ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

O Presidente

INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA,
EDUARDO FERRO RODRIGUES
FESTA DA DIABETES
90 ANOS DA ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS DIABÉTICOS PORTUGUESES
LISBOA, 26 DE NOVEMBRO DE 2016

Senhor Presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal,
Permitam-me que comece com uma nota pessoal, dirigida ao José Manuel Boavida, que me
desafiou a estar hoje aqui presente.
O José Manuel Boavida foi meu colega de cela quando fomos ambos presos políticos no tempo
da ditadura.
São tempos que parecem distantes, felizmente. Mas nunca podemos perder de vista que a
democracia nunca é um adquirido, é uma conquista diária, que exige aperfeiçoamento e
participação.
Participação nas instituições políticas democráticas certamente, mas também nos movimentos
e nas associações da sociedade civil.
A Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal é uma dessas instituições que ajudam a
fazer de Portugal um país melhor e com menos sofrimento.
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São 90 anos de dedicação à causa da Diabetes e que hoje se comemoram com uma mensagem
positiva, em clima de festa, com várias atividades dirigidas aos diabéticos, amigos e familiares,
ajudando a promover hábitos de alimentação e práticas desportivas que ajudam a prevenir e a
combater a diabetes.
Este é um dia especial, comemorar 90 anos num dia de convívio e solidariedade.
Se o dia é de festa é porque a APDP o merece. É de facto notável o trabalho desenvolvido em
prol dos associados, seja com as consultas e as convenções, seja com as ações de formação,
seja com as atividades de investigação, seja com as iniciativas de divulgação e informação
junto do grande público e dos diabéticos em particular.
O portal da diabetes é uma excelente montra dessas atividades, que merece ser visitada.
Ali podemos verificar que em 2013, ano dos últimos dados disponíveis, a prevalência estimada
da Diabetes na população portuguesa entre os 20 e os 79 anos foi de 13,0%.
Isto significa que mais de 1 milhão de portugueses tem Diabetes.
O envelhecimento da população e a evolução do estilo de vida e dos modos de trabalho estarão
por detrás do aumento da prevalência da diabetes em Portugal, que cresceu, entre 2009 e 2013,
na ordem dos 11%.
Há certamente notícias positivas. Ao nível hospitalar destaca-se a diminuição da letalidade nas
pessoas com Diabetes;
Ao nível dos cuidados primários destaca-se o alargamento da prestação dos cuidados de saúde
na população diabética ou o aumento da observação do pé diabético.
Mas o que é um facto é que a prevalência continua a aumentar.
Esta é pois uma guerra que está longe de estar vencida.
Temos muitas batalhas pela frente.
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As batalhas da alimentação saudável e da prática desportiva.
A batalha do tratamento com mais e melhores respostas.
Espero que este dia de festa sirva de estímulo para a mobilização do Estado e da sociedade civil
em prol desta causa.
E que da Festa da Diabetes surja uma sociedade mais consciente das práticas preventivas e
instituições públicas, executivas e legislativas, mais atentas às revindicações de quem, pela
experiência e pelo conhecimento, é capaz de nos transmitir preocupações e prioridades no
âmbito da diabetes.
À Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal deixo os meus parabéns por estes 90 anos
e faço votos dos maiores sucessos.
Em nome desse valor supremo que é o Direito à Saúde e a uma vida com qualidade para todos.
Eduardo Ferro Rodrigues
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