
História 9º ano – Ficha formativa n.º 7 2011 
 

Ponte Para o Saber – Centro de Estudos e Apoio Escolar - Xana 1 

 
 UMA CRISE À ESCALA MUNDIAL (recapitulação de matéria anterior- da 

ficha 6) 
 
 Factores de propagação da Crise: 

 
- Rapidez do alastrar da crise –  
- Retirada dos capitais americanos investidos na Europa (levando à 
falência de bancos, e de empresas). 
- Contracção do comércio mundial- a crise levou a que os países 
reduzissem as suas compras ao estrangeiro, muitos países não 
conseguiram escoar a sua produção ( quer industrial quer de matérias 
primas). 
 

 As graves consequências sociais: 
 
    - EUA – milhares de agricultores foram à ruína e tiveram de deixar 
as suas terras procurando trabalho. 
   - uma enorme miséria abrangeu cidades e campos, e milhões de 
toneladas de alimentos foram destruídas, para tentar aumentar os 
preços. 
   - Nos EUA e resto do mundo – muitos pequenos e médios industriais 
perderam os seus bens e tiveram de tornar-se assalariados ou caíram no 
desemprego. 
   - Membros das classes médias ficaram arruinados (perderam tudo o 
que tinham). 
  - Milhões e milhões de trabalhadores foram lançados no desemprego e 
na mais dura miséria sem subsídios ou indemnizações. 
   - Esta situação criou um clima de descontentamento e de desespero, o 
que terá profundas consequências políticas. 
 

 AS RESPOSTAS À CRISE: 
 

 O New Deal americano: 
   - EUA foram os primeiros a iniciar uma politica de intervencionismo 
económico ( esta intervenção do estado da economia não era desejada 
pela maioria dos industriais, banqueiros e comerciantes). 
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   - 1933 – Presidente Franklin Roosevelt dos EUA lançou o chamado 
New Deal  - tratava-se de um conjunto de medidas de recuperação 
económica, pretendia-se resolver  o problema do desemprego, aumentar 
o poder de compra da população, de forma a relançar o consumo e a 
produção. 
 
- Medidas do New Deal – financiamento de grandes obras públicas 
(estradas, barragens, escolas etc); criar novos empregos; limitação da 
semana de trabalho a 40 horas semanais para criar novos postos de 
trabalho, subsídios às empresas que admitissem novos trabalhadores, 
melhoria do poder de compra dos assalariados com medidas como o 
salário mínimo e o subsídio de desemprego. 
 
- A política de Roosevelt conseguiu reanimar a economia dos EUA, mas 
os efeitos da crise só desapareceram totalmente com a segunda guerra 
mundial, que iria dar um impulso à produção industrial. 
 

 RAZÕES DA CRISE DA DEMOCRACIA NA EUROPA E DO AVANÇO DA 
EXTREMA DIREITA: 
 

 Crise da democracia na Europa: 
 
- Após o final da 1ª Guerra parecia que a democracia liberal 
iria impor-se por toda a Europa; 
- Cresceram os movimentos de extrema direita; 
- atacavam o parlamentarismo democrático e propunham 
soluções ditatoriais. 
- a vaga autoritária, mais intensa na Alemanha e na Itália, 
acabou por se estender a vários países europeus. 
 

 Razões do avanço da extrema-direita: 
 
- o alastrar dos movimentos de extrema-direita explica-se  
pelas condições económicas e sociais do período entre as duas 
guerras. 
- as dificuldades económicas que se fizeram sentir na maioria 
dos países europeus, entre as duas guerras, levaram a uma 
crise social com o aumento do desemprego e redução do nível 
de vida de vastos sectores da sociedade; 
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-As dificuldades mantinham-se, as democracias liberais não 
conseguiam pôr-lhes fim. 
- Populações começaram a responsabilizar o poder político 
instituído pela situação precária e instável em que viviam, e 
quando a instabilidade parecia estar ultrapassada, deu-se a 
crise de 1929, que se mundializou; 
- Na Rússia, vencera a revolução socialista, o que assustou, 
em especial a burguesia, que passou a apoiar a extrema-
direita, para impedir o avanço do comunismo. 
 

 CONHECER O CONCEITO DE FASCISMO. O QUE É O FASCISMO? 
 

 Fascismo- esta expressão passou a ser usada para 
caracterizar partidos e regimes políticos  semelhantes com o 
sistema Italiano. Na Itália Mussolini instaurou o Partido 
nacional Fascista, que acabou por subir ao poder, instaurando 
uma ditadura. 
 

 Explicar as várias características do fascismo: 
 

 
- 1. combate ao socialismo e ao comunismo (que 
consideravam destruir os valores tradicionais);  
- 2. rejeição do parlamentarismo, acusado de gerar divisões 
e enfraquecer a unidade nacional; 
-  3. desprezo pela liberdade individual, já que consideravam 
que os direitos dos indivíduos tinham de estar submetidos aos 
interesses do estado;  
- 4. ultranacionalismo, sendo a nação o valor mais importante, 
exaltando as glórias do passado, as realizações do presente e 
a grandeza do futuro ( por vezes isto apoiava-se em 
preconceitos racistas);  
- 5. enaltecimento da autoridade do chefe, o estado devia 
ser forte e comandado por um chefe considerado o guia e 
salvador da nação a quem era devida obediência cega; 
-  6. partido único, onde eram formados e escolhidos os 
dirigentes políticos;  
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- 7. corporativismo, através do qual se pretendiam 
ultrapassar conflitos entre classes, unindo patrões e 
operários em organismos comuns denominados corporações. 
 

 
 CONHECER A SITUAÇÃO DA ITÁLIA APÓS A I GUERRA MUNDIAL: 

 
 Uma época de dificuldades: 

 
- Pesados custos humanos da guerra; 
- grandes dificuldades económicas com desvalorização da moeda, 
subida em flecha dos preços, rápido crescimento do desemprego 
motivado também pela desmobilização dos militares. 
- Problemas económicos levaram à agitação social, com greves e 
mesmo, por vezes, ocupação de fábricas pelos trabalhadores e 
ocupação das grandes propriedades. 
 

 Ascensão do Fascismo em Itália: 
 
- muitos viam no Partido Nacional Fascista, formado em 1921 por 
Mussolini, a única esperança para ultrapassar as dificuldades 
- Este partido de extrema direita organizou milícias armadas –os 
camisas negras –que perseguiam violentamente os militantes de 
esquerda e os grevistas. 
- Em 1922 o rei Vitor Emanuel III convidou Mussolini a formar 
governo, receando o avanço do partido fascista; 
-  Nas eleições parlamentares em 1924, através de fraudes e 
violência, manifestações e forte propaganda em jornais e rádio, o 
Partido Nacional Fascista obteve a maioria parlamentar, começava 
assim a ditadura fascista em Itália. 
 

 CONHECER A SITUAÇÃO DA ALEMANHA APÓS A I GUERRA MUNDIAL: 
 
 Clima de descontentamento:  

 
- Muitos Alemães sentiam-se humilhados com as difíceis imposições 
do tratado de Versalhes, após a I Guerra Mundial, onde o pais foi 
derrotado. 
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- grave situação económica, devido à desorganização da economia e 
ao pagamento de pesadas indemnizações aos vencedores da I Guerra 
Mundial; inflacção em aumento vertiginoso, quando a situação 
começava a melhorar, dá-se a crise de 1929, que afectou também a 
Alemanha, com falência de bancos, fecho de pequenas e médias 
empresas, aumento do desemprego e da miséria 
- pequena e média burguesia e operariado responsabilizavam o 
poder político instituído pela grave situação em que se vivia. 
-Muitos desempregados acreditavam nas promessas de trabalho do 
Partido Nazi, e vastos sectores da burguesia acreditaram que os 
Nazis eram a melhor protecção contra o  aumento de popularidade 
do Partido Comunista, cuja chegada ao poder temiam. 
 

 Tomada do poder pelos Nazis: 
 
- Partido Nazi cresceu em militantes e eleitores, devido ao apoio 
financeiros de grandes industriais, à intensa propaganda  nos jornais 
e na rádio, as manifestações de rua, às demonstrações de força das 
milícias armadas do partido (S.A- secções de Assalto e S.S. secções 
de segurança) usadas contra os adversários do nazismo. 
- Nas eleições de 1932 o Partido Nazi foi o mais votado, e o 
Presidente da República nomeou Hitler Chanceler da Alemanha. 
- Hitler tornou o seu partido o único do regime, e a partir de 1934 
passou a acumular os cargos de Chefe de Estado e de Chanceler, 
com poderes praticamente sem limites. 
 

 Características do Nazismo: 
 
- 1. Totalitarismo – controlo total da sociedade pelo estado 
- 2. Culto do chefe- que devia ser cegamente obedecido por todos os 
cidadãos. 
- 3. Propaganda – foi criado o Ministério da Propaganda para 
espalhar a ideologia Nazi. 
- 4. Juventude Hitleriana – organização onde, desde cedo, a 
ideologia nazi era incutida nas crianças e jovens. 
- 5. Forte aparelho repressivo –com a censura, uma policia política 
(Gestapo) e milícias armadas (S.A e S.S.) que perseguiam, prendiam e 
assassinavam quem se opusesse ao regime. 
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- 6. Principio da autarcia económica – a Alemanha devia ser auto-
suficiente em produtos agrícolas e industriais. 
- 7. Racismo – ideia de que existem raças superiores e inferiores, 
devendo as superiores dominar o mundo. 
- 8. Anti-semitismo – repressão e perseguição dos judeus 
- 9. Expansionismo/Espaço Vital – Nazis entendiam que os Alemães, 
como povo superior, tinham o direito a um território tão extenso 
quanto as suas necessidades, espaço vital que deveriam conquistar 
aos povos inferiores. 
 

 PORTUGAL – DITADURA SALAZARISTA/ESTADO NOVO: 
 
 Estado Novo – conceito – período da história de Portugal com inicio 

em 1933 e fim em 1974. Regime politico autoritário, corporativo e 
conservador, cuja figura central foi António de Oliveira Salazar. 

 Ascensão de Salazar ao Poder:  
- 1926-1933 – ditadura militar- o parlamento foi dissolvido, as 
liberdades individuais suspensas e o poder passou a ser assumido 
directamente pelos militares. 
- Em 1928 António de Oliveira Salazar foi chamado para Ministro 
das Finanças, sendo conhecido pela sua competência técnica e ideias 
conservadoras. 
- Salazar conseguiu resolver o problema financeiro,  aumentando 
os impostos e reduzindo a despesa pública.  
- 1932 – Salazar tornou-se Presidente do Conselho de Ministros, 
lugar que ocupou durante quase quarenta anos. 
 
 Características do Salazarismo: 

 
-1.Culto do Chefe –Salazar Salvador da Pátria. 
-2. Partido Único – União Nacional 
-3.Polícia Política – PVDE(1933) mais tarde em 1934 PIDE 
-4.Censura 
-5.Organizaçãojuvenil – Mocidade Portuguesa 
-6.Organizaçao paramilitar armada para defesa do Regime – 
Legião Portuguesa. 
-7.Nacionalismo – defesa dos valores tradicionais (Deus, Pátria, 
Família). 
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-8. Uso da propaganda – para divulgar a ideologia do regime 
autoritário. 
 

 Mecanismos usados para repressão de liberdades individuais: 
 
- Policia Politica (PVDE /PIDE) 
- União Nacional – partido único 
- Legião Portuguesa 
 

 Política Económica do Estado Novo: 
 
- Intervencionismo estatal com a adopção de políticas de  
proteccionismo e dirigismo 
- Campanha do trigo – 1929 – fomentar a produção desse cereal, 
que em grande parte tínhamos de importar; 
- Incentivos à indústria Nacional – protecção em relação aos 
produtos estrangeiros (com criação de barreiras alfandegárias), 
manutenção de salários baixos. Desenvolvimento de sectores 
industriais novos como cimentos, adubos e construção naval. 
- Criação de Política de obras públicas – para criar 
infraestruturas e absorver o desemprego, melhoria da rede de 
estradas. Obras em portos marítimos, construção de escolas, 
hospitais, tribunais e cadeias.( Foi importante a acção do Ministro 
Duarte Pacheco) 
 

 Politica colonial do Estado Novo: 
 
- Colonias eram elemento fundamental da politica de nacionalismo 
económico do Estado Novo, pois eram mercado de escoamento da 
produção agrícola e industrial da metrópole (vinho e têxteis) e 
forneciam matérias-primas baratas para a industria nacional. 
- 1930- aprovado o Acto Colonial – define as formas de 
relacionamento entre as colónias e a Metrópole; reafirma as ideias 
imperialistas ao proclamar os direitos de Portugal sobre as colónias 
limitando a intervenção económica estrangeira nas mesmas. 
- Império colonial foi usado pelo Estado Novo como instrumento de 
propaganda nacionalista, sendo considerado uma prova da grandeza 
de Portugal pela riqueza e extensão dos seus territórios. 
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Anexo – Constituição de 1933 – Divisão de Poderes: 
 

 

 

 
 

 
_____________________________________________________
Resumo elaborado por : Isabel Alexandra Almeida (Xana) 
Directora do Centro de Estudos Ponte para o Saber – Samouco  
Documento elaborado em 8 de Fevereiro de 2012. 
 
 

 Bom estudo e boas notas! 

 

 
 
 


