Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola Secundária Abel Salazar
Circulo: Braga
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

A República implantada em Portugal, em 5 de Outubro de 1910, pretendia concretizar um
conjunto de ideias de igualdade na sociedade portuguesa do início do século XX. Como
resposta à monarquia e à situação criada pelos monárquicos que insistiam em continuar a
situação quando eram claros os sinais de mudança exigidos pelos diferentes grupos sociais, a
República pretendia defender os interesses da população, em especial quanto à economia,
educação, com
dições de trabalho, erradicação do trabalho infantil e finanças públicas. Com a aprovação de
uma Constituição em 1911, eram claros o respeito pela igualdade social, a liberdade e o
avanço de Portugal face ao resto do mundo.
Pretendia-se, assim, acabar com a exploração dos trabalhadores através de vários factores
como os baixos salários, o excesso de horas de trabalho e até mesmo o combate ao
desemprego. Defendia-se a igualdade entre os cidadãos, independentemente da sua origem
social ou situação económica. Lutava-se para que os políticos mantivessem uma relação
muito forte com os reais problemas da sociedade.
Se alguns destes objectivos foram atingidos, outros não passaram das linhas da Constituição.
Surgiram novas reivindicações sociais com a evolução das sociedades no século XXI a que
urge dar respostas, de forma a abater as diferenciações sociais, acabar com a diferença entre
ricos e pobres, com a exclusão social e com a falta de qualificação profissional da população.

Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Combater as desigualdades na economia diminuindo as assimetrias no desenvolvimento da
qualidade de vida, na fixação de empresas no interior do país e na criação de mais emprego e
manutenção dos postos de trabalho existentes; na educação e formação profissional através
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da melhoria das qualificações das pessoas; na erradicação do trabalho infantil através de
maior fiscalização de empresas, de mais cuidado por parte dos pais, de luta contra o
desinteresse da sociedade perante o problema; nas condições de trabalho através da
valorização do papel da mulher, da igualdade quanto ao género e à etnia, da criação de
incentivos ao emprego de jovens mulheres, da afirmação e da protecção da mulher na
sociedade; nas finanças públicas através de maior investimento em equipamentos escolares
em hospitais e em redes viárias do interior.

2.

3.

