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Antes/ Depois - Saúde

▪ Antes:

Antes do 25 de Abril a saúde estava a cargo das famílias, das instituições privadas ou da

previdência.

A mortalidade infantil e a mortalidade materna era muito elevada, muito acima da média

europeia, pois uma grande parte dos nascimentos ocorriam nos lares sem

acompanhamento médico.

Também no que respeita às condições de vida da população havia várias falhas, tal como

as condições sanitárias que faltavam em vários lares, tendo como consequência a

propagação de várias doenças.

▪ Depois:

Após o 25 de Abril passou a existir um serviço de saúde universal, hospitais e médicos

espalhados pelo país ou acesso assegurado a todos os portugueses.

O Serviço Nacional de Saúde foi implantado em Portugal em setembro de 1979 e só a

partir desse momento os portugueses passaram a dispor de um sistema que assegura uma

cobertura de saúde universal a cargo do Estado.



Antes / Depois - Educação

▪ Antes:

Nas escolas ensinava-se o valor do respeito, da disciplina e da ordem;

Os alunos eram obrigados a usar farda;

Os professores aplicavam castigos físicos;

Os alunos tinham que ser cultos;

Rapazes e raparigas frequentavam escolas diferentes;

Alunos tinham que rezar todos os dias.

▪ Depois:

O ensino passou a ser liberal;

Uso de farda só obrigatório em alguns colégios privados;

É expressamente proibido um professor bater num aluno, se o aluno se comportar mal o 

dever do professor é colocá-lo de castigo;

Os alunos não necessitam de saber de cor os caminhos de ferro e todos os rios (apenas os 

mais importantes);

Rapazes e raparigas podem frequentar a mesma escola e a mesma turma.


