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Identificação da Escola: Escola Secundária/3 de São Pedro do Sul
Circulo: Viseu
Sessão: Escolar

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

A situação sócio - económica que caracteriza Portugal desde longa data tem-se revelado
problemática. Temos vivido assim ao longo da história, desde a Monarquia à República. A
mudança de regime não conseguiu resolver os problemas políticos, sociais e económicos,
apesar de os republicanos, na época, fazerem crer que a mudança do regime permitiria, só
por si, assegurar a sua solução.
Os anos foram passando, a 1ª República e a participação na 1ª Guerra Mundial, a 2ª
República - Estado Novo, a Guerra Colonial, a Revolução de 25 de Abril, as crises petrolíferas,
são momentos em que se podem observar grandes dificuldades económicas no país, que
apesar de ter conseguido algum crescimento nas últimas décadas, não recuperou o atraso
económico que o separa dos países mais desenvolvidos.
O problema que é anterior à instauração da República, traduziu-se em: - instabilidade
política; - situação deficitária das contas com o exterior; - desemprego elevado; - inflação
crescente; - grandes fluxos de migração e emigração; - baixa escolaridade; - predomínio do
sector primário; - incipiente industrialização; - baixo investimento privado; - dependência
excessiva do Estado.
O conjunto dos aspectos mencionados torna muito difícil e penosa a vida da grande
maioria da população portuguesa que enfrenta, no dia a dia, condições precárias e que, em
tempo de crise, geralmente se agravam ainda mais.
A República difundia os ideais da liberdade, da igualdade e do progresso. Naquele
contexto, surge a necessidade da intervenção do Estado no sentido de atenuar as
desigualdades que começam no "berço" e se vão perpetuando durante a vida de muitos
cidadãos portugueses, o que demonstra que os ideais da República ainda não foram
totalmente concretizados.
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A herança da 1ª República, provou que o regime republicano não funcionou no sentido
de resolver os problemas estruturais do país, embora apresentasse um ideário que promovia
valores democráticos, que hoje são tidos como a base da organização social mais apropriada
ao desenvolvimento do ser humano, não teve um programa de acção sério e não conseguiu
por isso o progresso económico do país.
A Assembleia escolar, em sessão do dia 20 de Janeiro de 2010, decidiu aprovar as
seguintes medidas que lhe parecem contribuir para ajudar a resolver os problemas
enunciados:

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1.

Incentivar à poupança, ao investimento privado, assim como o empreendedorismo.

2.
Investimento público selectivo, ou seja, investir em obras públicas que permitam o
crescimento económico e a prestação de melhores serviços à população.

3.
Investir em energias renováveis de forma a diminuir a dependência energética do
exterior e mais consentâneo com o desenvolvimento sustentável.

