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Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 
Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar, de forma inequívoca, aquilo que pretende que não seja 
classificado. 
Escreva de forma legível a numeração dos grupos e dos itens, bem como as respectivas respostas. As respostas ilegíveis ou 
que não possam ser identificadas são classificadas com zero pontos. 
Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um mesmo item, apenas é 
classificada a resposta apresentada em primeiro lugar. 
As cotações dos itens encontram-se no enunciado da prova. 
 

 

 

Grupo I 
(Política Colonial Portuguesa) 

 
Documento 1 

 
Acto Colonial (1930) 

Artigo 2.º 
É da essência orgânica da Nação Portuguesa desempenhar a função histórica de possuir e colonizar domínios 
ultramarinos e de civilizar as populações que neles se compreendam, exercendo também a influência moral que 
lhe é adstrita pelo Padroado do Oriente. 

Artigo 22.º 
Nas colónias atender-se-á ao estado de evolução dos povos nativos, havendo estatutos especiais dos indígenas, 
que estabeleçam para estes, sob a influência do direito público e privado português, regimes jurídicos de 
contemporização com os seus usos e costumes individuais, domésticos e sociais, que não sejam incompatíveis 
com a moral e com os ditames de humanidade. 

Artigo 35.º 
Os regimes económicos das colónias são estabelecidos em harmonia com as necessidades do seu 
desenvolvimento, com a justa reciprocidade entre elas e os países vizinhos e com os direitos e legítimas 
conveniências da metrópole e do Império Colonial Português. 

 
Constituição de 1933, in Jorge Miranda, As Constituições Portuguesas 

 – De 1822 ao Texto Actual da Constituição, Lisboa, Livraria Petrony, 1984. 

 
 
 

Documento 2 
 

Valores do comércio Portugal-colónias no total do comércio externo português (1930-1974) 
(em percentagem) 

 
 

 
 
 

Estatísticas do Comércio Externo, INE, in http://www.ine.pt. 
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Documento 3 
Notícia da receção, pelo Papa Paulo VI, dos líderes africanos das colónias portuguesas, 

na Revista PAIGC actualités, n.º 19 (Julho de 1970) 
 

 
 

Documento 4 
Notícia da receção, pelo Papa Paulo VI, dos líderes africanos das colónias portuguesas, 

no Diário de Notícias (5 de Julho de 1970) 

 



Documento 5 
 
Lei 7/74 de 27 de Julho de 1974: direito das colónias à independência 

Artigo 1.º 
O princípio de que a solução das guerras no Ultramar é política e não militar, consagrado no n.° 8, alínea a), do 
capítulo B do Programa do Movimento das Forças Armadas, implica, de acordo com a Carta das Nações Unidas, 
o reconhecimento por Portugal do direito dos povos à autodeterminação. 

Artigo 2.º 
O reconhecimento do direito à autodeterminação, com todas as suas consequências, inclui a aceitação da 
independência dos territórios ultramarinos [...]. 

Lei n.º 7/74, de 27 de Julho, in http://www1.ci.uc.pt/cd25a/wikka.php?wakka=descon03. 

 
 
I.1. Explique, recorrendo ao documento 2, o papel desempenhado pelas colónias na economia portuguesa, 
entre 1930 e 1974. [2 valores] 

 
I.2. Explicite as diferenças de perspetiva entre os documentos 3 e 4, relativamente ao facto noticiado. [2 valores] 
 
I.3. Analise as implicações da política colonial portuguesa na evolução política do país, dos anos 30 a 1975. 
 

A sua resposta deve abordar, pela ordem que entender, os seguintes tópicos de desenvolvimento: 
– política colonial do Estado Novo e o eclodir da guerra nas colónias portuguesas; 
– impactos internos e externos da manutenção da guerra colonial até à revolução de 1974; 
– política de descolonização portuguesa em África, após a revolução de Abril. 

Deve integrar na resposta, para além dos seus conhecimentos, os dados disponíveis nos documentos. [6 valores] 
 

Grupo II 
(Da Revolução à Estabilização da Democracia em Portugal) 

 
Documento 6 

 
Considerando que ao fim de 13 anos de luta em terras do Ultramar, o sistema político vigente não conseguiu 
definir concreta e objectivamente uma política ultramarina que conduza à paz entre os Portugueses de todas as 
raças e credos; […] 
Considerando, finalmente, que o dever das Forças Armadas é a defesa do país como tal se entendendo também 
a liberdade cívica dos seus cidadãos, o Movimento das Forças Armadas, que acaba de cumprir com êxito a mais 
importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa História, proclama à Nação a sua intenção de levar a 
cabo, até à sua completa realização, um programa de salvação do país e da restituição ao Povo Português das 
liberdades cívicas de que tem sido privado. 

 
Adaptado de Comunicado do MFA de 25 de Abril de 1974, in Centro de Documentação 25 de Abril,  

Universidade de Coimbra, 1996, http://www.uc.pt/cd25a/wikka.php?wakka=mfa2 

 
 

Documento 7        Documento 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Um cartaz político de 1974.            As notícias em 14 de Março de 1975. 



Documento 9 
 

A posição de alguns oficiais sobre a situação política portuguesa 
Parece a [alguns] oficiais que se chegou a um ponto crucial do processo revolucionário iniciado em 25 de Abril 
de 1974 e que é o momento das grandes opções, tomadas com serenidade e inquebrantável energia, em relação 
ao futuro deste país. 
Parece-lhes, também, que é o momento de se clarificarem posições políticas e ideológicas, terminando com 
ambiguidades que foram semeadas e progressivamente alimentadas por todos aqueles que, dentro e fora das 
Forças Armadas, estavam interessados no descrédito de uns tantos para melhor poderem fazer valer e impor as 
suas próprias ideias. […] 
Encontramo-nos em mais uma encruzilhada da História, e é ao MFA, uma vez mais, que compete assumir o peso 
maior das responsabilidades para com o Povo português. […]. 
Trata-se de construir uma sociedade de tolerância e de paz e não uma sociedade sujeita a novos mecanismos de 
opressão. 

Adaptado de «Documento dos Nove», Jornal Novo, 8 de Agosto de 1975 

 
Documento 10 

 

Decreto n.° 670-A/75, de 25 de Novembro 
Considerando verificar-se o condicionalismo previsto no n.° 12 do artigo 7.° da Lei Constitucional n.° 3/74, de 14 
de Maio; 
Ouvido o Conselho da Revolução […]; 
Tenho por bem declarar o estado de sítio na área da Região Militar de Lisboa, com suspensão parcial das 
garantias constitucionais, assumindo as autoridades militares a superintendência sobre as autoridades civis e 
serviços de segurança, nos termos da base XXXI da Lei n.° 2084, de 16 de Agosto de 1956. 
Este decreto entra imediatamente em vigor. 
Assinado em 25 de Novembro de 1975. 
Publique-se. 
O Presidente da República, Francisco da Costa Gomes. – José Baptista Pinheiro de Azevedo. 
 

Documento 11 
A Constituição de 1976 
Artigo 2.° 
ESTADO DEMOCRÁTICO E TRANSIÇÃO PARA O SOCIALISMO 
A República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania 
popular, no respeito e na garantia dos direitos e liberdades fundamentais e no 
pluralismo de expressão e organização política democráticas, que tem por objectivo 
assegurar a transição para o socialismo mediante a criação de condições para o 
exercício democrático do poder pelas classes trabalhadoras. 
 

 
 

II.1. Insira o conteúdo do documento 7 na evolução do processo revolucionário a que o documento 6 faz 
referência. [2 valores] 

 
II.2. Relacione a publicação do Decreto n.° 670-A/75, de 25 de Novembro (documento 5), com a posição dos 
autores do “Documento dos Nove” (documento 8). [2 valores] 
 
II.3. Analise a evolução política de Portugal entre Abril de 1974 e Abril de 1976. 

A sua resposta deve abordar, pela ordem que entender, os seguintes tópicos de desenvolvimento: 
– a eclosão da revolução e as tensões político-ideológicas na sociedade e no interior do 

movimento revolucionário; 
– a política económica antimonopolista e intervenção do Estado no domínio económico-

financeiro; 
– a opção constitucional de 1976. 

A sua resposta deve integrar, para além dos seus conhecimentos, os dados disponíveis nos documentos 6 a 11. 
[6 valores] 
 

FIM 
Bom Trabalho! 

O Professor, 
 Pedro Bandeira Simões 


