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Exmª. Senhora Major Farmacêutica Inês Martins, em representação do 

Laboratório Militar 

 

Exmos. Senhores representantes do Conselho de Administração do 

CHULC 

 

Exmos. Senhores Diretores dos Serviços de Imunohemoterapia aqui 

presentes 

 

Exmº. Senhor Presidente da FEPODABES, Sr. Alberto Mota 

 

Exmº. Senhor Presidente da FAS-Portugal, Sr. Joaquim Mendes Silva 

 

Nossos Parceiros aqui presentes 

 

Caros Dadores de Sangue 

 

Profissionais do IPST 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 
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Comemoramos hoje mais um Dia Nacional do Dador de Sangue. 

 

É um dia que pelo seu significado será sempre assinalado e é com um 

enorme orgulho e privilégio que o IPST o faz. 

 

Contudo, não queremos que seja apenas o cumprimento de um ritual mas 

antes que seja uma forma de assinalar e homenagear todos os Dadores 

de Sangue pelo que significa o seu elevado gesto de solidariedade. 

 

Nunca é demais sublinhar que a dádiva de sangue no nosso país é um 

dos expoentes de como deve ser entendida a cidadania no que respeita 

ao dever dos cidadãos. 

 

Aliás, já sobejamente me ouviram referir que, na contabilidade do deve e 

do haver cívico, aquela é bem a favor dos Dadores de Sangue pela sua 

postura altruísta e de generosidade do anonimato de dar do que é seu, 

para que outros vivam! 

 

Assim, também o movimento associativo em torno da dádiva tem 

características peculiares na essência do que representa como 

congregação de cidadãos em torno de um objetivo comum – dar sangue e 

cujo benefício é a recompensa espiritual e cívica de fazer bem!... E disse 

peculiar porque nos tempos que vivemos esta forma de solidariedade 

deve ser identificada e reconhecida pelos 10 milhões de portugueses. 
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É bom que se relembre que o sangue não se fabrica, pelo que esta forma 

de solidariedade, para que tenha continuidade e olhemos o futuro com 

tranquilidade tem que ser dinamizada junto dos jovens. 

 

A passagem de testemunho intergeracional deste gesto de altruísmo, face 

ao envelhecimento dos nossos dadores tem que ser acautelado, 

estimulando a promoção junto dos mais jovens! 

 

Um estudo publicado em 2018 pela Universidade de Coimbra, realizado 

numa população jovem universitária, mostra que nestes jovens a 

motivação altruísta está presente, devendo ser perscrutado como fator de 

recrutamento, a par de uma maior informação sobre a inocuidade do 

gesto, quebrando eventuais medos e receios. 

 

Neste estudo, demonstra-se que a habitual alegada falta de tempo não 

constitui um obstáculo à dádiva de sangue. 

 

O estudo conclui ainda que interessa encontrar estratégias de fidelização 

dos jovens enquanto dadores! É nesse foco que devemos continuar a 

trabalhar! 

 

Para mantermos as nossas reservas estáveis, temos que desenvolver 

algumas medidas agora e no futuro. 
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Temos que intervir na promoção junto dos jovens e prevenir as 

dificuldades sazonais nos meses de Inverno e no Verão que, nestes dois 

momentos do ano, por razões conhecidas, geram uma baixa nas nossas 

reservas. 

 

Temos que continuar a implementar programas nos hospitais de acordo 

com o Despacho n.º 3387/2018, que melhorem uma prática transfusional 

que evite a utilização de transfusões não necessárias, recorrendo a novas 

práticas médico-cirúrgicas e de medicina transfusional que previnam e 

tratem a anemia grave. 

 

Aliás, fruto desta política transfusional mais restritiva mas mais eficiente, e 

de acordo com as boas práticas, verificamos que Portugal segue o rumo 

do que se passa a nível internacional. 

 

Em resultado disto existe uma redução sustentada e controlada das 

colheitas de sangue que acompanha em paralelo a diminuição das 

necessidades de transfusão. 

 

Sendo o nosso apoio um pilar fundamental do SNS, com as nossas 

reservas de sangue, asseguramos necessidades nacionais também para 

além do SNS. 
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Um tema que é recorrente falar-se é o destino do plasma resultante das 

dádivas em Portugal. 

 

Hoje estamos em condições de comprovadamente reafirmar que o 

aproveitamento do plasma, quer para transfusão quer para fracionamento, 

é um processo, transparente, sustentado e irreversível quer no momento 

atual quer no futuro. 

 

O IPST vai abrir concurso até ao final do ano para se continuar a 

aproveitar o plasma nacional em parceria com os hospitais, em 

continuidade ao último concurso desenvolvido que culminou com a 

entrega dos medicamentos derivados do plasma no final de dezembro 

último. 

 

Apesar das limitações que temos e que são conhecidas, vamos continuar 

a atender a todas as áreas e atribuições que a segurança e a qualidade 

transfusionais exigem, e vamos continuar a dar resposta na multiplicidade 

de campos de intervenção na área do sangue no âmbito da nossa 

missão. 

 

Olhando três desafios que encaramos, e que são: 

 

 manter a autossuficiência nacional em sangue; 

 reduzir os efeitos negativos da sazonalidade na dádiva; e, 

 aumentar o número de dadores entre os 18 e os 24 anos 
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Está nas mãos de todos nós, Dadores e IPST, o desenvolvimento de 

esforços sinérgicos que permitam superar estas questões mantendo a 

autossuficiência e a sustentabilidade pretendidas. 

 

O cumprimento integral da nossa missão na área do sangue é também 

uma forma de transmitir confiança a quem dá sangue de forma generosa 

desinteressada e voluntária, que assim sabe que o seu sangue está 

entregue em boas mãos. 

 

Bem Hajam Dadores de Portugal! 

 

Obrigado pelo Vosso Exemplo! 

 

 

Lisboa, 27 de março de 2019 

 

 

 

 

 

O Presidente do Conselho Diretivo 

Dr. João Paulo Almeida e Sousa 


