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RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA 

 

 

Entidade: Diab(r)etes – Associação mais do que um grupo, um família 

 Associada da Federação Portuguesa das Associações de Pessoas com 

Diabetes 

 Elementos identificados na página da Comissão 

 

Recebidos por:  Deputados Maria Augusta Santos (PS) e Liliana Silva (PSD).  

 

Assunto:  Apresentação do projeto relativo à diabetes tipo 1 nas escolas. 

 
 
Exposição: A Deputada Maria Augusta Santos (PS, que presidiu à reunião) cumprimentou a 

delegação presente e indicou os tempos fixados para a audiência.  

 

Os membros da delegação indicaram o seguinte, em síntese: 

1. As pessoas com diabetes tipo 1 deixam de produzir insulina em quantidades suficientes 

para as suas necessidades e o número de alunos com esse tipo de diabetes tem vindo 

a aumentar; 

2. Há falta de apoio nas escolas para estes alunos; 

3. O aluno quando precisa, pede para sair da sala de aula e sai sozinho, quando devia sair 

acompanhado; 

4. Cada diabético tem necessidade de uma quantidade de insulina diferente; 

5. Há uma orientação dos Ministérios da Saúde e da Educação, no âmbito do Programa 

Nacional de Saúde Escolar, que realça a necessidade de gestão de 3 áreas, tendo em 

vista a saúde e bem-estar da criança/jovem: 1) administração de insulina; 2) alimentação; 

3) atividade física; 

6. É difícil colocar a orientação em prática, desde logo porque falta formação do pessoal 

docente e não docente; 

7. Embora tenha havido formação, esta abrangeu um número reduzido de professores; 

8. Se o aluno tiver glicémia e fizer um teste escolar, as suas condições e resultados são 

afetados; 

9. A Associação apresenta um projeto com o objetivo de apoiar os alunos e as famílias na 

integração escolar, dotar a comunidade educativa de conhecimento para atuar e 

desmistificar a diabetes junto da comunidade; 
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10. E faz as seguintes propostas: 1) a formação em diabetes seja creditada para os 

professores; 2) disponibilização de mais apoio às escolas que tenham alunos com 

diabetes tipo 1. 

A Deputada Liliana Silva (PSD) referiu que é professora, já teve formação nesta matéria e a 

mesma foi frequentada por todos os professores. Perguntou depois aos membros da delegação 

que faltas de apoio existem em relação a crianças pouco autónomas e se entendem que há 

bullying no que respeita aos alunos com diabetes. 

 

A Deputada Maria Augusta Santos (PS) mencionou que, na qualidade de docente, já lidou com 

esta situação na escola, reconhecendo a necessidade de serem adotadas competências que 

tornem a escola cada vez mais inclusiva e, por tal, mais eficiente na ajuda que tem de ser 

prestada aos alunos portadores de diabetes tipo I. Referiu, ainda,  que só depois de 2010 foi 

iniciado o registo das pessoas portadoras desta doença, o que tem permitido proceder a uma 

avaliação mais correta da sua abrangência, por grupos etários, permitindo a adoção de 

estratégias mais integradas, nomeadamente, por parte das escolas. Nesse sentido, fez 

referência à orientação emanada dos Ministérios da Saúde e da Educação, destacando a 

importância do PSI - Plano de Saúde Individual, cujo preenchimento por diversas entidades é de 

elevada importância, permitindo dar respostas diferenciadas a cada aluno. 

 

Devolvida a palavra aos membros da delegação, estes referiram o seguinte: 

1. Há bullying em relação aos alunos com diabetes, aos que têm necessidades educativas 

especiais e aos que estudam; 

2. Há falta de apoio para os alunos com diabetes; 

3. Só os diretores de turma é que foram à formação, não tendo participado os restantes 

professores e os assistentes operacionais; 

4. Há necessidade de dotar a comunidade de conhecimento sobre a diabetes; 

5. A diabetes tipo 1 é uma doença muito exigente e neste momento há 3.300 crianças 

identificadas com a mesma, o que representa uma elevada percentagem. 

A gravação áudio da audiência e a documentação entregue pela delegação estão disponíveis na 

página da Comissão na internet, constituindo parte integrante deste relatório, o que dispensa 

maiores desenvolvimentos nesta sede.  

 

Palácio de São Bento, 07 de fevereiro de 2019 

 
 

A assessora  
Teresa Fernandes 
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