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PARTE I – Singapura                                                 



Singapura: aspectos histórico-geopolíticos (1)  
[FONTE: World Fact Book]



Singapura: aspectos histórico-geopolíticos (2)  
[FONTE:  World Fact Book]



Singapura: aspectos histórico-geopolíticos (3)  
[FONTE:  World Fact Book]



Singapura: aspectos histórico-geopolíticos (4)  
[MAPA: A colonização da Península da Malásia. FONTE: Britannica Online Encyclopedia]



Singapura: aspectos histórico-geopolíticos (5)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia]



Singapura: aspectos histórico-geopolíticos (6)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia]



Singapura: aspectos histórico-geopolíticos (7)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia]



Singapura: aspectos histórico-geopolíticos (8)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia]



Singapura: aspectos histórico-geopolíticos (9)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia]



Singapura: aspectos histórico-geopolíticos (10)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia]



Singapura: aspectos histórico-geopolíticos (11)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia]



Singapura: aspectos histórico-geopolíticos (12)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia]



Singapura: aspectos histórico-geopolíticos (13)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia]



Singapura: aspectos histórico-geopolíticos (14)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia]



Singapura: aspectos histórico-geopolíticos (15)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia]



Singapura: aspectos histórico-geopolíticos (16)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia]



Singapura como potência económica (1)  
[FONTE: ASEAN]



Singapura como potência económica (2)  
[FONTE: World Economic Forum]



Singapura como potência económica (3)   
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia]



Singapura como potência económica (4)   
[QUADRO: os maiores portes mundiais em tráfego de contentores. FONTE: World Shipping 

Council]



Singapura como potência económica (5)  
[FONTE: KPMG, 2015]



Singapura como potência económica (6) 
[FONTE: KPMG, 2015]



Singapura como potência económica (7)   
[FONTE: Business Insider]



Singapura como potência económica (8)   
[IMAGEM: os pontos sensíveis para o transporte marítimo internacional de petróleo. FONTE: 

US Energy Administration]



Singapura como potência económica (9)  
[IMAGEM: os pontos sensíveis para o transporte marítimo internacional de petróleo. FONTE: 

US Energy Administration]



Singapura como potência económica (10)   
[IMAGEM: os pontos sensíveis para o transporte marítimo internacional de petróleo. FONTE: 

US Energy Administration]



Singapura e o estreito de Malaca: pirataria e 
conflitos geopolíticos (1)  [FONTE: Wikipedia]



Singapura e o estreito de Malaca: pirataria e 
conflitos geopolíticos (2)  [FONTE: ABC News, 27/03/2014]



Singapura e o estreito de Malaca: pirataria e 
conflitos geopolíticos (3)  [FONTE: ABC News, 27/03/2014]



Singapura e o estreito de Malaca: pirataria e 
conflitos geopolíticos (4)  [FONTE: ABC News, 27/03/2014]



Singapura e o estreito de Malaca: pirataria e 
conflitos geopolíticos (5)  [IMAGEM: a ilha de Pedra Branca, à 

entrada para o estreito de Singapura / Malaca. FONTE: Wikipedia]



Singapura e o estreito de Malaca: pirataria e 
conflitos geopolíticos (6)  [FONTE: Wikipedia]



Singapura e o estreito de Malaca: pirataria e 
conflitos geopolíticos (7)  [FONTE: Wikipedia]



 
 

PARTE II –  Malásia   



Malásia: aspectos histórico-geopolíticos (1)  
[FONTE: CIA, World Fact Book]



Malásia: aspectos histórico-geopolíticos (2)  
[FONTE: CIA, World Fact Book]



Malásia: aspectos histórico-geopolíticos (3)  
[FONTE: CIA, World Fact Book]



Malásia: aspectos histórico-geopolíticos (4)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia]



Malásia: aspectos histórico-geopolíticos (5)  
[MAPA: o Sultanato de Malaca, por volta de 1500. FONTE: Britannica Online Encyclopedia]



Malásia: aspectos histórico-geopolíticos (6)  
[IMAGEM: Porta de Santiago da antiga fortaleza portuguesa em Malaca. FONTE: Wikipedia]



Malásia: aspectos histórico-geopolíticos (7)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia]



Malásia: aspectos histórico-geopolíticos (8)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia]



Malásia: aspectos histórico-geopolíticos (9)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia]



Malásia: aspectos histórico-geopolíticos (10)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia]



Malásia, uma potência económica entre o 
mundo islâmico e o chinês (1)  [FONTE: Britannica Online 

Encyclopedia]



Malásia, uma potência económica entre o 
mundo islâmico e o chinês (2)  [FONTE: Britannica Online 

Encyclopedia]



Malásia, uma potência económica entre o 
mundo islâmico e o chinês (3) [FONTE: Britannica Online 

Encyclopedia]



Malásia, uma potência económica entre o 
mundo islâmico e o chinês (4)  [FONTE: World Economic 

Forum]



Malásia, uma potência económica entre o 
mundo islâmico e o chinês (5)  [FONTE: World Economic 

Forum]



Malásia, uma potência económica entre o 
mundo islâmico e o chinês (6)  [FONTE: Economist, 

26/09/2015]



Malásia, uma potência económica entre o 
mundo islâmico e o chinês (7) [FONTE: Economist, 26/09/2015]



Malásia, uma potência económica entre o 
mundo islâmico e o chinês (8)  [FONTE: Economist, 

26/09/2015]



Malásia, uma potência económica entre o 
mundo islâmico e o chinês (9)  [FONTE: The Halal Journal]



Malásia, uma potência económica entre o 
mundo islâmico e o chinês (10)  [FONTE: The Halal Journal]



Malásia: à deriva para o Islão radical? (1)  
[FONTE: Guardian, 21/07/2009



Malásia: à deriva para o Islão radical? (2)  
[FONTE: Guardian, 21/07/2009]



Malásia: à deriva para o Islão radical? (3)  
[FONTE: Huffpost Religion, 14/10/2013]



Malásia: à deriva para o Islão radical? (4)  
[FONTE: Asian Sentinel,14/04/2016]



Malásia: à deriva para o Islão radical? (5)  
[FONTE: Asian Sentinel,14/04/2016]



 
 

PARTE III –  Brunei  Darussalam   



Brunei: aspectos histórico-geopolíticos (1)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia]



Brunei: aspectos histórico-geopolíticos (2)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia]



Brunei: aspectos histórico-geopolíticos (3)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia]



Brunei: aspectos histórico-geopolíticos (4)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia]



Brunei: aspectos histórico-geopolíticos (5)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia]



Brunei: aspectos histórico-geopolíticos (6)  
[FONTE: International Business Times, 6/05/2014]



Brunei: aspectos histórico-geopolíticos (7)  
[FONTE: Brunei National Petroleum Company]



Brunei: aspectos histórico-geopolíticos (8)  
[FONTE: The Economist, 15/08/2015]



Brunei: aspectos histórico-geopolíticos (9)  
[FONTE: The Economist, 15/08/2015]



Brunei: aspectos histórico-geopolíticos (10)  
[FONTE: The Economist, 15/08/2015]
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