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Tópicos/Propostas de Resolução 
 

 
I.1 
O secretário de Estado americano refere-se, no seu discurso, em 1954, à ameaça soviética sobre o bloco ocidental, em 
particular sobre as “regiões industriais do Norte dos EUA e do Canadá”, dada a imensa massa territorial e humana (“800 
milhões de habitantes”) estrategicamente posicionada para “utilizar com fins ofensivos as rotas do Árctico”. Mas considera 
que tão grave como a ameaça militar é a ameaça política que resulta da dispersão pelo “mundo inteiro” da ideologia 
comunista sustentada pela Internacional Comunista. Consideram que esta organização, que congrega no seu seio os países 
alinhados com a URSS, é um poderoso instrumento de propaganda e de preparação de “agitadores” com capacidade para 
explorarem o descontentamento dos povos sujeitos à dominação colonial e a situações de pobreza. 
 
I.2 
A estratégia defensiva proposta pelo secretário de Estado Foster Dulles assenta na formação, por parte das “nações livres”, 
de um “sistema colectivo de defesa” de que, por exemplo, a OTAN constitui a melhor concretização”. 
Trata-se da multiplicação de alianças de carácter político-militar lideradas pelos Estados Unidos e alicerçadas no seu poder 
económico e militar com o objectivo de estender a sua influência a todo o mundo. A formação destas alianças era 
normalmente acompanhada pela celebração de acordos bilaterais para estabelecimento de bases militares, em pontos 
estratégicos, constituídas como autênticas sentinelas de alerta contra a ameaça comunista, com o objectivo de fazer sentir 
à URSS a sua presença ameaçadora. 
 
I.3 
Este discurso insere-se num contexto de feroz antagonismo entre as duas superpotências, materializado no conceito de 
Guerra Fria em que se envolveram nos anos que se seguiram ao fim da Segunda Guerra Mundial e que, em meados da 
década de 50, atingia o momento de maior tensão. 
O orador está a convidar o mundo livre a organizar-se politica e militarmente tendo em vista combater o crescimento 
militar, nomeadamente nuclear, da URSS e o expansionismo soviético, não só na Europa de Leste, mas também na Ásia e na 
América Latina. 
No Leste europeu, afirmavam-se as chamadas democracias populares, autênticos estados-satélites unidos ideologicamente 
na Internacional Comunista, politicamente no COMINFORM e economicamente no COMECON. Na Ásia, a URSS apoiava os 
movimentos nacionalistas de inspiração comunista e, na América Latina, proliferam movimentos revolucionários de 
contestação da hegemonia americana na região, apoiados pelo comunismo internacional. 
 
 
 

II.1 
> Comparação clara das duas perspectivas sobre a divisão político-militar da Europa, referindo os seguintes aspectos: 
 
Perspectiva do Bloco Ocidental (documento 2) 

- distribuição muito desigual do poderio militar; 
- ameaça militar proveniente do Bloco de Leste; 
– defesa da paz e da liberdade pelo Ocidente. 
 

Perspectiva do Bloco Comunista (documento 3) 
- ameaça à paz proveniente do Ocidente; 
- poderio militar do Pacto de Varsóvia ao serviço da paz; 
– defesa do sistema comunista na Europa de Leste assegurada pelo Pacto de Varsóvia. 
 

> Interpretação completa dos documentos, por referência ao solicitado. 
 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 
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III.1 
> Identificação clara de quatro dos seguintes factores da crise económica dos anos 70 do século XX, na perspectiva da OPEP: 

– desenvolvimento desigual dos países; 
– exploração económica dos países em vias de desenvolvimento; 
– insuficiente cooperação internacional; 
– aumento da inflação; 
– desaceleração do crescimento económico; 
– instabilidade do sistema monetário internacional; 
– consumo excessivo dos países desenvolvidos e desperdício de recursos; 
– inadequação das políticas económicas do mundo industrializado. 

> Interpretação completa do documento, por referência ao solicitado. 

> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina.  
 

 
III.2 
> Desenvolvimento claro e organizado do tema «Modelos e ritmos de crescimento económico no mundo ocidental, do 
segundo pós-guerra à actualidade», abordando quatro dos aspectos a seguir referidos para cada um dos dois tópicos de 
orientação da resposta: 
 
Características do modelo de crescimento económico até 1973 

– combustíveis e matérias-primas a preços baixos (docs. 4 e 5); 
– lucros elevados devido aos baixos custos de produção; 
– intervencionismo do Estado; 
– aumento do sector público; 
– concentração de empresas nacionais e multinacionais; 
– desigualdade nas relações económicas entre países desenvolvidos e países em vias de desenvolvimento (doc. 2); 
– mundialização das trocas; 
– sociedade de consumo ou consumo de massas (doc. 5). 

Impacto económico e social da crise dos anos 70 
– agravamento do desequilíbrio do crescimento económico mundial (doc. 5); 
– fim dos preços baixos do petróleo (doc. 4) e das matérias-primas; 
– abandono do sistema monetário internacional vigente no pós-guerra (doc. 5); 
– estagnação do crescimento económico (doc. 5); 
– diminuição do consumo; 
– inflação (doc. 5); 
– aumento do desemprego; 
– falência de empresas. 
 

> Integração, de forma oportuna e sistemática, dos três documentos. 
 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 
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