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PARTE I – A  Alemanha  e os refugiados: 
repercussões sociais e políticas              



A liderança de Angela Merkel: dureza na crise 
do Euro e generosidade nos refugiados? (1) 

[FONTE: Forbes, “The World's Most Powerful People" 2015]



A liderança de Angela Merkel: dureza na crise 
do Euro e generosidade nos refugiados? (2) 

[FONTE: Debating Europe,  18/06/ 2015]



 A liderança de Angela Merkel: dureza na crise 
do Euro e generosidade nos refugiados? (3) 

[FONTE: Guardian,  10/09/ 2015]



A liderança de Angela Merkel: dureza na crise 
do Euro e generosidade nos refugiados? (4)

[FONTE: Guardian,  10/09/ 2015]



A liderança de Angela Merkel: dureza na crise 
do Euro e generosidade nos refugiados? (5) 

[FONTE: Guardian,  10/09/ 2015]



A liderança de Angela Merkel: dureza na crise 
do Euro e generosidade nos refugiados? (6)

[FONTE: Newsweek, 5/09/2015]



A liderança de Angela Merkel: dureza na crise 
do Euro e generosidade nos refugiados?(7) 

[FONTE: Newsweek, 5/09/2015]



A liderança de Angela Merkel: dureza na crise 
do Euro e generosidade nos refugiados? (8) 

[FONTE: Newsweek, 5/09/2015]



 A liderança de Angela Merkel: dureza na crise 
do Euro e generosidade nos refugiados? (9) 

[FONTE: Daily Mail, 16/07/2015]



 A liderança de Angela Merkel: dureza na crise 
do Euro e generosidade nos refugiados? (10) 

[FONTE: Daily Mail, 16/07/2015]



A liderança de Angela Merkel: dureza na crise 
do Euro e generosidade nos refugiados?(11) 

[FONTE: Daily Mail, 16/07/2015]



A liderança de Angela Merkel: dureza na crise 
do Euro e generosidade nos refugiados? (12)

[FONTE: cartoon de Mohr no  Der Spiegel / VoxEurop, 10/11/2015]



Os refugiados e a política interna e 
externa da Alemanha (1) [FONTE: The Economist, 5/09/2015]



Os refugiados e a política interna e 
externa da Alemanha (2) [FONTE: Spiegel Online International, 

17/10/2015]



Os refugiados e a política interna e 
externa da Alemanha (3) [FONTE: Spiegel Online International, 

17/10/2015]



Os refugiados e a política interna e 
externa da Alemanha (4) [FONTE: Politico, 12/10/2015]



Os refugiados e a política interna e 
externa da Alemanha (5) [FONTE: Politico, 12/10/2015]



Os refugiados e a política interna e 
externa da Alemanha (6) [FONTE: Berggruen Institute, 

20/10/2015] 



Os refugiados e a política interna e 
externa da Alemanha (7) [FONTE: Berggruen Institute, 

20/10/2015]



Os refugiados e a política interna e 
externa da Alemanha (8) [FONTE: Libération 29/10/2015 e 

Le Monde 20/10/2015]



Os refugiados e a política interna e 
externa da Alemanha (9) [FONTE:  FT 20/10/2015]



Os refugiados e a política interna e 
externa da Alemanha (10) [FONTE: EUObserver, 2/11/2015]



Os refugiados e a política interna e 
externa da Alemanha (11) [FONTE: JN 3/11/2015]



Os refugiados e a política interna e 
externa da Alemanha (12) [FONTE: The Local, Germany, 

10/11/2015]



Os refugiados e a política interna e 
externa da Alemanha (13) [FONTE: The Local, Germany, 

10/11/2015]



Os refugiados e a política interna e 
externa da Alemanha (14) [FONTE: Spiegel Online 

International, 11/11/2015]



Os refugiados e a política interna e 
externa da Alemanha (15) [FONTE: Spiegel Online 

International, 11/11/2015]



 
 

PARTE II –  Os refugiados  e as  
questões de segurança                



Qual o grau de perigo de segurança que 
representam os refugiados? (1) [FONTE: eKathimerini, 

14/11/2015]



Qual o grau de perigo de segurança que 
representam os refugiados? (2) [FONTE: eKathimerini, 

14/11/2015]



Qual o grau de perigo de segurança que 
representam os refugiados? (3) [FONTE: eKathimerini, 

14/11/2015]



Qual o grau de perigo de segurança que 
representam os refugiados? (4) [FONTE: Spiegel 

Online International, 16/11/2015]



Qual o grau de perigo de segurança que 
representam os refugiados? (5) [FONTE: Spiegel 

Online International, 16/11/2015]



Qual o grau de perigo de segurança que 
representam os refugiados? (6) [FONTE: Spiegel 

Online International, 16/11/2015]



Qual o grau de perigo de segurança que 
representam os refugiados? (7) [FONTE: Spiegel 

Online International, 16/11/2015]



 
 

PARTE III – Refugiados / migrantes: uma 
análise do impacto económico e cultural                



Refugiados / migrantes: as considerações 
económicas da Alemanha (1) [FONTE: DW, 9/01/2014] 



Refugiados / migrantes: as considerações 
económicas da Alemanha (2) [FONTE: DW, 9/01/2014] 



Refugiados / migrantes: as considerações 
económicas da Alemanha (2) [FONTE: Eurocativ, 9/09/2015] 



A análise de Paul Collier em “Exodus” e de 
David Goodhart em “The British Dream” (1)



A análise de Paul Collier em “Exodus” e de 
David Goodhart em “The British Dream” (2)



A análise de Paul Collier em “Exodus” e de 
David Goodhart em “The British Dream” (3)



A análise de Paul Collier em “Exodus” e de 
David Goodhart em “The British Dream” (4)



A análise de Paul Collier em “Exodus” e de 
David Goodhart em “The British Dream” (5)



A análise de Paul Collier em “Exodus” e de 
David Goodhart em “The British Dream” (6)



A análise de Paul Collier em “Exodus” e de 
David Goodhart em “The British Dream” (7)



A análise de Paul Collier em “Exodus” e de 
David Goodhart em “The British Dream” (8)



A análise de Paul Collier em “Exodus” e de 
David Goodhart em “The British Dream” (9)



A análise de Paul Collier em “Exodus” e de 
David Goodhart em “The British Dream” (10)
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