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PARTE I –  Líbia: contextualização  
histórico-política                                        
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 Líbia: da colonização italiana à 
independência (1) [FONTE: Britannica Online Encyclopedia]
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 Líbia: da colonização italiana à 
independência (2) [FONTE: Hérodote]
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 Líbia: da colonização italiana à 
independência (3) [FONTE: Britannica Online Encyclopedia]
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 Líbia: da colonização italiana à 
independência (4) [FONTE: Hérodote]
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 Líbia: da colonização italiana à 
independência (5) [IMAGEM: O exército italiano em Trípoli, durante a 

guerra italo-turca de 1911-1912. FONTE: Wikipedia]
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 Líbia: da colonização italiana à 
independência (6) [IMAGEM: à esquerda, poster italiano exaltando os 
soldados combatentes na guerra italo-turca de 1911-1912; à direita Mustafa Kemal, oficial do 

exército otomano na Líbia. FONTE: Wikipedia]
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 Líbia: da colonização italiana à 
independência (7) [IMAGEM: O antigo palácio do governador italiano em 

Tripoli.  FONTE: Wikipedia]
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 Líbia: da colonização italiana à 
independência (8) [FONTE: Hérodote]
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 Líbia: da colonização italiana à 
independência (9) [FONTE: Hérodote]
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 Líbia: da colonização italiana à 
independência (10) [IMAGEM: Kadhafi com Nasser do Egipto, em 1969. 

FONTE:Wikipedia]
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 Líbia: da colonização italiana à 
independência (11) [FONTE:Wikipedia]
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 Líbia: da colonização italiana à 
independência (12) [FONTE:Wikipedia]
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 Líbia: alguns dados geopolíticos (1)  
[FONTE:  CIA, The World Fact Book]
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 Líbia: alguns dados geopolíticos (2)  
[FONTE:  CIA, The World Fact Book]
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 Líbia: alguns dados geopolíticos (3)  
[FONTE:  CIA, The World Fact Book]
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 Líbia: alguns dados geopolíticos (4)  
[FONTE:  Wikipedia]
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 Líbia: alguns dados geopolíticos (5)  
[FONTE: Hérodote]
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 Líbia: alguns dados geopolíticos (6)  
[FONTE:  Ministério dos Negócios Estrangeiros e Europeus de França]
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 Líbia: alguns dados geopolíticos (7)  
[FONTE:  Wikipedia]
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 Líbia: alguns dados geopolíticos (8)  
[FONTE:  Wikipedia]
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 Líbia: alguns dados geopolíticos (9)  
[FONTE:  Visão, 24/08/2011]
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 Líbia: alguns dados geopolíticos (10)  
[FONTE: NYT, 2/02/2009]
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 Líbia: alguns dados geopolíticos (11)  
[FONTE: BBC, 21/10/2011]
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PARTE II – O desencadear da  
“Primavera Árabe” e a intervenção ocidental     



   A “Primavera Árabe”, a intervenção ocidental  
e a queda de Kadhafi (1) [FONTE: Britannica Online Encyclopedia]
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   A “Primavera Árabe”, a intervenção ocidental  
e a queda de Kadhafi (2) [FONTE: Britannica Online Encyclopedia]
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   A “Primavera Árabe”, a intervenção ocidental  
e a queda de Kadhafi (3) [FONTE: Britannica Online Encyclopedia]
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   A “Primavera Árabe”, a intervenção ocidental  
e a queda de Kadhafi (4) [IMAGEM: O museu / caso do “Livro Verde” em 

Bengazi, incendiada em 2011.  
FONTE: Wikipedia]
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   A “Primavera Árabe”, a intervenção ocidental  
e a queda de Kadhafi (5) [FONTE: Nações Unidas]
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   A “Primavera Árabe”, a intervenção ocidental  
e a queda de Kadhafi (6) [FONTE: Nações Unidas]
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   A “Primavera Árabe”, a intervenção ocidental  
e a queda de Kadhafi (7) [FONTE: NYT, 17/03/2011]
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   A “Primavera Árabe”, a intervenção ocidental  
e a queda de Kadhafi (8) [FONTE: Wikipedia]
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   A “Primavera Árabe”, a intervenção ocidental  
e a queda de Kadhafi (9) [FONTE: International Herad Tribune, 

21/10/2011]
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 A “Primavera Árabe”, a intervenção ocidental  
e a queda de Kadhafi (10) [FONTE: Britannica Online Encyclopedia]
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  A “Primavera Árabe”, a intervenção ocidental  
e a queda de Kadhafi (11) [FONTE: Le Monde, 4/12/2013]
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   A “Primavera Árabe”, a intervenção ocidental  
e a queda de Kadhafi (12) [FONTE: Libération, 2/09/2014]
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  A “Primavera Árabe”, a intervenção ocidental  
e a queda de Kadhafi (13) [FONTE: Libération, 2/09/2014]
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  A “Primavera Árabe”, a intervenção ocidental  
e a queda de Kadhafi (14) [FONTE: Hérodote]
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   A “Primavera Árabe”, a intervenção ocidental  
e a queda de Kadhafi (15) [FONTE: BBC, 11/01/2016]
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PARTE III – O papel da Líbia na  
crise migratória   



  Um “Estado-falhado” às portas da União 
Europeia (1) [FONTE: Parlamento britânico, 2018]
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  Um “Estado-falhado” às portas da União 
Europeia (2) [FONTE: Parlamento britânico, 2018]
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Europeia (3) [FONTE: The New Arab, 16/12/2016]
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  Um “Estado-falhado” às portas da União 
Europeia (5) [FONTE: LCI, 25/06/2018]
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  Um “Estado-falhado” às portas da União 
Europeia (6) [FONTE: LCI, 25/06/2018]
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  Um “Estado-falhado” às portas da União 
Europeia (7) [FONTE: LCI, 25/06/2018]
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  Um “Estado-falhado” às portas da União 
Europeia (8) [FONTE: LCI, 25/06/2018]
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  Um “Estado-falhado” às portas da União 
Europeia (9) [FONTE: Daily Express, 8/07/2018]
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  Um “Estado-falhado” às portas da União 
Europeia (10) [FONTE: Parlamento britânico, 2018]
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  Um “Estado-falhado” às portas da União 
Europeia (11) [FONTE: Parlamento britânico, 2018]
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  Um “Estado-falhado” às portas da União 
Europeia (12) [FONTE: Le Figaro, 29/05/2018]
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