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PARTE I – TEMA PRINCIPAL        
                        
 



 O “lado negro” da globalização: a crise 
global das cadeias de abastecimento (1)  

[FONTE:  HBR, 27/03/2020]
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 O “lado negro” da globalização: a crise 
global das cadeias de abastecimento (2)  

[FONTE:  HBR,  Setembro-Outubro 2020]
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 O “lado negro” da globalização: a crise 
global das cadeias de abastecimento (3)  

[FONTE:  HBR,  Setembro-Outubro 2020]
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 O “lado negro” da globalização: a crise 
global das cadeias de abastecimento (4)  

[FONTE:  HBR,  Setembro-Outubro 2020]
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 O “lado negro” da globalização: a crise 
global das cadeias de abastecimento (5)  

[FONTE:  Pamela N. Danziger / Forbes,  1/10/2021. IMAGEM: Abc Supply Chain]
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  O “lado negro” da globalização: a crise 
global das cadeias de abastecimento (6)  

[FONTE:  Pamela N. Danziger / Forbes,  1/10/2021]
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 O “lado negro” da globalização: a crise 
global das cadeias de abastecimento (7)  

[FONTE:  Pamela N. Danziger / Forbes,  1/10/2021]
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 O “lado negro” da globalização: a crise 
global das cadeias de abastecimento (8)  

[FONTE:  FT,  14/10/2021]
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 O “lado negro” da globalização: a crise 
global das cadeias de abastecimento (9)  

[FONTE:  FT,  14/10/2021]
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 O “lado negro” da globalização: a crise 
global das cadeias de abastecimento (10)  

[FONTE:  FT,  14/10/2021]
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 O “lado negro” da globalização: a crise 
global das cadeias de abastecimento (11)  

[FONTE:  FT,  14/10/2021]
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 O “lado negro” da globalização: a crise 
global das cadeias de abastecimento (12)  

[FONTE:  FT,  14/10/2021]

14



 O “lado negro” da globalização: a crise 
global das cadeias de abastecimento (13)  

[FONTE: NYT,  10/10/2021]
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 O “lado negro” da globalização: a crise 
global das cadeias de abastecimento (14)  

[FONTE: NYT,  10/10/2021]
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 O “lado negro” da globalização: a crise 
global das cadeias de abastecimento (15)  

[FONTE: NYT,  10/10/2021]
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 O “lado negro” da globalização: a crise 
global das cadeias de abastecimento (16)  

[FONTE: NYT,  5/10/2021]
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 O “lado negro” da globalização: a crise 
global das cadeias de abastecimento (17)  

[FONTE: NYT,  5/10/2021]
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 O “lado negro” da globalização: a crise 
global das cadeias de abastecimento (18)  

[FONTE: NYT,  5/10/2021]
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 O “lado negro” da globalização: a crise 
global das cadeias de abastecimento (19)  

[FONTE: NYT,  5/10/2021]
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  A dimensão geopolítica da crise das 
cadeias de abastecimento (1)  

[FONTE: Tortoise, 12/07/2021]
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  A dimensão geopolítica da crise das 
cadeias de abastecimento (2)  

[FONTE: BBC, 27/08/2021]
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  A dimensão geopolítica da crise das 
cadeias de abastecimento (3)  

[FONTE: BBC, 27/08/2021]
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  A dimensão geopolítica da crise das 
cadeias de abastecimento (4)  
[FONTE: TSCM - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company]
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  A dimensão geopolítica da crise das 
cadeias de abastecimento (5)  

[FONTE: FT, 25/02/2021]
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  A dimensão geopolítica da crise das 
cadeias de abastecimento (6)  

[FONTE: FT, 25/02/2021]
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  A dimensão geopolítica da crise das 
cadeias de abastecimento (7)  

[FONTE: FT, 25/02/2021]
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  A dimensão geopolítica da crise das 
cadeias de abastecimento (8)  

[FONTE: FT, 25/02/2021]
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  A dimensão geopolítica da crise das 
cadeias de abastecimento (9)  

[FONTE: FT, 16/04/2021]
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  A dimensão geopolítica da crise das 
cadeias de abastecimento (10)  

[FONTE: FT, 16/04/2021]
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  A dimensão geopolítica da crise das 
cadeias de abastecimento (11)  

[FONTE: FT, 16/04/2021]
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  A dimensão geopolítica da crise das 
cadeias de abastecimento (11)  

[FONTE: Washington Post, 9/04/2021]
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  A dimensão geopolítica da crise das 
cadeias de abastecimento (12)  

[FONTE: Phytium Technology Co., Ltd]
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  A dimensão geopolítica da crise das 
cadeias de abastecimento (13)  

[FONTE: Phytium Technology Co., Ltd]
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  A dimensão geopolítica da crise das 
cadeias de abastecimento (14)  

[FONTE: SCMP, 12/05/2021]
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  A dimensão geopolítica da crise das 
cadeias de abastecimento (15)  

[FONTE: George Calhoun / Forbes 29/05/2021]
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  A dimensão geopolítica da crise das 
cadeias de abastecimento (16)  

[FONTE: George Calhoun / Forbes 29/05/2021]
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  A dimensão geopolítica da crise das 
cadeias de abastecimento (17)  

[FONTE: George Calhoun / Forbes 29/05/2021]
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 O Reino Unido, a União Europeia e o 
interminável conflito da Irlanda do Norte (1)  

[FONTE: The Economist, 13/10/2021]
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 O Reino Unido, a União Europeia e o 
interminável conflito da Irlanda do Norte (2)  

[FONTE: Público, 13/10/2021]
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 O Reino Unido, a União Europeia e o 
interminável conflito da Irlanda do Norte (3)  

[FONTE: Público,13/10/2021]
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 O Reino Unido, a União Europeia e o 
interminável conflito da Irlanda do Norte (4)  

[FONTE: Jornal Oficial da União Europeia]
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 O Reino Unido, a União Europeia e o 
interminável conflito da Irlanda do Norte (5)  

[FONTE: Público, 13/10/2021]
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 O Reino Unido, a União Europeia e o 
interminável conflito da Irlanda do Norte (6)  

[FONTE: 13/10/2021]
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 O Reino Unido, a União Europeia e o 
interminável conflito da Irlanda do Norte (7)  

[FONTE: Euractiv 13/10/2021]
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 O Reino Unido, a União Europeia e o 
interminável conflito da Irlanda do Norte (8)  

[FONTE: Euractiv 13/10/2021]
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 O Reino Unido, a União Europeia e o 
interminável conflito da Irlanda do Norte (8)  

[FONTE: Steve Bell / The Guardian, 13/10/2021]
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Sugestões de leitura


