
OS NOVOS POLOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
ECONÓMICO 
A HEGEMONIA DOS EUA 

MÓDULO 9 

 

ALTERAÇÕES 

GEOESTRATÉGICAS, 

TENSÕES POLÍTICAS 

E TRANSFORMAÇÕES 

SOCIOCULTURAIS NO 

MUNDO ATUAL 



O FIM DO 
SISTEMA 
INTERNACIONAL 
DA GUERRA FRIA 

A supremacia dos EUA no mundo atual 

acentuou-se com o fim do bipolarismo. 

1985 – eleição de Gorbachev para secretário-

geral do PCUS.   

Necessário enfrentar desafios que se 

colocavam à URSS 

Adoção, por parte de 

Gorbachev, de um 

conjunto de reformas 

Mikhail Gorbachev 



O FIM DO 
SISTEMA 
INTERNACIONAL 
DA GUERRA 
FRIA 

Perestroika 

(reestruturação) Gorbachev 

aplica um 

conjunto de 

reformas 

Reformas económicas, 

sociais e políticas, com vista a 

reestruturar e a liberalizar a 

economia da URSS 

Iniciativas de modernização: 

 

 autonomia na gestão das empresas 

estatais; 

 arrendamento de terras aos camponeses; 

 abertura comercial ao Ocidente. 



FIM DO SISTEMA 
INTERNACIONAL 
DA GUERRA FRIA 

Perestroika 

(reestruturação) 

Foi acompanhada por uma 

política de transparência: 

Glasnost 

(transparência) 

Iniciativas de democratização: 

 

 libertação de dissidentes políticos; 

 

 abrandamento da censura e possibilidade de 

discussão de assuntos políticos; 

 

 democratização do Partido Comunista; 

 

 abertura ao multipartidarismo e ao voto secreto. 

 



FIM DO SISTEMA 
INTERNACIONAL 
DA GUERRA 
FRIA 

Outras iniciativas 

evidenciavam a 

transformação na URSS, 

durante a governação de 

Gorbachev 

Promoção do 

desarmamento: 

 

 Assinatura do Tratado 

Americano-Soviético 

de desmantelamento 

de mísseis (1987) 

Abrandamento da Guerra Fria 



FIM DO SISTEMA 
INTERNACIONAL 
DA GUERRA 
FRIA 

As transformações ocorridas na URSS tiveram 

impacto: 

Nos países satélite: 

 

• Contestação ao domínio soviético: 

 

 subida ao poder de líderes não comunistas 

(Polónia – Lech Walesa - e Checoslováquia – 

Václav Havel); 

 

 queda do muro de Berlim (Alemanha) 

 



FIM DO SISTEMA 
INTERNACIONAL 
DA GUERRA 
FRIA 

As transformações ocorridas na URSS tiveram 

impacto: 

Nas Repúblicas da União Soviética: 

 

• Explosão do nacionalismo: 

 

 aumento dos movimentos separatistas; 

 

 independência de repúblicas que constituíam 

a URSS (ex: Estónia, 1988; Letónia e 

Lituânia, 1990). 

 



FIM DO SISTEMA 
INTERNACIONAL 
DA GUERRA 
FRIA 

As transformações ocorridas na URSS tiveram 

impacto: 

 

- a independência de 13 das 15 Repúblicas 

Socialistas Soviéticas 

• Desagregação da URSS. 

 

• Retirada do Exército Vermelho dos países 

satélite. 

 



FIM DO SISTEMA 
INTERNACIONAL 
DA GUERRA 
FRIA 

As transformações ocorridas na URSS tiveram 

impacto 

• Dissolução do Pacto de Varsóvia. 

 

• Extinção do COMECON. 

 

Fim do bipolarismo e da 

Guerra Fria 



A 
recomposição 
geopolítica da 
ex-URSS 



A 
recomposição 
geopolítica da 
ex-URSS 

https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/53654
1/L?se=2471&seType=&coId=86092: 

https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/536541/L?se=2471&seType=&coId=86092
https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/536541/L?se=2471&seType=&coId=86092


 
O FIM DO MUNDO 
BIPOLAR 
 
UM NOVO 
ORDENAMENTO 
GEOPOLÍTICO 

CARACTERÍSTICAS: 

 

 algumas das ex-Repúblicas Socialistas Soviéticas 
vão integrar a União Europeia; 

 

 a NATO é reforçada com a presença dos países 
de Leste; 

 

 os EUA assumem um papel preponderante na 
geopolítica mundial. 



OS NOVOS POLOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
ECONÓMICO 
A HEGEMONIA DOS EUA 
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ALTERAÇÕES 

GEOESTRATÉGICAS, 
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HEGEMONIA 
DOS EUA 

FATORES: 

 

 Supremacia político-militar. 

 

 Prosperidade económica (disponibilidade de 
recursos naturais e humanos). 

 

 Dinamismo científico e tecnológico. 

 

 

 



 
HEGEMONIA 

DOS EUA 
 

FATORES 
 

SUPREMACIA MILITAR 

 

• Os EUA desempenham um importante papel 

na defesa internacional. 

• Após a Guerra Fria, os EUA assumem-se 

como a única superpotência militar.  

• Canalizam verbas elevadas para defesa e as 

despesas militares. 

• O numeroso e sofisticado exército apoia-se 

numa indústria militar avançada. 



 
HEGEMONIA 

DOS EUA 
 

FATORES 
 

Despesas militares e não militares nos EUA 

(1975-2015) em biliões de dólares 



 
HEGEMONIA 

DOS EUA 
 

FATORES 
 

Despesas militares (1995-2017) em biliões de dólares 



 
HEGEMONIA 

DOS EUA 
 

FATORES 
 

Despesas militares nos EUA (1970-2019) em biliões de 

dólares 



HEGEMONIA 
DOS EUA 

 
FATORES 

SUPREMACIA MILITAR 

 

• Ocupam a linha da frente na resolução de 

conflitos internacionais, assumindo-se como 

os “polícias do mundo”. 



HEGEMONIA 
DOS EUA 

 
FATORES 

Barack Obama como “polícia do 

mundo”          (caricatura). 



HEGEMONIA 
DOS EUA 

 
FATORES 

SUPREMACIA MILITAR 

 

• A sua ação procura “propagar a democracia” 

e “assegurar uma ordem mundial mais 

estável e segura”.  



HEGEMONIA 
DOS EUA 

 
FATORES 

«Ora papa lá a democracia» – caricatura no jornal La Prensa, Panamá 

(2003) 



HEGEMONIA 
DOS EUA 

 
FATORES 

 

 

• Lideraram a operação militar, conhecida como 

“Tempestade no Deserto” (1990), para repor a 

soberania do Kuwait (anexado pelo Iraque). 

 

• A vitória na Guerra do Golfo (1990-1991) reforçou 

a hegemonia militar dos Americanos. 

 

INICIATIVAS QUE REFORÇAM O 
PODER MILITAR DOS EUA 

Intervenções armadas: 



HEGEMONIA 
DOS EUA 

 
FATORES 

 

 

• Participaram em ações militares e humanitárias 

(ex: Jugoslávia). 

 

• Participaram em ações militares com vista à 

promoção da democracia (ex: Afeganistão). 

 

• Lideraram intervenções militares para combater o 

terrorismo (ex: Iraque). 

INICIATIVAS QUE REFORÇAM O 
PODER MILITAR DOS EUA 

Intervenções armadas: 



HEGEMONIA 
DOS EUA 

 
FATORES 

 

 

• Influência na NATO. 

 

• Influência no Conselho de Segurança da ONU. 

 

• Aplicação de sanções económicas: 

 

 países que violam os princípios da democracia, da 

liberdade, dos direitos humanos e da segurança. 

INICIATIVAS QUE REFORÇAM O 
PODER MILITAR DOS EUA 



HEGEMONIA 
DOS EUA 

 
PRINCÍPIOS 

DA NOVA 
ORDEM 

MUNDIAL 

“[…] a nossa proposta primordial deve 

ser a de expandirmos e fortalecermos a 

comunidade mundial de democracias de 

mercado. […] Agora procuramos alargar 

o círculo das nações que vivem sob 

instituições livres […].” 

 
Bill Clinton, 1993. 

“Uma parceria baseada na […] 

cooperação e na ação coletiva através 

de organizações internacionais […]. 

Uma parceria cujos objetivos são 

incrementar a democracia [e] […] a 

paz.” 

 
George Bush, 1990. 



HEGEMONIA 
DOS EUA 

 
FATORES 

DINAMISMO ECONÓMICO 

 

 FATORES 

 

 

 

SETOR PRIMÁRIO 

- Investigação e técnicas inovadoras 

aplicadas à agricultura. 

 

- Detêm 20% das exportações mundiais de 

produtos agrícolas. 

 

- Mundialização de multinacionais na área 

da indústria agroalimentar. 

 



HEGEMONIA 
DOS EUA 

 
FATORES 

DINAMISMO ECONÓMICO 

 

 

FATORES 

 

 

 

 

 

 

SETOR 

SECUNDÁRIO 

 

- Reestruturação das indústrias tradicionais: 

 

 deslocalização da indústria têxtil; 

 internacionalização da indústria 

automóvel. 

 

- Liderança mundial na indústria química. 

 

- Desenvolvimento de indústrias de ponta: 

- novas tecnologias; 

- criatividade e inovação. 

 

- Desempenho inovador na indústria militar 

e na aeronáutica. 

 



HEGEMONIA 
DOS EUA 

 
FATORES 

DINAMISMO ECONÓMICO 

 

 

FATORES 

 

 

 

 

 

 

SETOR 

TERCIÁRIO 

 

- Setor dos serviços: 

 

gerador de grande parte dos empregos; 

 fortemente exportador (generalização das 

marcas norte-americanas). 

 

- Setor do comércio: 

 forte peso nos mercados regionais, acedendo 

a matérias-primas e colocando produtos, como 

a APEC ou a NAFTA, assente na ideia de um 

mercado livre de barreiras. 

 

- Papel preponderante em organizações 

económicas e financeiras internacionais, 

promotoras do capitalismo. 



HEGEMONIA 
DOS EUA 

Bill Clinton promoveu a criação 
de um mercado global livre: 

Abolição das tarifas de comércio. 

APEC NAFTA 

• Acesso a matérias-
primas. 

• Bens primários. 
• Acesso a mercados 

para colocar os 
produtos. 

Obrigou a economia 
americana a tornar-
se mais competitiva 
e eficiente. 



HEGEMONIA 
DOS EUA 

 
FATORES 

DINAMISMO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 

 

 
• Forte investimento para promoção do 

desenvolvimento científico e tecnológico. 

 

• Associação entre a investigação universitária e as 

empresas e indústrias de ponta. 

 

• Política de atração de “cérebros” promove a 

qualidade da mão de obra e o desenvolvimento 

científico e cultural. 



HEGEMONIA 
DOS EUA 

 
FATORES 

DINAMISMO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 

 

 
• Criação de polos científicos e tecnológicos que 

associam empresas e universidades, acelerando o 

desenvolvimento. 

 

• Aplicação das inovações ao nível das novas 

tecnologias, colocadas ao serviço do 

desenvolvimento científico. 

 

• Aplicação das descobertas da biotecnologia a 

inovações na agricultura, na medicina e na 

indústria química e farmacêutica. 



HEGEMONIA 
DOS EUA 

O exemplo da concentração de indústrias 

tecnológicas em Silicon Valley.  



HEGEMONIA 
DOS EUA 

https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/25665/L?
se=2471&seType=&coId=86091 

https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/25665/L?se=2471&seType=&coId=86091
https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/25665/L?se=2471&seType=&coId=86091


PROPOSTA DE 
TRABALHO 

 



PROPOSTA DE 
TRABALHO 
(Cont.) 

 



PROPOSTA DE 
TRABALHO 
(Cont.) 

 


