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PARTE I – TEMA PRINCIPAL        
                        
 



  O plano de recuperação económica dos EUA:      
impacto económico e geopolítico (1) [FONTE: Time 

28/10/2020]



  O plano de recuperação económica dos EUA:      
impacto económico e geopolítico (2) [FONTE:  Guardian 

6/03/2021]



  O plano de recuperação económica dos EUA:      
impacto económico e geopolítico (3) [FONTE:  NYT, 

22/03/2021]



  O plano de recuperação económica dos EUA:      
impacto económico e geopolítico (4) [FONTE:  NYT, 

22/03/2021]



  O plano de recuperação económica dos EUA:      
impacto económico e geopolítico (5) [FONTE:  Jorge 

Nascimento Rodrigues / Expresso, 5/03/2021]



  O plano de recuperação económica dos EUA:      
impacto económico e geopolítico (6) [FONTE:  Jorge 

Nascimento Rodrigues / Expresso, 5/03/2021]



  O plano de recuperação económica dos EUA:      
impacto económico e geopolítico (7) [FONTE:  Jorge 

Nascimento Rodrigues / Expresso, 5/03/2021]



  O plano de recuperação económica dos EUA:      
impacto económico e geopolítico (8) [FONTE: Público, 

3/04/2021]



  O plano de recuperação económica dos EUA:      
impacto económico e geopolítico (9) [FONTE: Comissão 

Europeia]



  O plano de recuperação económica dos EUA:      
impacto económico e geopolítico (10) [FONTE: Congress 

Budget Office / March 2021]



  O plano de recuperação económica dos EUA:      
impacto económico e geopolítico (11) [FONTE: Congress 

Budget Office / March 2021]



  O plano de recuperação económica dos EUA:      
impacto económico e geopolítico (12) [FONTE: Congress 

Budget Office / March 2021]



  O plano de recuperação económica dos EUA:      
impacto económico e geopolítico (13) [FONTE: Congress 

Budget Office / March 2021]



  O plano de recuperação económica dos EUA:      
impacto económico e geopolítico (14) [FONTE: Congress 

Budget Office / March 2021]



  O plano de recuperação económica dos EUA:      
impacto económico e geopolítico (15) [FONTE: Congress 

Budget Office / March 2021]



  O plano de recuperação económica dos EUA:      
impacto económico e geopolítico (16) [FONTE: Congress 

Budget Office / March 2021]



  O plano de recuperação económica dos EUA:      
impacto económico e geopolítico (17) [FONTE: Statista]



  O plano de recuperação económica dos EUA:      
impacto económico e geopolítico (18) [FONTE: Fortune, 

14/01/2021]



  O plano de recuperação económica dos EUA:      
impacto económico e geopolítico (19) [FONTE: Fortune, 

14/01/2021]



  O plano de recuperação económica dos EUA:      
impacto económico e geopolítico (20) [FONTE: Statista]



  O plano de recuperação económica dos EUA:      
impacto económico e geopolítico (21) [FONTE: Statista]



  O plano de recuperação económica dos EUA:      
impacto económico e geopolítico (22) [FONTE: Chicago 

Tribune]



 
 

PARTE II – NOTAS  BREVES 
       
                        
 



 A luta pelo poder mundial: a supremacia 
financeira dos EUA está em causa? (1) [FONTE: US 

Federal Reserve History]



 A luta pelo poder mundial: a supremacia 
financeira dos EUA está em causa? (2) [FONTE: US 

Federal Reserve History]



 A luta pelo poder mundial: a supremacia 
financeira dos EUA está em causa? (3) [FONTE: FT, 

8/02/2013]



 A luta pelo poder mundial: a supremacia 
financeira dos EUA está em causa? (4) [FONTE:  

Henry Paulson / Foreign Affairs, 19/05/2020]



 A luta pelo poder mundial: a supremacia 
financeira dos EUA está em causa? (5) [FONTE:  

Henry Paulson / Foreign Affairs, 19/05/2020]



 A luta pelo poder mundial: a supremacia 
financeira dos EUA está em causa? (6) [FONTE:  

Henry Paulson / Foreign Affairs, 19/05/2020]



 A luta pelo poder mundial: a supremacia 
financeira dos EUA está em causa? (7) [FONTE: 

Japan Times, 10/01/2021]



 A luta pelo poder mundial: a supremacia 
financeira dos EUA está em causa? (8) [FONTE: 

Japan Times, 10/01/2021]



 A luta pelo poder mundial: a supremacia 
financeira dos EUA está em causa? (9) [FONTE: FT, 

17/01/2021]



 A luta pelo poder mundial: a supremacia 
financeira dos EUA está em causa? (10) [FONTE: 

FT, 17/01/2021]



 A luta pelo poder mundial: a supremacia 
financeira dos EUA está em causa? (11) [FONTE: 

WSJ, 25/01/2021]



 A luta pelo poder mundial: a supremacia 
financeira dos EUA está em causa? (12) [FONTE: 

WSJ, 25/01/2021]



 A luta pelo poder mundial: a supremacia 
financeira dos EUA está em causa? (13) [FONTE: 

Global Times, 9/03/2021]



 A luta pelo poder mundial: a supremacia 
financeira dos EUA está em causa? (14) [FONTE: 

Global Times, 9/03/2021]



Sugestões de leitura


