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José Canas da Silva sugere a criação de uma Secretaria de Estado para a terceira
idade
No âmbito do 8º Congresso Nacional do Idoso, que está a decorrer entre hoje e amanhã, no Centro de
Congressos de Lisboa, José Canas da Silva, presidente do evento, considera que, "num país com tantos idosos,
seria importante criar uma Secretaria de Estado para a terceira idade, já que as condições dos idosos em Portugal
se acompanham, muitas vezes, igualmente de pobreza e de menor instrução, tornando-se essa população
especialmente frágil."
Em declarações à Just News, o presidente do 8º Congresso Nacional do Idoso refere: "Segundo dados recentes, há
um agravamento crescente de crise demográfica em Portugal, um aumento percentual do numero de idosos,
consequência da baixa natalidade persistente e do aumento da esperança média de vida. Esta crise demográfica
irá agravar a situação económica do país, que já tem raízes antigas, e é de difícil resolução no curto e médio
prazo."
Acrescenta José Canas da Silva: "Importa salientar que uma parte considerável dos gastos em saúde nos países
desenvolvidos diz respeito ao último ano de vida das pessoas e é muito importante melhorar a qualidade de vida
nestes últimos anos, tendo, pois, de haver uma maior atenção à compressão da morbilidade, ou seja, reduzir o
sofrimento e a doença que acompanha, muitas vezes, os últimos anos de vida das pessoas."
Sobre o evento a que preside, o diretor do Serviço de Reumatologia do Hospital Garcia de Orta afirma que,
atualmente, "é já o maior evento científico sobre Geriatria em Portugal mas, além disso, é o terceiro congresso
português em número de participantes, já que nos aproximamos dos 2.000 inscritos e de 200 posters
apresentados".

A Just News está a acompanhar o 8º Congresso Nacional do Idoso e disponibiliza para consulta várias fotos,
acessíveis AQUI.
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