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PARTE I – A questão do Tibete: aspectos 
históricos e geopolíticos                                             



A questão do Tibete e os seus antecedentes 
histórico-geopolíticos (1)  [MAPA: a actual região autónoma do 

Tibete na República Popular da China. FONTE: Britannica Online Encyclopedia] 



A questão do Tibete e os seus 
antecedentes histórico-geopolíticos (2)  

[IMAGEM: Lhasa, Palácio de Potala, Tibete. FONTE: National Geographic] 



A questão do Tibete e os seus 
antecedentes histórico-geopolíticos (3)  

[IMAGEM: Lhasa, Palácio de Potala, Tibete. FONTE:  Wikipedia] 



A questão do Tibete e os seus 
antecedentes histórico-geopolíticos (4)  

[IMAGEM: Exército do Tibete em 1938/1939. FONTE: Bundesarchiv / Wikipedia] 



A questão do Tibete e os seus 
antecedentes histórico-geopolíticos (5)  

[IMAGEM: Invasão das tropas chinesas do Tibete em Outubro de 1950. FONTE:  Wikipedia] 



A questão do Tibete e os seus 
antecedentes histórico-geopolíticos (6)  

[FONTE: Hérodote] 



A questão do Tibete e os seus 
antecedentes histórico-geopolíticos (7)  

[FONTE: Hérodote] 



A questão do Tibete e os seus 
antecedentes histórico-geopolíticos (8)  

[FONTE: Hérodote] 



A questão do Tibete e os seus 
antecedentes histórico-geopolíticos (9)  

[FONTE: Hérodote] 



A questão do Tibete e os seus 
antecedentes histórico-geopolíticos (10)  

[FONTE: Wikipedia] 



A questão do Tibete e os seus 
antecedentes histórico-geopolíticos (11)  

[FONTE: Hérodote] 



A questão do Tibete e os seus 
antecedentes histórico-geopolíticos (12)  

[FONTE: Hérodote] 



A questão do Tibete, o Budismo e o Dalai 
Lama (1) [FONTE: Hérodote] 



A questão do Tibete, o Budismo e o Dalai 
Lama (2) [FONTE: Hérodote] 



A questão do Tibete, o Budismo e o Dalai 
Lama (3)  [FONTE: Britannica Online Encyclopedia] 



A questão do Tibete, o Budismo e o Dalai 
Lama (4)  [FONTE: Britannica Online Encyclopedia] 



A questão do Tibete, o Budismo e o Dalai 
Lama (5)  [FONTE: Britannica Online Encyclopedia] 



A questão do Tibete: qual a dimensão da 
população? (1)  [FONTE: International Campaign For Tibet] 



A questão do Tibete: qual a dimensão da 
população? (2)  [FONTE: CCTV, 7/08/2011] 



A questão do Tibete: qual a dimensão da 
população? (3)  [FONTE: CCTV, 7/08/2011] 



 
 

PARTE II – As perspectivas políticas em 
confronto sobre a questão do Tibete                                        



A questão do Tibete na perspectiva da 
China: a “emancipação da servidão” (1)  

[FONTE: China Daily, 6/10/2015] 



A questão do Tibete na perspectiva da 
China: a “emancipação da servidão” (2)  

[FONTE: China Daily, 6/10/2015] 



A questão do Tibete na perspectiva da 
China: a “emancipação da servidão” (3)  

[FONTE: China Daily, 6/10/2015] 



A questão do Tibete na perspectiva da 
China: a “emancipação da servidão” (4)  

[FONTE: China Daily, 6/10/2015] 



A questão do Tibete na perspectiva da 
China: a “emancipação da servidão” (5)  

[FONTE: International Business Times, 29/03/2012] 



A questão do Tibete na perspectiva da 
China: a “emancipação da servidão” (6)  

[FONTE: Intenational Business Times, 29/03/2012] 



A questão do Tibete na perspectiva da 
China: a “emancipação da servidão” (7)  

[FONTE: News China, 26/03/2012] 



A questão do Tibete na perspectiva da 
defensores da sua independência (1)   

[FONTE: Free Tibet] 



A questão do Tibete na perspectiva da 
defensores da sua independência (2)   

[FONTE: Free Tibet] 



A questão do Tibete na perspectiva da 
defensores da sua independência (3)   

[FONTE: Free Tibet] 



A questão do Tibete na perspectiva da 
defensores da sua independência (4)   

[FONTE: Free Tibet] 



A questão do Tibete na perspectiva da 
defensores da sua independência (5)  

 [FONTE: Free Tibet] 



A discussão em torno dos direitos humanos 
no Tibete, antes da ocupação da China (1)   

[FONTE: Robert Barnett,  Tibetan Buddhism in the West] 



A discussão em torno dos direitos humanos 
no Tibete, antes da ocupação da China (2)   

[FONTE: Robert Barnett,  Tibetan Buddhism in the West] 



A discussão em torno dos direitos humanos 
no Tibete, antes da ocupação da China (3)   

[FONTE: Robert Barnett,  Tibetan Buddhism in the West] 



A discussão em torno dos direitos humanos 
no Tibete, antes da ocupação da China (4)   

[FONTE: Robert Barnett,  Tibetan Buddhism in the West] 



A discussão em torno dos direitos humanos 
no Tibete, antes da ocupação da China (5)   

[FONTE: Robert Barnett,  Tibetan Buddhism in the West] 



A discussão em torno dos direitos humanos 
no Tibete, antes da ocupação da China (6)   

[FONTE: Sorrel Neuss, “What we don’t hear about Tibet” in Guardian, 11/02/2009] 



A discussão em torno dos direitos humanos 
no Tibete, antes da ocupação da China (7)   

[FONTE: Sorrel Neuss, “What we don’t hear about Tibet” in Guardian, 11/02/2009] 



A discussão em torno dos direitos humanos 
no Tibete, antes da ocupação da China (8)   

[FONTE: Sorrel Neuss, “What we don’t hear about Tibet” in Guardian, 11/02/2009] 



A discussão em torno dos direitos humanos 
no Tibete, antes da ocupação da China (9)   

[FONTE: Sorrel Neuss, “What we don’t hear about Tibet” in Guardian, 11/02/2009] 



 
 

PARTE III – A questão do Tibete nas  
relações entre a China e a Índia                                        



O Tibete, a China e a Índia (1)   
[FONTE: Journal of International Affairs] 



O Tibete, a China e a Índia (2)   
[FONTE: India Defence Review] 



O Tibete, a China e a Índia (3)   
[FONTE: India Defence Review] 



O Tibete, a China e a Índia (4)   
[FONTE: India Defence Review] 



O Tibete, a China e a Índia (5)   
[FONTE: India Defence Review] 



O Tibete, a China e a Índia (6)   
[FONTE: India Defence Review] 



O Tibete e a geopolítica da água (1)   
[FONTE: NDTV, 13/10/2015] 



O Tibete e a geopolítica da água (2)   
[FONTE: NDTV, 13/10/2015] 



O Tibete e a geopolítica da água (3)   
[FONTE: “L’Himalaya, le changement climatique et la géopolitique de l’Asie” in Partage des 

Eaux, 2015] 



O Tibete e a geopolítica da água (4)   
[FONTE: “L’Himalaya, le changement climatique et la géopolitique de l’Asie” in Partage des 

Eaux, 2015] 



O Tibete e a geopolítica da água (5)   
[FONTE: “L’Himalaya, le changement climatique et la géopolitique de l’Asie” in Partage des 

Eaux, 2015] 



O Tibete e a geopolítica da água (6)   
[FONTE: “L’Himalaya, le changement climatique et la géopolitique de l’Asie” in Partage des 

Eaux, 2015] 
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