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#ESTUDOEMCASA  

 
BLOCO N.º 46  

DISCIPLINA HISTÓRIA A 
ANO(S) 12.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

► Problematizar o processo de democratização, do PREC à progressiva 
instalação e consolidação das estruturas democráticas, o processo de 

descolonização, a política económica anti-monopolista e a intervenção do 

Estado nos domínios económico e financeiro. 

 

 

Título/Tema do Bloco 

A revisão constitucional de 1982 e o funcionamento das instituições 
democráticas. 

 
 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

Secundário/12.º ano 

DESAFIO 

 

Releia o documento intitulado “Os limites da revisão constitucional de 1982”  

e depois responda:  

As leis de revisão constitucional terão de respeitar: 

a) A independência nacional e a unidade do Estado; 

b) A forma republicana de governo; 

c) A separação das Igrejas do Estado; 

d) Os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos; 

e) Os direitos dos trabalhadores, das comissões de trabalhadores e das 

associações sindicais; 

f) O princípio da apropriação coletiva dos principais meios de produção e solos, 

bem como os recursos naturais e a eliminação dos monopólios e dos 

latifúndios; 

g) g) A planificação democrática da economia; 
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h) O sufrágio universal, direto e periódico na designação dos titulares eletivos dos 

órgãos de soberania das regiões autónomas e do poder local, bem como o 

sistema de representação proporcional; 

i)  O pluralismo de expressão e organização política, incluindo partidos políticos, 

e o direito de oposição democrática; 

j)  A participação das organizações populares de base no exercício do poder 

local; 

k) A separação e interdependência dos órgãos de soberania; 

l) A fiscalização da constitucionalidade por ação ou por omissão de normas 

jurídicas; 

m) A independência dos tribunais. 

 

Artigo 290.º da Constituição da República Portuguesa, de acordo com a 

redação da Lei Constitucional n.º 1/82, de 30-09-1982 

 

1. Indique três aspetos conotados com a ideologia socialista, a respeitar na 

revisão constitucional de 1982.   

 

 

Bom trabalho!! 
 


