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Tópicos de Resolução 
 

 
I.1 
> Identificação clara de três das seguintes características da política económica e social consagrada no programa eleitoral 
da Frente Popular, em Espanha, expressas no documento: 

– reorganização do regime de propriedade da terra (reforma do arrendamento ou cooperativismo ou 
colectivização); 

– intervencionismo do Estado na economia (programa de obras públicas: habitação social ou portos ou vias de 
comunicação ou obras de irrigação); 

– proteccionismo do Estado (reorganização do sistema de apoios e protecções do Estado à indústria); 
– promoção da justiça e do bem-estar social (legislação social ou jurisdição do trabalho ou salários mínimos rurais 

ou habitação social). 
> Interpretação completa do documento, por referência ao solicitado. 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 

 
I.2 
> Comparação clara das duas perspectivas relativas à legislação laboral aprovada durante o governo da Frente Popular, em 
França, articulada com a interpretação dos documentos, referindo os aspectos a seguir indicados: 
Perspectiva do cartaz da CGT (documento 2) 

- apoio e satisfação dos trabalhadores pela aprovação, pelo governo da Frente Popular, da semana de 40 horas, 
reivindicada pelo operariado e suas organizações sindicais; 

- afirmação das consequências positivas da adopção da semana de 40 horas como meio de diminuir o desemprego 
e a miséria e de garantir a estabilidade familiar. 
Perspectiva do cartaz da Ordem e Bom Senso (documento 3) 

- crítica e discordância face à aprovação da semana de 40 horas pelo governo da Frente Popular; 
- responsabilização das organizações operárias (CGT e SFIO) pelas consequências negativas (aumento do 

desemprego, miséria, carestia de vida...) que a semana de 40 horas provocaria. 
.> Integração, de forma oportuna e sistemática dos dois documentos. 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 

 
II.1 

> Identificação clara de três das seguintes críticas de Óscar Carmona à Primeira República: 

– divisões e lutas político-partidárias OU partidarismo e parlamentarismo; 

– instabilidade política OU falta de autoridade do Estado; 

– incapacidade de resolver o problema do atraso económico do país; 

– défice orçamental OU desequilíbrio das finanças públicas; 

– anticlericalismo OU intolerância religiosa. 
> Interpretação completa do documento, por referência ao solicitado. 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 
 

II.2 

> Explicação clara de três dos seguintes princípios políticos do Estado Novo: 

– Estado forte e autoritário, com predomínio do poder executivo, subordinado à vontade do chefe; 

– nacionalismo exacerbado, manifestado na exaltação dos valores pátrios e na «formação de forte consciência 
nacional»; 

– colonialismo, inculcando a visão imperial de Portugal, consagrada no Acto Colonial; 

– antipartidarismo e antiparlamentarismo, instituindo um sistema de partido único (União Nacional) e 
enfraquecendo os poderes do parlamento; 
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– tradicionalismo e conservadorismo, representados na trilogia do Estado Novo «Deus, Pátria, Família»; 

– corporativismo, com a submissão de todos os interesses ao interesse do Estado: Estatuto do Trabalho, 
corporações; 

– enquadramento de massas e propaganda, recorrendo à criação de organismos controlados pelo Estado: União 
Nacional OU Mocidade Portuguesa OU Secretariado de Propaganda Nacional. 
> Interpretação completa do documento, por referência ao solicitado. 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 

 
III.1 
> Identificação clara de três dos seguintes princípios do modelo de organização socioeconómica defendido por Salazar, 
presentes no documento: 

– defesa do corporativismo em oposição à luta de classes; 
– corporativização das forças produtivas, conciliando os interesses dos indivíduos e dos grupos sociais; 
– controlo da economia e das relações laborais pelo Estado; 
– supremacia dos interesses do Estado face aos interesses individuais. 

> Interpretação dos documentos, por referência ao solicitado. 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 

 
III.2 
> Desenvolvimento do tema «A política económica e social do Estado Novo, nas décadas de 30 e 40 do século XX», 
abordando três dos aspectos a seguir referidos para cada um dos três tópicos de orientação da resposta e integrando, de 
forma oportuna, o contributo dos documentos: 
Papel do Estado e corporativização da sociedade 
– dirigismo económico, em função dos interesses do Estado; 
– a Nação, representada pelas famílias e pelos organismos corporativos, onde se conciliam os interesses dos indivíduos 
(doc. 5); 
– concepção do Estado Novo como república unitária e corporativa; 
– corporativização dos sindicatos e controlo das relações laborais (doc. 5). 
Políticas agrícola e industrial 
– política económica essencialmente agrícola ou defesa da ruralidade; 
– campanhas de produção, visando a autarcia; 
– política de condicionamento industrial como obstáculo à modernização; 
– predomínio da população activa do sector primário e fraco crescimento dos trabalhadores industriais (doc. 7). 
Programa de obras públicas 
– programa de obras públicas que abrange quase todas as áreas, com destaque para as vias de comunicação, os portos 
(doc. 6), as barragens; 
– papel das obras públicas no combate ao desemprego; 
– as obras públicas como meio de propaganda do regime e do seu chefe (doc. 6); 
– importância de Duarte Pacheco como ministro das Obras Públicas. 
> Integração, de forma oportuna e sistemática, de dois ou de três documentos. 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 
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