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#ESTUDOEMCASA 
 

BLOCO Nº 11 
- Correção 

 
DISCIPLINA História B 

ANO(S) 10º ano 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

Enquadrar as primeiras medidas mercantilistas, nomeadamente a instalação 

de manufaturas; 

Analisar as questões levantadas com a aplicação do tratado de Methuen, 

nomeadamente as relacionadas com o desenvolvimento da política 

manufatureira; 

Formular hipóteses sustentadas em evidências, face a um acontecimento ou 

processo histórico. 

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

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

Título/Tema(s) do Bloco 

Portugal no contexto da ascensão económica da Inglaterra:  

- A crise comercial de finais do século XVII às primeiras medidas do 

mercantilismo manufatureiro; 

O tratado de Methuen e a apropriação do ouro brasileiro pelo mercado britânico.  

Doc.1 

1- Integre as ideias referidas no Doc.1 no contexto económico europeu da época. 

A implantação da economia do açúcar e do tabaco por Franceses, holandeses e Ingleses nas 
pequenas Antilhas, entre 1650 e 1670, aliada à política económica de Colbert, teve 
consequências desastrosas para o comércio atlântico português, com reflexos negativos nos 
tradicionais mercados do Norte da Europa. 
A queda dos preços e dos lucros no comércio daqueles produtos esteve na origem da crise 
comercial de 1670-1692. 
Perante esta crise, o Estado português reagiu adotando uma legislação protecionista e 
praticando desenvolvimento manufatureiro. 
Sugeridas por Duarte Ribeiro Macedo (Doc.!) o Conde de Ericeira viria a adotar algumas 
medidas, como:  
- Estabelecimento de indústrias do vidro, têxteis; 
-Contratação de artífices e peritos estrangeiros; 
- Concessão de empréstimos e privilégios às novas fábricas. 
 

2- Com base Doc.2 explique a situação económica de Portugal em meados do séc. XVIII. 

Em meados do séc. XVIII Portugal tinha abandonado a política manufatureira em virtude da 
assinatura do Tratado de Methuen (1703) . A agricultura tradicional caracterizava o sistema 
produtivo português. A hierarquias sociais eram ainda condicionadas pela propriedade 
fundiária e a aristocracia permanecia improdutiva. A burguesia era praticamente inexistente 
e pouco dinâmica. Na prática era Inglaterra que controlava a economia de Portugal e 
respetivos territórios ultramarinos (por via da assinatura do tratado de Methuen). 
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3- Explique a importância das remessas de ouro do Brasil no contexto da celebração do 
Tratado de Methuen. 

O tratado de Methuen estabelecia que Portugal ficava obrigado à importação dos lanifícios 
ingleses e que os Ingleses comprariam os vinhos portugueses com uma taxa alfandegária 
reduzida. A celebração deste tratado levava ao desequilíbrio da balança comercial, só 
devidamente compensada com as remessas de ouro do Brasil ( que se revelaram bastante 
elevadas entre 1721 e 1745). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  


