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Tópicos/Propostas de Resolução 
 

 
I.1 
> Análise de fontes 

− Explicita o significado de elementos presentes nas fontes 
• Aumento das importações de produtos coloniais a partir da década de 40, mantendo-se estáveis até 

1970. 
• Aumento significativo das exportações para as colónias a partir de 1945 até 1970, decaindo daí até 1974. 

− Contextualiza cronológica e espacialmente a informação contida nas fontes 
> Compreensão histórica 

− Situa cronológica e espacialmente acontecimentos e processos relevantes, relacionando-os com os contextos em 
que ocorreram 

• Planos de fomento a partir de 1945: 
 Incentivos à ida de colonos da metrópole para as colónias; 
 Tentativas de desenvolvimento da agricultura; 
 Desenvolvimento das indústrias extrativas; 
 Fraco desenvolvimento da produção industrial nas colónias. 

• Entre 1970 e 1974, com a abertura marcelista: 
 Abertura da economia nacional aos mercados externos; 
 Incremento da produção nas colónias; 

> Utiliza adequada e sistematicamente a terminologia específica da disciplina. 
 
I.2 
> Análise de fontes 

− Explicita o significado de elementos presentes nas fontes 
− Coteja a informação recolhida nas diversas fontes 
− Esclarece da pertinência das fontes para os problemas levantados 

• Documento 3, revista do PAIGC: 
 Referência aos movimentos de libertação como representantes legítimos dos povos colonizados; 
 Reconhecimento internacional pelo direito à luta pela independência, nomeadamente pela Santa 

Sé. 
• Documento 4, Diário de Notícias, jornal diário controlado pelo regime: 

 Utilização de adjetivos depreciativos dos movimentos de libertação, considerados terroristas e 
assassinos; 

 Surpresa e mágoa pelo facto de o Papa ter recebido os lideres dos movimentos de libertação; 
 Apresentação da indignação do governo por este facto. 

> Contextualiza cronológica e espacialmente a informação contida nas fontes 
> Compreensão histórica 

− Situa cronológica e espacialmente acontecimentos e processos relevantes, relacionando-os com os contextos em 
que ocorreram 

− Identifica a multiplicidade de fatores e a relevância da ação de indivíduos ou grupos, relativamente a fenómenos 
históricos circunscritos no tempo e no espaço 

• Intensificação do apoio internacional aos movimentos de libertação das colónias portuguesas, no 
seguimento das resoluções da ONU (nomeadamente da Resolução 1514); 

• Isolamento progressivo de Portugal no contexto internacional. 
> Utiliza adequada e sistematicamente a terminologia específica da disciplina 

 
I.3 
> Análise de fontes 

− Coteja a informação recolhida nas diversas fontes 
− Contextualiza cronológica e espacialmente a informação contida nas fontes 
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− Estabelece inter-relações da informação presente nas várias fontes com a problemática organizadora do 
conjunto 
> Compreensão histórica 

− Situa cronológica e espacialmente acontecimentos e processos relevantes, relacionando-os com os contextos em 
que ocorreram 

− Identifica a multiplicidade de fatores e a relevância da ação de indivíduos ou grupos, relativamente a fenómenos 
históricos circunscritos no tempo e no espaço 

− Situa e caracteriza aspetos relevantes da história de Portugal, europeia e mundial 
> Elabora e comunica sínteses, com correção linguística 

− Distingue situações de rutura e de continuidade 
> Utiliza adequada e sistematicamente a terminologia específica da disciplina. 

• A partir de 1930, com o Ato Colonial: 
Defesa da manutenção do Império, com todas as implicações daí decorrentes; 
A metrópole chama a si as funções de “colonizar”, “civilizar”, “diferenciar” e “explorar” (docs. 1 e 2); 
Início da recusa sistemática do Presidente do Conselho em reconhecer os movimentos de libertação, que 
surgem na década de 50; 
Conceção de Portugal como Estado pluricontinental e plurirracial, como forma de ultrapassar as pressões 
externas; 

• Início da guerra colonial em 1961: 
Internamente - coexistência de 2 teses relativamente às colónias: integração plena, justificando a guerra; 
defesa do federalismo, com autonomia progressiva das colónias. 
Externamente – aumento progressivo do isolamento do país face às tendências e às pressões 
internacionais, nomeadamente por parte dos EUA, da ONU e até da Santa Sé (docs. 3 e 4) 

• Após a Revolução de Abril de 1974: 
Defesa do direito das colónias à independência (doc. 5), explicitado no programa do Movimento das 
Forças Armadas, de acordo com a Carta das Nações Unidas. 
Reconhecimento da independência das colónias pelo Estado Português. 

 
 

II.1 
O documento 1 faz referência à operação levada a cabo pelo Movimento das Forças Armadas (MFA) que, na madrugada de 
25 de Abril de 1974, pôs fim ao Estado Novo. 
Perante a recusa obstinada do Governo marcelista em definir uma solução política para o problema colonial, os militares 
entenderam que se tornava urgente pôr fim ao regime de ditadura e abrir o caminho para a democratização do país. A 
fervorosa aclamação com que a ação revolucionária foi recebida pela população civil confirmou os propósitos dos militares 
em restituir ao povo português “as liberdades cívicas” de que, ao longo de 48 anos tinha sido privado. 
Do documento 2 podemos inferir que a situação não evoluiu de forma tão pacífica e democrática conforme o comunicado 
do MFA deixava prever. Da leitura do cartaz do PCP ficamos a saber que se acentuaram as divisões políticas na sociedade 
portuguesa. 
Com efeito, as “liberdades cívicas” abriram caminho a excessos levados a cabo por uma tendência revolucionária de 
esquerda, onde se insere a organização política autora do cartaz, com o argumento de suster o avanço da contraofensiva 
das forças consideradas reacionárias. Neste ambiente, cresceram por todo o país organizações com forte poder 
reivindicativo que evidenciavam a emergência de formas de poder popular que punham em causa a democracia e as 
liberdades cívicas, num quadro de democracia pluralista que norteara o movimento militar de Abril de 1974. 

 
II.2 
A nacionalização da banca noticiada pelo Diário de Notícias em 14 de Março de 1975 foi uma das mais poderosas 
manifestações da intervenção do Estado no domínio económico-financeiro. Foi uma decisão tomada logo na “primeira 
reunião do Conselho da Revolução”, um órgão político instituído para aconselhamento do presidente da República no 
exercício das suas funções de soberania, no seguimento da tentativa do golpe militar contra o avanço das forças de 
esquerda, três dias antes. 
A nacionalização da banca ocorreu, por conseguinte, na fase mais conturbada do processo revolucionário. Foram tempos 
em que as forças de esquerda se consolidaram no poder e deram início a um controverso processo de desmantelamento 
dos mais poderosos grupos económicos privados portugueses, onde se insere o acontecimento noticiado. 
Tratou-se, efetivamente, da substituição de uma velha banca, privada, entendida como uma instituição que apenas 
satisfazia os interesses de um grupo minoritário de grandes capitalistas e que tinha sido um dos mais importantes suportes 
do regime deposto, por uma nova banca, nacional, entendida como única via de desenvolvimento e de progresso de um 
país democrático. 

 
II.3 
A declaração do estado de sítio na área da Região Militar de Lisboa, em 25 de Novembro de 1975, com todas as 
consequências políticas inerentes, deixa entender bem quão complicados eram os tempos políticos que se viviam em finais 
de 1975. 



Com efeito, em consequência dos sucessos políticos conseguidos pelas forças de esquerda, em que preponderava o Partido 
Comunista suportado por uma ala radical do MFA e pelo Conselho da Revolução, sob o signo de uma proclamada aliança do 
povo com o MFA a que o Diário de Notícias (documento 3) também faz referência, Portugal afastava-se cada vez mais dos 
princípios que tinham norteado os revolucionários de Abril e caminhava para um modelo político muito próximo do das 
democracias populares do Leste da Europa. 
É este quadro político que leva alguns oficiais moderados a considerar 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”. Esse “ponto crucial” é a cada vez 
mais clara afirmação do carácter totalitário do processo revolucionário e as “grandes opções” só podem ser a construção de 
“uma sociedade de tolerância e de paz e não uma sociedade sujeita a novos mecanismos de opressão”, ou seja, o fim da 
fase extremista do processo revolucionário e o regresso aos princípios democráticos e pluralistas de Abril de 1974. 
A declaração do estado de sítio é o culminar de um processo de agravamento das tensões políticas e sociais e de iminente 
confronto militar generalizado entre os partidos conservadores e os partidos de esquerda. 
 

II.4 
Promulgada em 2 de Abril de 1976, a nova constituição foi elaborada no clima de forte radicalização política a que fizemos 
referência nas respostas anteriores. Esse clima revolucionário está bem presente no carácter marcadamente ideológico no 
sentido do socialismo. O artigo 2.° refere-o claramente ao afirmar que o Estado Português tem por objetivo criar “condições 
para o exercício democrático do poder pelas classes de trabalhadoras” tendo em vista “assegurar a transição para o 
socialismo”. 
É certo que reconhece também que a república portuguesa é um “Estado de direito, baseado na soberania popular, no 
respeito e na garantia dos direitos e liberdades fundamentais e no pluralismo de expressão”, salvaguardando o carácter 
pluralista da democracia portuguesa, mas, de algum radicalismo do discurso, podemos concluir que os tempos mais 
conturbados do PREC ainda estão bem presentes, pelo menos até 1982, ano da primeira revisão em que este carácter é 
claramente corrigido. 
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