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#ESTUDOEMCASA 
 

BLOCO Nº 07  
DISCIPLINA História  

ANO(S) 10º ano 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

- O controlo do comércio mundial pelo Norte da Europa (continuação); 

- Protecionismo e reforço das economias nacionais face ao dinamismo 

holandês; 

- Identificar e aplicar conceitos como capitalismo comercial, bolsa de 

valores, companhia monopolista. 

Indagador/ Investigador/ Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado/autónomo 

(A, B, C, D, H, I) 

Título/Tema(s) do Bloco 

O controlo do comércio mundial pelo Norte da Europa: a importância de 
Amesterdão (cont.) 

 

1. Observa o Doc.1 

Doc.1 

 

1.1- Diz o que entendes por uma balança comercial positiva. 

1.2- Explica em que consiste o mercantilismo. 

 

2. Lê o doc. 2. 

Doc.2 

 

 

 

 

 

 

 

Para o  progresso do armamento marítimo e da navegação que, sob a proteção e a bondade da Providência Divina, 
tanto interessam à prosperidade, segurança e poderio deste reino [...],nenhuma mercadoria será importada ou 
exportada das regiões, ilhas, plantações ou territórios pertencentes a Sua Majestade ou na posse de Sua Majestade, 
na Ásia, América e África, noutros barcos que não aqueles que, sem qualquer fraude, pertencem a súbditos ingleses, 
irlandeses ou gauleses, ou ainda a habitantes dessas regiões, ilhas, plantações e territórios, e que sejam 
comandados por um capitão inglês e guarnecidos de uma tripulação em três quartos inglesa (...]. Nenhuma 
mercadoria produzida ou fabricada no estrangeiro e que tenha de ser importado pela lnglaterra, Irlanda, País de 
Gales, ilhas de Jersey ou  Guernesey (...] deverá ser embarcada noutros portos que nos do país de origem. 
 

Oliver Cromwell, citado por Pierre Deyon, O Mercantilismo, Lisboa, Ed. Gradiva, 1983 
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2.1- Explica em que medida podemos afirmar que os Atos de navegação de 

Cromwell podem ser considerados medidas mercantilistas. 

2.2- Identifica as principais características da intervenção do Estado na 

economia. 

 


