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A crise do século XIV e a expansão portuguesa

Nos séculos XIV e XV Portugal e toda a Europa viviam numa profunda crise económica e 
social.

Havia falta de mão-de-obra para os trabalhos agrícolas. Os metais preciosos escasseavam. 
Verificava-se uma grande instabilidade social. Não abundavam as matérias-primas necessárias para 
a indústria.

Assim, a expansão portuguesa dos século XV e XVI constitui uma tentativa de solucionar 
estes problemas económicos  e sociais.

As motivações da expansão
a) As motivações económicas da expansão

O interesse económico  foi  uma  das  mais  fortes  motivações  que levou os  portugueses  a 
lançarem-se nos descobrimentos.

Portugal pretendia:

•  Atingir as fontes produtoras de ouro da África;
•  Alcançar as regiões ricas em especiarias do Oriente;
•  Dominar os territórios onde abundavam os escravos;
•  Explorar zonas marítimas ricas em peixe, como as costas marroquinas e a Terra Nova, 
no Atlântico Norte;
•  Apoderar-se de regiões onde pudesse produzir açúcar, um dos produtos mais lucrativos 
da época;
•  Ter acesso às rotas que abasteciam a Europa de sedas,  goma-arábica e  goma-laca e 
corantes para a indústria têxtil;
•  Conquistar territórios férteis para a produção de cereais que eram pouco abundantes no 
nosso país.

Além disso,  Portugal  pretendia  evitar  a  pirataria  marroquina  realizada  contra  as  nossas 
costas e as nossas embarcações. Muitos portugueses queriam ganhar a sua vida nessas acções de 
pirataria.

b) As motivações sociais da expansão
• A Burguesia pretendia obter novos mercados e negócios
• A Nobreza pretendia obter novos cargos administrativos e militares e novas terras
• O Povo procurava outras oportunidades para melhorar a sua vida

c) As motivações políticas e estratégicas da expansão
• A  Monarquia  portuguesa  pretendia  expandir  os  seus  territórios  para  conseguir  um 

equilíbrio de forças com Castela
• O Rei de Portugal pretendia o engrandecimento na nova dinastia e o fortalecimento da 

importância do País
• Ocupando algumas cidades do Norte de África combatia-se a pirataria marroquina que 

afectava as costas portuguesas

d) As motivações religiosas da expansão
• A Cristandade buscava contactar o Reino do Preste João para fazer uma aliança contra 

os muçulmanos
• A Igreja pretendia expandir a fé cristã através da missionação
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