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#ESTUDOEMCASA 
 

Título/Tema do Bloco 

Mutações sociopolíticas e o novo modelo económico: a afirmação do 
neoliberalismo e a globalização da economia. 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

PROPOSTA DE CORREÇÃO 

1. Neoliberalismo consiste numa nova doutrina económica que propõe revitalizar o capitalismo. 

Posta em prática na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos nos anos 80 do século XX, reflete as 

tendências de globalização da economia; defende o respeito pelo livre jogo da oferta e da 

procura, valoriza a iniciativa privada, incentiva a livre concorrência e a competitividade; 

envereda por medidas de rigor orçamental e corte na despesa pública, diminuindo fortemente 

a intervenção estatal nas áreas económica e social. 

2. a) à diminuição da despesa pública, através da privatização de empresas, restrição do emprego 

por parte do Estado e cortes na segurança social;  

d) ao investimento tecnológico e redução dos entraves alfandegários.  

3. As multinacionais refletem o crescimento das empresas. O espaço de produção e de 

comercialização alargou-se ao conjunto do mercado mundial: a conceção do produto, as fases 

de fabrico, e a comercialização encontram-se dispersos à escala mundial; refletem de certa 

forma, a homogeneização das necessidades dos consumidores sob a pressão das novas 

tecnologias, dos mass media e da normalização de produtos, as multinacionais concebem-se 

também de acordo com as vantagens específicas que cada região pode oferecer, numa lógica 

de rendibilidade (preços das matérias-primas, da mão de obra, dos custos dos transportes, do 

valor dos impostos), como é o caso da Nike. As grandes multinacionais são consideradas 

responsáveis pelo fenómeno da deslocalização, gerador de desemprego nos países mais 

desenvolvidos. Pertencem sobretudo ao Norte (i.e. países ricos) do Globo e desempenham um 

papel preponderante em todos os planos: capacidade de investimento, domínio tecnológico  em 

setores de ponta, sem obediência a tutelas comerciais nacionais. Podem ter reflexos na fratura 

e desestruturação social. 

BLOCO N.º 56  
DISCIPLINA HISTÓRIA A 

ANO(S) 12º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

► Analisar elementos definidores do tempo presente: fenómeno da 

massificação, hegemonia da cultura urbana, da globalização e do 

neoliberalismo. 


