama Bin Laden. 

 

Um antigo Agente Especial Encarregue Assistente em San Diego testemunhou que o 

FBI recebeu “numerosos, eu diria meia-dúzia” de relatos de indivíduos que acreditavam que al-

Bayoumi era um agente dos serviços de informação Saudita. A resposta do FBI de 18 de 

Novembro é inconsistente em se o FBI atualmente está a considerar al-Bayoumi como suspeito 

de ser um agente dos serviços de informação Sauditas. Na sua resposta, o FBI refere que al-

Bayoumi _________________________________________ até depois do 11 de Setembro, mas 

a resposta também diz que “não existe nenhuma prova” que conclua que al-Bayoumi é um 

agente dos serviços de informação Sauditas. 

 

O FBI recebeu relatos de uma fonte de confiança bem antes de 11 de Setembro de 2001 

indicando que al-Bayoumi poderia ser um agente dos serviços de informação Sauditas. Era 

sabido que al-Bayoumi tinha acesso a grandes quantias de dinheiro da Arábia Saudita, apesar do 

fato de ele não parecer estar empregado. Numa ocasião antes do 11 de Setembro, o FBI recebeu 

informação de que al-Bayoumi tinha recebido $400.000 da Arábia Saudita para ajudar a 

financiar a nova mesquita em San Diego. O FBI levou a cabo uma investigação de contra-

terrorismo sobre al-Bayoumi em 1998 e 1999, mas encerrou a investigação nessa altura. 
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Desde 11 de Setembro de 2001, investigação do FBI revelou que al-Bayoumi tinha 

algumas ligações com elementos terroristas. Pasquale J. D’Amuro, o Diretor Assistente 

Executivo para Contra-Terrorismo e Contra-Informação testemunhou na audição de 9 de 

Outubro de 2002 que: 

 

nós temos estado a falar com o Governo ________ sobre recolha de informações sobre 

um indivíduo chamado _______ que tem ligações à al-Qaeda, que tem ligações a 

Bayoumi. 

 

Ademais, o FBI relatou os resultados do seu revistar da ________ de al-Bayoumi que, 

“depois de traduções exaustivas de documentos de Bayoumi, é claro que na correspondência de 

Bayoumi ele está a dar aconselhamento a jovens Muçulmanos e alguma da sua escrita pode ser 

interpretada como jihadista.”. 

 

De acordo com informação adquirida pelo FBI depois de 11 de Setembro de 2001, al-

Bayoumi também referiu numa das suas candidaturas escolares que trabalhava para uma 

companhia chamada “Dallah/Avco”. De acordo com o FBI, Ercan é sub-concessionária da 

Dallah/Avco. De acordo com um documento em separado da ____, Dallah e Avco pertencem à 

mesma companhia-mãe,  Avco Dallah Trans Arab, que é uma subsidiária da Companhia de 

Investimentos e Desenvolvimento Al Barakaat. Avco Dallah, segundo relatos, detém os 

contratos de limpeza e manutenção nos três maiores aeroportos na Arábia Saudita. O 

Documento da ____ diz que _____________________________________________ a 

companhia tem ligações com Osama Bin Laden. O Quartel do FBI foi informado da afiliação 

entre Dallah/Avco e Al Bakaraat em Fevereiro de 2001, mas o Gabinete de Terreno de San 

Diego aparentemente nunca recebeu esta informação. 

 

De acordo com documentos do FBI, os pagamentos de al-Bayoumi aumentaram durante 

o tempo em que al-Hazmi e al-Mihdhar estiveram nos Estados Unidos. De cordo com uma 

recente análise da ____ de ligações entre os ataques terroristas e elementos do Governo Saudita, 

antes de al-Hazmi e al-Mihdhar terem chegado aos EUA, al-Bayoumi geralmente recebia 

aproximadamente $465 por mês em “mesadas”. De acordo com o documento da ___, em Março 

de 2000, um mês depois de al-Hazmi e al-Mihdhar terem chegado a San Diego, as suas 

“mesadas” subiram para mais de $3.700 por mês e mantiveram-se constantes até Dezembro de 

2000, quando al-Hazmi deixou San Diego. As mesadas de al-Bayoumi foram então diminuidas 

para aproximadamente $3.200 por mês e mantiveram-se a esse rácio até al-Bayoumi deixar os 

Estados Unidos em Agosto de 2001, aproximadamente um mês antes dos ataques do 11 de 

Setembro. 
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O memorando da ___ datado de 2 de Julho de 2002, incorretamente referiu que a esposa 

de al-Bayoumi, enquanto morava em San Diego, se encontrava a receber $1.200 por mês da 

Princesa Haifa Bint Sultan, a esposa do Príncipe Bandar, o Embaixador Saudita para os Estados 

Unidos. O FBI agora confirma que apenas a esposa de Osama Bassnan recebia dinheiro 

diretamente da esposa do Príncipe Bandar, mas que a esposa de al-Bayoumi tentou depositar 

três cheques da esposa do Principe Bandar, que eram pagáveis à espoda de Bassnan, na sua 

conta. 

 

O Inquérito Conjunto também descobriu, em ficheiros do FBI, informação sugerindo 

que Osama Bassnan pode também ter estado em contato com al-Mihdhar e al-Hazmi, incluindo: 

 

 Bassnan era um associado muito próximo de Omar al-Bayoumi e esteve em contato 

telefónico com al-Bayoumi várias vezes por dia enquanto ambos estiveram em San 

Diego. Bassnan também tem ligações próximas a vários outros indivíduos ligados aos 

sequestradores, incluindo Omar Bakarbashat, discutido em baixo, que é referido em 

documentos do FBI como sendo cunhado de Bassnan; 

 

 De acordo com um documento do FBI de 16 de Outubro de 2001, Bassnan informou 

uma mais-valia que tinha conhecido Nawaf al-Hazmi através de al-Bayoumi. Ele 

também disse que conheceu dois dos dezanove sequestradores através de Omar al-

Bayoumi. De acordo com o documento do FBI, também disse à mais-valia que al-

Bayoumi foi preso porque conhecia al-Hazmi e al-Mihdhar muito bem. O documento 

também diz que Bassnan e al-Bayoumi são “próximos um do outro há muito tempo.”. 

 

 Bassnan morou no complexo de apartamentos em San Diego em frente à morada de al-

Hazmi e al-Mihdhar; 

 

 Bassnan fez um comentário a uma fonte do FBI depois dos ataques do 11 de Setembro 

sugerindo ter feito mais pelos sequestradores doque al-Bayoumi fizera; 
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 O FBI tem conhecimento de contatos entre os sequestradores e um amigo próximo de 

Bassnan, Khaled al-Kayed, um piloto de aviões comerciais e instrutor de vôo certificado 

a morar em San Diego. Al-Kayed admitiu ao FBI em Maio de 2000, que al-Mihdhar e 

al-Hazmi o contataram sobre aprender a pilotar aviões de jato Boeing; 

 

Documentos do FBI especulam que Osama Bassnan __________________________ 

_______________________ _ _________. A resposta do FBI de 18 de Novembro de 2002 

disputa que esta era uma teoria investigativa inicial baseada em relatos de mais-valias que o FBI 

não foi capaz de confirmar. Contudo, também existe informação adicional possivelmente 

ligando Bassnan a ___ ______. Em 1992, enquanto morava em Washington, DC, Bassnan listou 

o seu emprego como Missão de Educação da Arábia Saudita. Documentos do FBI dizem que 

_________________________________________________________________________ 

_____________________ ______________________________. 

 

Bassnan também tem outras ligações ao Governo Saudita. A esposa de Bassnan recebia um 

salário mensal da Princesa Haifa. Num recente revistar do apartamento de Bassnan, o FBI 

encontrou cópias de 31 cheques bancários num total de $74.000, durante o periodo de 22 de 

Fevereiro de 1999 a 30 de Maio de 2002. Estes cheques eram pagáveis à esposa de Bassnan e 

foram levantados da conta da esposa do Príncipe Bandar no Banco Riggs. O FBI determinou 

que a conta da Princesa Haifa se encontra sob ordem desde Janeiro de 1999 para enviar $2.000 

todos os meses para a esposa de Bassnan. A esposa de Bassnan estava alegadamente a receber 

financiamento por “serviços de enfermagem,” mas, de acordo com o documento da ___, não 

existem provas que a esposa de Bassnan tivesse proporcionado esses serviços de enfermagem. 

_______ ___________ __ _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

________________. 

 

Em pelo menos uma ocasião, Bassnan recebeu um cheque diretamente da conta do Príncipe 

Bandar. De acordo com o FBI, a 14 de Maio de 1998, Bassnan levantou um cheque de Bandar 

na quantia de $15.000. A esposa de Bassnan também recebeu pelo menos um cheque 

diretamente de Bandar. Ela também recebeu um cheque adicional da esposa de Bandar, o qual 

levantou a 8 de Janeiro de 1998, na quantia de $10.000. 
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Na audição de 9 de Outubro de 2002 o Diretor Executivo Assistente do FBI D’Amuro 

comentou sobre este financiamento: 

 

“Eu acredito que nós temos dinheiro a vir da esposa de Bandar, $2.000 por mês até 

$64000. Para que servia o dinheiro é o que nós não sabemos.” 

 

__________________________________________________ testemunhou: 

 

__________________________________________________. Ela dá dinheiro a muitos 

grupos diferentes e pessoas por todo o mundo. Foi-nos possível identificar vários 

destes... mas talvez se nós descobrissemos que ela dá a 20 grupos radicais diferentes, 

bem, talvez haja aqui um padrão. 

 

O FBI obteve informação adicional claramente indicando que Bassnan é um extremista 

e apoiante de Osama Bin Laden. Em 1993, o FBI ficou a saber que Bassnan tinha organizado 

uma festa para o Blind Shaykh na sua casa em Washington, DC em Outubro de 1992. Bassnan 

fez várias observações a mais-valias do FBI sobre Bin Laden, referindo-se a Bin Laden como o 

Califado oficial e imperador do mundo Islâmico. De acordo com uma mais-valia do FBI, 

Bassnan falava de Bin Laden “como se fosse um deus.”. Bassnan também disse a uma mais-

valia do FBI ter ouvido que o Governo dos EUA tinha deixado de aprovar vistos para estudantes 

estrangeiros. Ele considerava tais medidas insuficientes pois já existem Muçulmanos suficientes 

nos Estados Unidos para destruir os Estados Unidos e fazer deste um estado Islâmico dentro de 

dez ou quinze anos. De acordo com documentos do FBI, Bassnan também conhecia a família de 

Bin Laden na Arábia Saudita e fala ao telemóvel com membros da família que estão a morar nos 

Estados Unidos. 

 

Números de Telefone Ligando Abu Zubaida a uma Companhia nos Estados Unidos e a um 

Diplomata Saudita em Washington 
 

Em 28 de Março de 2002, EUA e forças de coligação apoderaram-se da lista telefónica 

de Abu Zubaida, o qual o Governo dos EUA identificou como sendo um coordenador 

operacional da al-Qaeda. De acordo com um documento do FBI, “uma revisão de registos 

telefónicos ligou vários dos números encontrados na lista telefónica de Zubaida com números 

de telefone nos EUA.”. Um dos números não está listado e é subscrito pela Corporação 

ASPCOL em Aspen, Colorado. Em 15 de Julho de 2002, 
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o Quartel do FBI enviou uma pista para o Gabinete de Terreno de Denver pedindo que 

investigasse esta ligação. Em 19 de Setembro de 2002 agentes do Gabinete de Terreno de 

Denver responderam, dizendo que tinham completado a sua investigação inicial. 

 

De acordo com o Gabinete de Denver do FBI, ASPCOL é a corporação-mãe que gere os 

assuntos da residência em Colorado do Príncipe Bandar, o embaixador Saudita para os Estados 

Unidos. O edifício é protegido pela Seimitar Security. Agentes do Gabinete de Terreno de 

Denver referiram que nem a ASPCOL nem a Seimitar Security estão listadas nas listas 

telefónicas e não são facilmente localizáveis. Ademais, o gabinete do Secretário de Estado no 

Colorado não tem registos da ASPCOL. O gabinete de Denver não tentou fazer quaisquer 

interrogações locais cobre a ASPCOL, pois acreditam que qualquer interogação relativamente à 

ASPCOL tornar-se-ia rapidamente do conhecimento dos empregados do Príncipe Bandar. 

Devido à delicadeza deste assunto, eles decidiram fazer uma pausa na investigação à ASPCOL 

até receberem indicações adicionais do Quartel do FBI. 

 

De acordo com o FBI, o número de telefone de um indivíduo chamado ____________ 

de McLean, Virginia foi encontrado entre os pertences de Abu Zubaida. ___________ é, 

segundo relatos, um guarda-costas na Embaixada Saudita em Washington, DC. O FBI agora 

suspeita que ele poderá ser _____________________. Num documento de 17 de Setembro de 

2002, o FBI refere que está a abrir uma investigação a ______ devido ao tamanho e valor da sua 

residência e a sua atividade suspeita ao abordar pessoal da Comunidade dos Serviços de 

Informação dos EUA. Também parece que ____________ tem estado em contato com 

________________________, que está em _______________, em McLean, Virginia. O FBI 

identificou esta morada como sendo a morada do Príncipe Bandar. De acordo com o FBI, ____ 

é oficialmente um motorista da Embaixada Saudita. O número de ______ também estava ligado 

à ASPCOL, a companhia-mãe pertencente a Príncipe Bandar no Colorado. 

 

É de referir que a resposta do FBI de 18 de Novembro de 2002 de que “rastros da CIA 

não revelaram quaisquer ligações diretas (ênfase adicionada) entre números encontrados na lista 

telefónica de Zubaida e números nos Estados Unidos.  
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O Governo dos EUA também encontrou outro número de Virgínia num esconderijo de 

Osama Bin Laden no Paquistão. O número é subscrito por um indivíduo chamado __________ 

_____ __________________________________________________ foi entrevistado pelo FBI 

em Junho de 2001. Ele não foi capaz de explicar porque é que o seu número foi parar a um 

esconderijo no Paquistão, mas disse que proporciona serviços regularmente a um casal que são 

assistentes pessoais do Príncipe Bandar. O motorista deste casal é um indivíduo chamado 

____________, que trabalha na Embaixada Saudita em Washington, DC. De acordo com 

__________ telefonava para a empresa de  _____________ regularmente e viaja 

frequentemente para o Paquistão. 

 

Outros Oficiais Sauditas nos Estados Unidos Que Podem Ter Estado em Contato com os 

Sequestradores do 11 de Setembro 
 

Entre os indivíduos que podem ter sido associados de al-Hazmi e al-Mihdhar encontra-

se Shaykh al-Thumairy. De acordo com o memorando da ___ revisto pelo Pessoal do Inquérito 

Conjunto, “as indicaçãoes iniciais são que al-Thumairy pode ter tido uma ligação física ou 

financeira a al-Hazmi e al-Mihdhar, mas ainda estamos a averiguar esta possibilidade.”. Al-

Thumairy é um dos diplomatas acreditados do Consulado Saudita em Los Angeles e é 

considerado um dos “imans” na Mesquita King Fahad em Culver city, Califórnia. ________ 

______________________________________________________________________ 

____________________________________________ 

 

De acordo com documentos do FBI, a mesquita King Fahad foi construida em 1998 a 

partir de financiamento do Príncipe Abdulaziz da Realeza da Arábia Saudita. A mesquita é 

frequentada por membros do Consulado Saudita em Los Angeles e é amplamente conhecida 

pelas suas ideias anti-Ocidente. Documentos do FBI indicam que Mohdhar Abdullah conduziu 

al-Hazmi e al-Mihdhar até à Mesquita King Fahad, antes de al-Mihdhar regressar à Arabia 

Saudita. 

 

Vários indivíduos na Costa Este que os sequestradores podem ter conhecido podem 

também ter tido ligações ao Governo Saudita. Depois dos ataques terroristas, o FBI descobriu 

que, durante setembro de 2001, um indivíduo chamado Saleh al-Hussayen ficou alojado no 

mesmo hotel em Hemdon, Virgínia em que al-Hazmi estava alojado na altura. De acordo com 

documentos do FBI al-Hussayen é aparentemente um “oficial/empregado do Ministério do 

Interior Saudita.”. Ele declarou não conhecer os sequestradores, 
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mas agentes do Gabinete de Terreno de Washington do FBI acreditaram que ele estava a mentir. 

A entrevista terminou quando al-Hussayen ou desmaiou ou fingiu um ataque cardíaco 

necessitando de tratamento médico. Ele teve baixa do hospital vários dias depois e conseguiu 

sair dos Estados Unidos apesar dos esforços da polícia em localizá-lo e entrvistá-lo de novo. 

 

Saleh al-Hussayen é o tio de Sami Omar al-Hussayen. Sami al-Hussayen está ligado à 

Assembleia Islâmica da América do Norte (AIAN) e é o objeto de uma investigação de contra-

terrorismo do FBI. O FBI também descobriu que Saleh al-Hussayen é um grande contribuidor 

da AIAN, uma organização sem fins lucrativos sedeada em Michigan dedicada à proliferação do 

Islão por todo o mundo. De acordo com o FBI, a missão da AIAN é na verdade espalhar 

fundamentalismo Islâmico e doutrina Salafista pelos Estados Unidos e pelo mundo. A AIAN 

solicita financiamento junto a bem-feitores Sauditas ricos, Shaykhs Islâmicos extremistas, e 

organizações não-governamentais suspeitas. De acordo com documentos do FBI, a AIAN pediu 

dinheiro ao Príncipe Bandar, mas os documentos não são claros em como se Bandar realmente 

contribuiu ou não dinheiro para esta organização. 

 

Documentos do FBI também indicam que vários oficiais da Marinha Saudita estiveram 

em contato com os sequestradores do 11 de Setembro. Documentos do FBI dizem que o 

Gabinete de Terreno de San Diego abriu uma investigação de contra-terrorismo sobre um 

indivíduo chamado Osama Nooh, um oficial da Marinha Saudita, devido à sua associação com 

Nawaf al-Hazmi e Khalid al-Mihdhar. Ademais, Lafi al-Harbi, outro oficial da Marinha Saudita, 

esteve em contato telefónico com os sequestradores do vôo 77 Khalid al-Mihdhar e Nawaf al-

Hazmi em nove ocasiões desde 11 de Março de 2000 a 27 de Março de 2000. 

 

O Gabinete de Terreno de Jacksonville do FBI está a levar a cabo uma investigação para 

determinar se Saleh Ahmed Bedaiwi, um oficial da Marinha Saudita dentro do seu território 

esteve ou não em contato com algum dos sequestradores. ______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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O FBI também descobriu mais algumas ligações ténues entre pessoal do Governo 

Saudita e os sequestradores durante o curso da investigação PENTIBOM. Por exemplo, de 

acordo com o FBI, um indivíduo chamado Fahad Abdullah Saleh Bakala era amigo próximo dos 

sequestradores do 11 de setembro Ahmed al-Ghamdi e Hamza al-Ghamdi. Bakala previamente 

“trabalhou como piloto para a família Real Saudita, pilotando Osama Bin Laden entre 

Afeganistão e Arábia Saudita durante o exílio de Osama Bin Laden.”. Ademais, uma fonte do 

FBI declarou depois do 11 de Setembro que tinha 50% de certeza que al-Mihdhar visitou um 

apartamento em McLean, Virgínia que foi ocupado em Julho e Agosto de 2001 por Hamad 

Alotaibi da Divisão Militar da Embaixada Saudita. Documentos do FBI também referem que o 

sequestrador do 11 de Setembro Saeed Alghamdi pode também ter visitado a morada. 

 

Ligações entre Oficiais do Governo Saudita nos Estados Unidos e Outros Possíveis 

Operativos Terroristas 
 

O Inquérito Conjunto também fez uma revisão de informação contida em ficheiros do 

FBI, sugerindo outras possíveis ligações entre oficiais do Governo Saudita e operativos 

terroristas. 

 

Por exemplo, de acordo com documentos do FBI, existem provas de que os 

sequestradores Marwan al-Sehhi e Mohammed Atta estiveram em contato com Mohammed 

Rafique Quadir Harunani, o objeto de uma investigação de contra-terrorismo do FBI e 

associado próximo de Abdullah Bin Laden, que é referido em documentos do FBI como sendo 

meio-irmão de Osama Bin Laden. Abdullah Bin Laden, que é objeto de várias investigações do 

FBI, está atualmente nos Estados Unidos 

_______________________________________________ _____________. Ele diz trabalhar 

para a Embaixada Saudita em Washington, DC como oficial administrativo. Abdullah Bin 

Laden financiou a companhia de Quadir e está listado por Quadir como o contato de emergência 

dos filhos de Quadir. Também estão em frequente contato telefónico e contato via email. 
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De acordo com o FBI, Abdullah Bin Laden tem várias ligações a organizações 

terroristas. Ele é o Presidente e Diretor da Associação da Juventude Árabe Muçulmana Mundial 

(JAMM) e do Instituto de Ciências Árabes e Islâmicas na América. Ambas as organizações são 

sucursais locais de organizações não-governamentais (ONGs) sedeadas em Riyadh, Arábia 

Saudita. De acordo com o FBI, existe razão para acreditar que a JAMM está “fortemente 

associada ao financiamento de atividades terroristas internacionais e no passado deu apoio 

logístico a indivíduos com o desejo de lutar na Guerra Afegã.”. Em 1998, a CIA publicou um 

documento caraterizando a JAMM como uma ONG que proporciona financiamento, apoio 

logístico e treino com possíveis ligações ás redes Árabes Afegãs, Hamas, extremistas 

Algerianos, e militantes Filipinos. 2 

 

Também potencialmente de interesse, pelo menos em retrospetiva, é o incidente de 1999 

envolvendo Mohammed al-Qudhaeein e Hamdan al-Shalawi. Al-Qudhaeein e al-Shalawi 

estavam a voar de Phoenix para Washington, DC para comparecer a uma festa na Embaixada 

Saudita. Depois de embarcarem em Phoenix, começaram a fazer aos comissários de bordo 

questões técnicas sobre o vôo que os comissários de bordo acharam suspeitas. Quando o avião 

estava no ar, al-Qudhaeein perguntou onde ficava a casa-de-banho, um dos comissários de 

bordo indicou-o para as traseiras do avião. Apesar disso, al-Qudhaeein dirigiu-se para a 

dianteira do avião e tentou por duas ocasiões entrar no compartimento dos pilotos. O avião fez 

uma aterragem de emergência e o FBI investigou o incidente, mas decidiu não proseguir para 

uma acusação. 

 

Depois do FBI ter descoberto que um indivíduo em Phoenix que tinha sido objeto de 

uma investigação de contra-terrorismo estava a conduzir o carro de al-Shalawi, o FBI abriu uma 

investigação de contra-terrorismo sobre al-Shalawi. Em Novembro de 2000, o FBI recebeu 

relatos de _______ que al-Shalawi tinha treinado nos campos de treino terrorista  no 

Afeganistão e tinha recebido treino em explosivos para executar ataques do tipo “Torres 

Khebar”. Após os ataques de 11 de Setembro de 2001, o Gabinete de Terreno de Phoenix 

atribuiu ainda maior significância em potencial a este incidente de 1999. Uma comunicação do 

FBI de Phoenix explicou a teoria por detrás disto: “O FBI de Phoenix agora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 De acordo com a resposta do FBI de 18 de Novembro de 2002, embora vários oficiais da JAMM apoiem 

a al-Qaeda e outros grupos terroristas, a informação é insuficiente para mostrar se a organização como um 

todo e a sua liderança apoiam ou não o terrorismo. 
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acredita que ambos os homens estavam especificamente a tentar testar os procedimentos de 

segurança da American West Airlines em preparação e em antecipação de operações de Osama 

Bin Laden/Al-Qaeda.”. 

 

Em testemunho perante o Inquérito Conjunto, o agente que escreveu o “Phoenix EC” 

declarou: 

 

Num mundo pós 11 de Setembro, eu olhei para trás e vi para isso como sendo 

possivelmente uma espécie de simulação. Está atualmente sob investigação. 

 

Depois de 11 de Setembro de 2001, al-Qudhaeein ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

____________ ________________________ 

 

Em entrevistas, um agente do FBI declarou que Phoenix ___________________ _____ 

acreditava que al-Qudhaeein poderá estar ___________________. O seu perfil é semelhante ao 

de al-Bayoumi e Bassnan. Ele está nos Estados Unidos como estudante e não tem um 

rendimento salarial visível. Ele está em contato frequente com estabelecimentos do Governo 

Saudita nos Estados Unidos e aparenta estar bastante envolvido em assuntos da comunidade 

local Saudita. Ele gere um “Clube Saudita” em Phoenix, e dá assistência a estudantes Sauditas 

na área. O FBI obteve informação de que al-Qudhaeein estava a receber dinheiro do Governo 

Saudita mas, a partir de Agosto de 2002, não tinha recebido os registos bancários relevantes 

para revisão. O Gabinete de Terreno do FBI de Phoenix especulou que al-Qudhaeein e outros 

podem estar/ser _________________________________ ____________________________ 

 

Existem outras indicações em ficheiros do FBI de que elementos do Governo Saudita 

podem ter dado apoio a redes terroristas. Por exemplo, o FBI tinha identificado a Mesquita Ibn 

Tamiyah em Culver City como um local de atividade relacionada com o extremismo tanto antes 

como depois do 11 de Setembro. Vários objetos da investigação de San Diego antes do 11 de 

Setembro tinham ligações próximas com a mesquita. Com base em entrevistas e revisões de 

ficheiros do FBI, agentes do FBI de San Diego acreditavam que na altura estes objetos de 

investigação estavam a lavar dinheiro através desta mesquita primeiro para organizações sem 

fins lucrativos Somálias e depois para outras entidades ligadas a Osama Bin Laden. 
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Aproximadamente em 1998, o FBI teve conhecimento de milhões de dólares em 

transferências bancárias da comunidade Somália em San Diego para Al Barakaat Trading 

Company e outros negócios afiliados com Osama Bin Laden. Na altura, o financiamento 

pareceu estar a vir da comunidade Somália em forma de donativos a várias organizações sem 

fins lucrativos Somálias. Contudo, o FBI agora acredita que um tanto desse financiamento 

verdadeiramente originou da Arábia Saudita e que tanto a Mesquita Ibn Tamiyah em Los 

Angeles como o Centro Islâmico de San Diego estavam envolvidos em lavagem de dinheiro. 

 

De acordo com um antigo agente do FBI de San Diego que esteve envolvido na 

investigação, este esquema pode permitir ao Governo Saudita financiar a al-Qaeda através de 

meios camuflados ou indiretos. No seu testemunho de 9 de Outubro de 2002 o antigo agente 

comentou sobre a possível lavagem de dinheiro: 

 

O meu palpite é que a Aráb--está ligado de certa maneira com os Sauditas. E sabendo 

que provavelmente 70-80 por cento da população da Arábia Saudita apoia Osama Bin 

Laden, pode ser uma indicação. 

 

Também há indicações de apoio governamental Saudita a atividade terrorista através de 

organizações de caridade. A Fundação de Caridade Islâmica Umm al-Qura (UQ) com sede 

Saudita é uma organização não-governamental Islâmica ligada a atividades de apoio terrorista. 

De acordo com o Sumário de Terrorismo dos Serviços de Informação de Defesa de Maio de 

2002, as atividades da UQ em apoio ao terrorismo incluem: tranferências suspeitas de dinheiro, 

falsificação de documentos, emprego de suspeitos de terrorismo procurados, e financiamento de 

viagens a jovens para participar em treino de jihad. A comunicação da Defesa denota que desde 

Setembro de 2001, estafetas da UQ transportaram mais de $330.000 em dinheiro, a maioria do 

qual receberam de Embaixadas Sauditas no Oriente. Em Janeiro de 2002, o administrador da 

UQ Yassir El-Sayid Mohammed viajou para a Tailândia para recolher aproximadamente 

$220.000 da Embaixada Saudita em Bangkok. No início de Novembro de 2001, o assistente 

pessoal do administrador da UQ viajou para Kuala Lumpur para uma reunião na Embaixada da 

Arábia Saudita. Ele regresou com dezenas de milhares de dólares, de acordo com o 

Departamento de Defesa. 

 

Oficiais da CIA, Tesouro, e FBI já todos expressaram a sua preocupação com as 

ligações da Fundação de al-Haramain a ambos o Governo Saudita e atividade terrorista. De 

acordo com  
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a resposta do FBI de 18 de Novembro de 2002, a Fundação Islâmica al-Haramain (FIH) tem 

claras ligações ao Governo Saudita, e relatos dos serviços de informação sugerem que está a 

proporcionar financiamento e apoio logístico à al-Qaeda. Em 1993, a FIH estabeleceu o seu 

gabinete nos Estados Unidos em Ashland, Oregon, e esse gabinete recebeu desde então 

aproximadamente $700.000 dos gabinetes-mãe na Arábia Saudita. O FBI tem uma investigação 

pendente à FIH e ás atividades do gabinete de Portland da FIH. Tal como discutido acima, o 

FBI encontrou correspondência entre al-Bayoumi e a FIH. Nos documentos, é claro que a FIH 

estava interessada em nomear o iman da mesquita em Cajon, Califórnia, que al-Bayoumi geria. 

 

O Conselheiro Geral do Tesouro testemunhou sobre a preocupação da sua agência com 

a fundação: 

 

Sr. AUFHAUSER: Em segundo lugar, e este é um ponto interessante, também sai do 

testemunho de Rick, sobre al-Haramain, as duas sucursais contra as quais tomámos ação 

pública e conjunta, al-Haramain realmente representa um problema significante para a 

PCC e para o finaciamento de terroristas e para a política dos Estados Unidos. É, claro, 

a maior, eu acho a maior instituição de caridade Islâmica do mundo. O seu nome é 

sinónimo de caridade no mundo Islâmico. Os seus supervisores diretos são membros da 

Família Real; contribuintes significantes são membros da Família Real. Não temos 

muita informação sobre a sede, sobre se estão ou não a dar assistência deliberada a 

pessoas na al-Qaeda e outros; mas em gabinetes significantes de sucursais ainda por 

serem designados e sob investigação atual, temos provas amplas de que grandes 

quantias de dinheiro estão a ser transportadas para esses gabinetes, que grandes 

transferências bancárias estão a ser feitas para esses gabinetes, que uma grande parte do 

dinheiro está a ser dissipado através de esbanjamento, falta de registos, e finalmente, 

que esses gabinetes têm contatos significantes com extremistas, extremistas Islâmicos. 

 

Oficiais da CIA recentemente testemunharam que estão a ter progresso na sua 

investigação a al-Haramain: 

 

Há um ano tinhamos muitos relatos sugerindo que gabinetes de sucursais estavam 

ligadas à al-Qaeda... Durante o último ano adquirimos muita informação e informação 

da polícia e preparámos um documento há cerca de um mês, seis semanas atrás que 

juntava tudo isso... Esse documento deu-nos a primeira clara indicação que o chefe do 

gabinete central é cúmplice de apoiar terrorismo, e também levantou questões sobre o 

Príncipe Nayef. 

 

Finalmente, __________, o objeto das investigações de contra-terrorismo do FBI de 

Phoenix e Portland, também tem ligações próximas a um membro da família real Saudita. 

_______ já não reside nos Estados Unidos, mas ainda é o objeto de uma investigação do FBI. O 

FBI abriu uma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 437 

 

investigação de ______ um empregado das Linhas Aéreas da Arábia Saudita, em 1999 após 

receber informação ___________________________ que o tenente de Bin Laden, Abu 

Zubaida, tinha estado em contato com um número de telefone associado a ______ em Portland. 

Em Maio de 2001, dois indivíduos foram presos no Bahrain e mais tarde admitiram que iam 

fazer explodir edifícios dos EUA na Arábia Saudita. Um deles tinha um passaporte que tinha 

sido feito para um dos/uma das ____________________. O Gabinete de Terreno do FBI em 

Phoenix também recebeu relatos de fontes em 1999 que ___________ estava a verificar a 

segurança na fronteira Sudoeste e a discutir a possibilidade de infiltrar indivíduos nos Estados 

Unidos. 

 

O FBI recebeu informação que ______ tem ligações próximas com um dos príncipes 

Sauditas e acompanha-o em várias viagens, incluindo viagens para os Estados Unidos. De 

acordo com o FBI, _____________________ foi recentemente interrogado na prisão de 

Guantanamo Bay. Ele informou o FBI que  _____ conseguiu o emprego nas Linhas Aéreas da 

Arábia Saudita através de contatos. Ele disse que ____ não fazia muito dinheiro nesse emprego, 

mas que “tinha outra fonte de rendimento através de um príncipe Saudita” chamado Khalid al-

Bandar. De acordo com _________________ efetuou tarefas variadas para o Príncipe, tais como 

tratar de assuntos de imobiliário e dar assistência à avó do Príncipe. ____ viajou para muitos 

locais com o Príncipe, incluindo para a Europa, e muitas vezes para os Emiratos Árabes Unidos. 

_______________ fez o comentário enigmático de que ninguém “sabia tudo sobre ________. 

Embora o seu nome estivesse na lista de vigilância do Departamento de Estado, ____________ 

aparentemente foi capaz de evitar o Serviço de Fronteiras e o Serviço de Imigração e 

Naturalização porque se encontrava a viajar com o príncipe Saudita. O FBI soube da viagem 

depois de ela ter acontecido. Agentes do Gabinete de Terreno do FBI em Portland exprimiram a 

sua preocupação de que ______ e outros estavam a usar o seu estatuto de empregados das 

Linhas Aéreas da Arábia Saudita como meio que os possibilitava transportar armas para dentro 

e fora dos Estados Unidos. 

 

Falta de Cooperação Saudita nas Investigações de Contra-Terrorismo 
 

Em testemunhos e entrevistas, vários agentes do FBI e CIA queixaram-se ao Inquérito 

Conjunto sobre a falta de cooperação Saudita em investigações de terrorismo antes e após os 

ataques do 11 de Setembro. Por exemplo, um agente veterano do FBI de Nova Iorque declarou 

que, do seu 
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ponto de vista, os Sauditas têm sido inúteis e obstrucionistas há anos. Na opinião deste agente, 

os Sauditas só agem quando é do seu interesse. 

 

Quando a um agente de alto nível da ___ lhe foi perguntado como poderiam ter sido 

evitados os ataques do 11 de Setembro, ele citou maior cooperação Saudita, referindo um 

exemplo do verão de 2001, quando o Governo dos EUA requesitou assistência Saudita, sem 

sucesso. Em Maio de 2001, o Governo dos EUA tomou conhecimento de que um indivíduo na 

Arábia saudita estava em contato com Abu Zubaida e estava muito provavelmente a par de uma 

futura operação da al-Qaeda. O Governo dos EUA pressionou o Governo Saudita para o 

localizar. Os Sauditas informaram o Governo dos EUA que precisavam de informação adicional 

para o fazer. A agência do Governo dos EUA que tinha originalmente tomado conhecimento da 

informação que este indivíduo possuia recusou-se a fornecer informação adicional aos Sauditas 

pois iria revelar fontes e métodos. O Conselho de Segurança Nacional tentou pressionar os 

Sauditas, mas os Sauditas não iriam cooperar sem a informação adicional. 

 

De acordo com algum pessoal do FBI, este tipo de resposta é típica dos Sauditas. Por 

exemplo, um agente do FBI descreveu uma investigação depois do 11 de Setembro na qual ele 

deu ao Governo Saudita cópias dos passaportes Sauditas de sujeitos. O Goveno Saudita disse 

que não tinha registos dos sujeitos. 

 

De acordo com o antigo Chefe da Estação Alec, a unidade do Centro de Contra-

Terrorismo do DCI criada em 1996 para se focar especificamente em Osama Bin Laden, era 

claro desde cerca de 1996 que o Governo Saudita não iria cooperar com os Estados Unidos em 

assuntos relacionados com Osama Bin Laden. Existe um memorando de Maio de 1996 do 

Centro de Contra-terrorismo da DCI _______ dizendo que os Sauditas tinham deixado de 

fornecer informação ou assistência sobre Osama Bin Laden porque Bin Laden tinha “demasiada 

informação sobre relações de oficiais Sauditas com extremistas Islâmicos dos anos 80 para 

Riyahd o denunciar aos EUA.”. Num memorando de Junho de 1997 dirigido ao DCI, a Estação 

Alec fez de novo ênfase à falta de cooperação saudita e disse que havia pouca possibilidade de 

futura cooperação relativamente a Bin Laden. O antigo chefe da Estação Alec achou que a 

esperança do Governo dos EUA de eventualmente obter cooperação Saudita era irrealista 

porque assistência Saudita ao Governo dos EUA neste assunto era contrária aos interesses 

nacionais Sauditas. 
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___________________________________________________ testemunho sobre este 

assunto em 9 de Outubro de 2002: 

 

Sobre o assunto da al-Qaeda e os serviços de informação Sauditas, isso traz-nos de volta 

aos nossos esforços de interagir com os Sauditas para fazer com que nos ajudassem a 

investigar a al-Qaeda... em maior parte era uma relação muito problemática em que os 

Sauditas não nos estavam a dar respostas com rapidez ou vigor. Algumas vezes sim, 

muitas vezes não. Demorava muito tempo a chegar. 

 

Tanto o pessoal do FBI como o da CIA citou um indivíduo chamado Madani al-Tayyib 

como um caso específico em como os Sauditas não cooperavam. A CIA e o FBI tinham andado 

a pressionar os Sauditas há anos para ter permissão para falar com al-Tayyib. De acordo com o 

antigo chefe da Estação ALEC, al-Tayyib geria todas as finanças de Bin Laden quando Bin 

Laden estava no Sudão, e qualquer despesa superior a $1.000 tinha de ser aprovada por al-

Tayyib. Al-Tayyib mudou-se para Londres em 1996 para trabalhar com Khalid al-Fawwaz, 

outra figura importante da al-Qaeda que foi presa deste então. No verão de 1996, al-Tayyib 

regressou à Arábia Saudita. Os Sauditas recusaram constantemente os pedidos do FBI e da CIA 

para falar com al-Tayyib, dizendo, nas palavras de um agente do FBI, que al-Tayyib era “apenas 

um pobre homem que ficou sem a sua perna. Ele não sabe nada.”. 

 

O antigo chefe da Estação Alec também citou o exemplo de Mohammed Jamal Khalifa. 

Khalifa é cunhado de Bin Laden e uma figura importante na al-Qaeda. O Governo dos EUA 

prendeu Khalifa nos EUA em 1994. Khalifa tinha sido sentenceado à morte in absentia pelo 

Governo Jordaniano pelo seu papel num bombardeamento na Jordânia. Como resultado, os 

EUA concordaram extraditá-lo para a Jordânia. Os Jordanianos depois devolveram-no à Arábia 

Saudita. Na opinião do agente da CIA, quando Khalifa subsquentemente chegou à Arábia 

Saudita, foi recebido por pelo menos um oficial importante do governo. Agora Khalifa trabalha 

para uma ONG sedeada em Riyahd e viaja e trabalha livremente. 

 

O Conselheiro Geral do Departamento do Tesouro dos EUA testemunhou na audição de 

23 de Julho de 2002 sobre a falta de cooperação Saudita com os EUA: 
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Existe uma sensação quase intuitiva, contudo, que as coisas não estão a ser feitas de 

modo voluntário. Por isso quero informar-vos por inteiro sobre isso, que nós temos que 

perguntar e temos que procurar e temos que lutar. Eu vou dar-vos um exemplo e meio. 

O primeiro é, após um periodo, os Sauditas concordaram dar-nos uma descrição sobre 

um homem chamado Julaydin, que está notoriamente envolvido nisto tudo; e essa 

descrição vai ser pública dentro dos próximos 10 dias. Eles contataram-nos há 2 

semanas atrás e disseram, ok, nós achamos que devemos dar-vos a descrição e fazer 

uma ordem de congelamento de bens contra o Sr. Julaydin.  Nós perguntámos,  o que é 

que têm sobre ele? Porque eles certamente sabem o que nós temos sobre ele, porque nós 

partilhámo-lo no processo de tentar convencê-los que se deviam juntar a nós. A resposta 

que tivemos foi, nada de novo. 

 

SR. BEREUTER: Você acredita nisso? 

 

SR. AUFHAUSER: Não, eu acho que isso põe a credulidade à prova, ou existe outro 

motivo para não nos estarem a dar a informação. 

 

Estado das Investigações da Comunidade de Serviços de Informação dos EUA sobre 

Ligações Entre Terrorismo e Oficiais do Governo Saudita 
 

Ambos o FBI e a CIA informaram os Comités que estão a lidar de modo sério com o 

assunto Saudita. De acordo com a resposta do FBI de 18 de Novembro de 2002, o FBI e a CIA 

criaram um grupo de trabalho para analisar o assunto Saudita. O FBI formou um esquadrão no 

Gabinete de Terreno de Washington ________________ para investigar este assunto e ______ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

________________ __ ________________________________________________________ 

___________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

_______________ 

 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Contudo, ambos a CIA e o FBI ainda têm apenas um entendimento limitado sobre as 

ligações do Governo Saudita a elementos terroristas. Nas audições à porta fechada de 9 de 

Outubre de 2002, o Diretor Mueller disse: 

 

Tendo uma nota preliminar de atenção, é que nesta altura há mais questões que 

respostas, e eu teria cuidado em chegar a conclusões precipitadas antes de sabermos 

muito mais. 

 

Um documento encontrado pelo Pessoal do Inquérito Conjunto confirma que o Gabinete 

de Terreno do FBI de Washington ainda está nas fases iniciais de se focar nestas investigações. 

Numa comunicação de 15 de Agosto de 2002, um agente do gabinete de terreno citou que 

“__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

________________________________ No mesmo documento, o Gabinete de Terreno de 

Washington perguntou _________________________________________________ 

___________________________ 

 

_______ ______________________________________________ reconheceu no seu 

testemunho que o/a ____ entendimento deste assunto é também limitado: 

 

Em relação à questão específica de se vimos os serviços de informação Sauditas a 

apoiar grupos terroristas, eu acho que os registos não são de todo claros nesse ponto. 

 

Ambos o FBI e a CIA reconheceram a possibilidade de que indivíduos ligados ao 

Governo Saudita podem estar a dar apoio a terroristas. 

 

____________________ testemunhou: 

 

Abu Zubaydah disse estar confiante de que a al-Qaeda deve ter contato certamente com 

Sauditas nos estados Unidos e que a al-Qaeda e Osama Bin Laden estão 

particularmente-eles 
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investem energia significante em cultivar o que Abu Zubaydah chamou de boas relações 

com Sauditas de todas as classes...Ele disse que bin Laden fica muito satisfeito quando 

Sauditas nas forças armadas, aqueles com sussesso em negócios e aqueles próximos à 

família real dão apoio ativo à sua causa. Ele disse que bin Laden procura essas relações 

ativamente. 

 

Outros oficiais da CIA e do FBI reforçaram estas observações num recente testemunho 

perante o Congresso. 

 

__ ___________ declarou: 

 

O que achamos problemático com estes casos de que tivemos conhecimento pelo FBI, 

ambos os casos de Los Angeles e alguns dos casos que o Gabinete de Terreno de 

Washington observou, em que se está a ver dinheiro Saudita a ir para pessoas, é que 

encaixa numa espécie de padrão que já observámos em termos de pagamentos diretos 

feitos pelos Sauditas, o duradouro apoio do Governo Saudita a caridades e movimentos 

Wahabiistas e Salafistas muito fundamentalistas por todo o mundo, em que de certo 

modo vê-mos que o dinheiro está a ir para fundamentalistas e ficariamos muito 

surpreendidos se algum dele não acabasse no apoio terrorista... Nós tivemos muitas 

suspeitas antes do 11 de Setembro as quais documentámos em vários relatórios 

diferentes, e de novo é muito fumo e os assuntos que surgem são quem é que sabe sobre 

os pagamentos, em nome de quem é que os pagamentos estão a ser feitos, estão a ser 

feitos em nome do governo central ou estão a ser feitos por um oficial local ou por uma 

pessoa. Saberão as pessoas que estão a fazer os pagamentos o que está a acontecer ao 

dinheiro? Se sabem o que está a acontecer, porque é que estão a fazer os pagamentos? 

Será uma forma de chantagem? Reconhecerão o apoio terrorista? Existe a questão de 

será que se estão a regular a si próprios, ou estarão eles a tomar as devidas diligências 

como deviam. 

 

Diretor Assistente Executivo do FBI Pasquale D’amuro testemunhou na mesma 

audição: 

 

Até à data não posso dizer que essas ligações têm esse alcance, que podemos provar que 

a família real Saudita está a patrocinar o terrorismo. Mas existe fumo suficiente para 

estarmos a conduzir várias investigações para tentar determinar que outra informação 

existe por aí. 

 

O que é claro é que o FBI não tratou os Saudistas como um/uma ___________ ameaça 

de contraterrorismo antes de 11 de Setembro de 2001. 

 

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_____________ 
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Michael Rolince, o antigo chefe da Secção de Operações de Terrorismo Internacional 

do FBI testemunhou: 

 

A resposta à sua pergunta é antes do 11 de Setembro não existiam quaisquer 

questionários preliminares ou investigações completas significantes, com relativamente pucas 

exceções, conduzidas pelo FBI que olhassem para ___________ Saudita ou apoio ao 

terrorismo...Eu não vou sentar-me aqui, Sra. Hill, e dizer-lhe de maneira alguma ____________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________ 

 

O antigo Agente Especial Encarregue Assistente de San Diego confirmou isto no seu 

testemunho: 

 

Basicamente __________________________________________________________. 

Eles não eram um país identificado pelo Departamento de Estado como um 

patrocinador estatal de terrorismo. E o tema ou o modo comum de operações que vimos 

em San Diego foi que se eles fossem/estivessem ____________ lá, o seu objetivo 

primário era monotorizar dissidentes no interesse de proteger a família real. Por isso não 

eram vistos como uma ameaça hostil para a segurança nacional. 

 

Na audição à porta fechada de 9 de Outubro de 2002, o Diretor Mueller reconheceu que 

tomou conhecimento de alguns dos fatos relativamente ao assunto Saudita como resultado do 

trabalho investigativo do Pessoal do Inquérito Conjunto: 

 

Estou a dizer que a sequência de eventos aqui, eu acho que o pessoal examinou e, como 

resultado da examinação, alguns fatos vieram à luz aqui e para mim, francamente, que 

antes não tinham vindo à luz, e talvez não teriam vindo à luz se o pessoal não tivesse 

examinado. É isso que lhes estou a dizer. Por isso estou a concordar com vocês que a 

examinação do pessoal revelou fatos que poderiam não ter vindo parar a este Comité. 

 

Senador Dewine: Mas o que está também a dizer, é que essa examinação então trousse fatos à 

sua atenção. 

 

Diretor Mueller: Sim. 


