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PARTE I – TEMA PRINCIPAL        
                        
 



 A Nigéria como fornecedor de petróleo e 
gás natural (1) [FONTE: Encyclopaedia Britannica]
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 A Nigéria como fornecedor de petróleo e 
gás natural (2) [FONTE: Encyclopaedia Britannica]
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 A Nigéria como fornecedor de petróleo e 
gás natural (3) [FONTE: Encyclopaedia Britannica]
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 A Nigéria como fornecedor de petróleo e 
gás natural (4) [FONTE: Encyclopaedia Britannica]
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 A Nigéria como fornecedor de petróleo e 
gás natural (5) [FONTE: Encyclopaedia Britannica]
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 A Nigéria como fornecedor de petróleo e 
gás natural (6) [FONTE: OPEC / OPEP]
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 A Nigéria como fornecedor de petróleo 
e gás natural (7) [FONTE: OPEC / OPEP]
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 A Nigéria como fornecedor de petróleo  
e gás natural (8) [FONTE: Kohnert, Dirk. (1999). Nigeria: On the political 
culture of an African super power. Nord-Süd Aktuell, Deutsches Übersee Institut, pp. 629-639]
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 A Nigéria como fornecedor de petróleo  
e gás natural (9) [FONTE: Gas & Power Infrastructure Map of Nigeria, 2015]



 A Nigéria como fornecedor de petróleo  
e gás natural (10) [FONTE: Visual Capitalist]
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 A Nigéria como fornecedor de petróleo  
e gás natural (11) [FONTE: Visual Capitalist]
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 A Nigéria como fornecedor de petróleo  
e gás natural (12) [FONTE: Visual Capitalist]
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 A Nigéria como fornecedor de petróleo  
e gás natural (13) [FONTE: Atlas of Economic Cpmplexity]
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 A Nigéria como fornecedor de petróleo  
e gás natural (14) [FONTE: Atlas of Economic Cpmplexity]
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 A Nigéria como fornecedor de petróleo  
e gás natural (15) [FONTE: Reuters, 28/07/2020]
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 A Nigéria como fornecedor de petróleo  
e gás natural (16) [FONTE: Gas Processing News, 4/05/2021]
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 A Nigéria como fornecedor de petróleo  
e gás natural (17) [FONTE: Gas Processing News, 4/05/2021]
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 A Nigéria como fornecedor de petróleo  
e gás natural (18) [FONTE: Vitol]
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 A Nigéria como fornecedor de petróleo  
e gás natural (19) [FONTE: Berne Declaration, 2013]
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 A Nigéria como fornecedor de petróleo  
e gás natural (20) [FONTE: Centre for Research on Multinational Corporations]
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 A Nigéria como fornecedor de petróleo e 
gás natural (21) [FONTE: Centre for Research on Multinational Corporations]
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 A Nigéria como fornecedor de petróleo e 
gás natural (22) [FONTE: Centre for Research on Multinational Corporations]
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 A Nigéria como fornecedor de petróleo e 
gás natural (23) [FONTE: Centre for Research on Multinational Corporations]
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 A Nigéria como fornecedor de petróleo e 
gás natural (24) [FONTE: Centre for Research on Multinational Corporations]
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 A Nigéria como fornecedor de petróleo e 
gás natural (25) [FONTE: Reuters, 22/12/2021]
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 A Nigéria como fornecedor de petróleo e 
gás natural (26) [FONTE: Le Monde, 17/09/2022]
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 A Nigéria como fornecedor de petróleo e 
gás natural (27) [FONTE: Le Monde, 17/09/2022]
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 A Nigéria como fornecedor de petróleo e 
gás natural (28) [FONTE: Jornal de Negócios, 19/09/2022]
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 A Nigéria como fornecedor de petróleo e 
gás natural (29) [FONTE: Expresso, 6/10/2022]
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 A Argélia como fornecedor de petróleo e 
gás natural (1) [FONTE: Encyclopaedia Britannica]
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 A Argélia como fornecedor de petróleo e 
gás natural (2) [FONTE: Encyclopaedia Britannica]
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 A Argélia como fornecedor de petróleo e 
gás natural (3) [FONTE: Encyclopaedia Britannica]
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 A Argélia como fornecedor de petróleo e 
gás natural (4) [FONTE: Encyclopaedia Britannica]
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 A Argélia como fornecedor de petróleo e 
gás natural (5) [FONTE: Encyclopaedia Britannica]
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 A Argélia como fornecedor de petróleo e 
gás natural (6) [FONTE: Observatory of Economic Complexity]
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 A Argélia como fornecedor de petróleo e 
gás natural (7) [FONTE: Visual Capitalist]
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 A Argélia como fornecedor de petróleo e 
gás natural (8) [FONTE: Visual Capitalist]
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 A Argélia como fornecedor de petróleo e 
gás natural (9) [FONTE: Diploweb / La révue géopolitique, 25/10/2020]
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 A Argélia como fornecedor de petróleo e 
gás natural (10) [FONTE: Jornal de Notícias, 2022]
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 A Argélia como fornecedor de petróleo e 
gás natural (11) [FONTE: Associação Portuguesa de Empresas de Gás natural, 

7/09/2021]
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 A Argélia como fornecedor de petróleo e 
gás natural (12) [FONTE: S&P Global Platts Analytics, 2021]
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 A Argélia como fornecedor de petróleo e 
gás natural (13) [FONTE: Associação Portuguesa de Empresas de Gás natural, 

7/09/2021]
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 A Argélia como fornecedor de petróleo e 
gás natural (14) [FONTE: Le Monde, 4/2/2022]
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 A Argélia como fornecedor de petróleo e 
gás natural (15) [FONTE: Le Monde, 4/2/2022]
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 A Argélia como fornecedor de petróleo e 
gás natural (16) [FONTE: Expresso, 1/3/2022]
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 A Argélia como fornecedor de petróleo e 
gás natural (17) [FONTE: Expresso, 1/3/2022]
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 A Argélia como fornecedor de petróleo e 
gás natural (18) [FONTE: Expresso, 1/3/2022]
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 A Argélia como fornecedor de petróleo e 
gás natural (19) [FONTE: Courrier International / The Economist, 14/03/2022]
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Sugestões de leitura


