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RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Introdução
Caros associados:
Nos termos da lei e dos estatutos, apresentamos para vossa apreciação o relatório das
atividades desenvolvidas durante o ano de 2017, acompanhado das contas do mesmo ano.
Procuramos seguir com o rigor possível o plano de trabalho que traçamos para 2017 que, no
fundamental, continha os objetivos estatutários da nossa Associação: a defesa dos direitos
dos nossos associados em particular, e das pessoas com deficiencia ou incapacidade
adquirida em contexto laboral em geral, e ao mesmo tempo, lutar/contribuir para a
sociedade inclusiva.
Nem sempre é possível concretizar os objetivos traçados, não por culpa própria, porque
saber e vontade não nos falta, mas acima de tudo, porque os apoios financeiros necessarios
para o desenvolvimento das nossas atividades tem sido muito escassos, especialmente a
comparticipação financeira do governo para o funcionamento da Associação.
Não obstante os constrangimentos financeiros, foi possível, (como se pode verificar nos
mapas demonstrativos que abaixo reproduzimos) graças ao empenho e dedicação dos
trabalhadores da ANDST, Delegados Distritais e Dirigentes, aumentar a nossa atividade e
acima de tudo, o número de sócios a quem prestamos apoio nas várias valências.
É visível também, o aumento das nossas atividades junto da comunidade quer junto de
estruturas representativas dos trabalhadores, quer com Organizações Populares de Base.
Continuando o percurso que trilhamos há mais de 42 anos, as nossas atividades principais
no ano transato, centraram-se no serviço de apoio diversificado aos associados, e aos
trabalhadores que, tendo sido vítimas de acidente ou de doença profissional procuram a
nossa ajuda.
Os constrangimentos financeiros que a diminuição no apoio financeiro ao funcionamento
por parte do INR,I.P. nos causou, obrigou-nos a restringir algumas ações que tinhamos
programado em alguns Distritos do interior do país onde os trabalhadores sentem mais
dificuldade na obtenção de respostas em caso de acidentes de trabalho ou de doença
profissional.
No entanto, não obstante esses constrangimentos, com redobrado sacrifício dos nossos
funcionários, dirigentes e Delegados Distritais, podemos considerar que, no essencial,
cumprimos os nossos objetivos não defraudamos os nossos associados e as pessoas que
procuraram a nossa ajuda.
Em março, realizaram-se eleições para os Órgãos Sociais da ANDST, sendo eleita a única lista
que foi apresentada pela direção cessante e que vai gerir a nossa Associação durante o
quadriénio 2017-2021.
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Apresentação gráfica do apoio prestado aos associados
Como se pode verificar no gráfico 1, no ano de 2017 prestamos apoio (informativo, jurídico,
médico, social e psicológico) a 4.255 pessoas que, nas várias vertentes, procuraram a nossa
ajuda em processos de acidente de trabalho ou de doença profissional. Os atendimentos
foram prestados pelos serviços da Sede, Delegações e Delegados Distritais, verificando-se
um aumento de 200 atendimentos relativamente a 2016.
A média diária de 17,58 atendimentos, constitui, sem dúvida, um trabalho intenso e extenso
dos trabalhadores da nossa Associação. Não podemos deixar de realçar e destacar o
empenho dos Delegados Distritais da ANDST que, de forma voluntária, destinaram muitas
horas do seu tempo, recebendo e apoiando, os trabalhadores afetados por acidentes ou por
doenças profissionais, apenas movidos pelo interesse em ajudar quem mais necessita,
prestaram e prestam relevantes serviços à comunidade nos Distritos em que representam a
nossa Associação.
Gráfico 1

O acidente de trabalho, constitui não raras vezes, um evento traumático, com consequências
muito severas não apenas para o trabalhador afetado, mas para todo o agregado familiar. A
intervenção da equipa técnica da ANDST (Jurista, Médico, Psicóloga e Assistente Social)
tornou-se fundamental para garantir os direitos dos associados, e minimizar os impactos
negativos do acidente. A esse nível, o gráfico 2, mostra a intervenção da Associação por
valência. A oferta da EDP-Distribuição, em novembro de 2017 de uma viatura automóvel vai
permitir-nos uma maior mobilidade e, em consequência, um maior e mais alargado apoio
aos associados no exterior, designadamente em visítas domiciliarias e hospitalares,
ampliando a nossa ação territorial, a participação em reuniões plenárias, contactos com
trabalhadores e com a população em geral, levando ensinamentos e conhecimentos a quem
mais necessita.

Relatório de atividades 2017

Página 3

Associação Nacional dos Deficientes Sinistrados no Trabalho

Gráfico 2

Portugal é dos Países da Comunidade Europeia com um dos mais elevados índices de
acidentes de trabalho e doenças profissionais. Os intensos ritmos de trabalho, a precaridade,
o incumprimento das normas legais de prevenção e segurança no trabalho por parte das
entidades empregadoras, são algumas das causas dos acidentes de trabalho e das doenças
profissionais que atingem os trabalhadores. Temos verificado, como se mostra no gráfico 3,
um número crescente de mulheres vítimas de acidente de trabalho ou de doença
profissional que procuram os nossos serviços de apoio na resolução dos seus processos quer
junto das seguradoras, do Tribunal ou do Departamento de Protecção Contra os Riscos
Profissionais.
Em 2017 o total de atendimentos por genero foi de 3.199 homens e 1.056 mulheres, um
acrescimo de 66 homens e 134 mulheres relativamente a 2016.
De realçar o aumento do número de trabalhadoras que procuraram a nossa ajuda, quer em
processos de acidente de trabalho, quer em processos de doença profissional, o que
confirma os dados estatísticos oficiais do aumento de acidentes e denças profissionais nas
trabalhadoras.
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Gráfico 3

No universo do apoio prestado aos associados, é visível no gráfico 4 que a grande maioria
dos atendimentos é referente a acidentes de trabalho (3.406), no entanto temos constatado
um crescente aumento do número de processos de doença profissional (795), quer em
processos iniciais, quer de incidentes de revisão de incapacidade. Os 54 (outras) referem-se a
pessoas com patologias resultantes de doença natural ou acidente de responsabilidade civil
a quem também prestamos apoio.
Gráfico 4

Relatório de atividades 2017

Página 5

Associação Nacional dos Deficientes Sinistrados no Trabalho

O gráfico 5, mostra que no ano de 2017, entraram 607 novos sócios, mais 43 do que em
2016. A grande maioria dos novos associados, contactam-nos aconselhados por pessoas já
associadas, o que significa, a nosso ver, confiança na nossa Organização e no nosso trabalho.
Gráfico 5

 ORGANIZAÇÃO INTERNA
A experiência tem-nos ensinado que é sempre possível melhorar os nossos serviços, e a
aposta na formação contínua dos trabalhadores, dirigentes e Delegados da ANDST, tem-se
mostrado de grande valia no serviço de apoio aos nossos associados, e na nossa intervenção
interna e externa.
Contactamos os associados que, por razões diversas, não temos tido notícia, procurando
inteirar-nos da sua situação social e económica, disponibilizando os nossos serviços para o
que entendam por necessário.
Procedemos a uma ampla distribuição de cartazes e desdobráveis informativos das
atividades da nossa Associação.
Verificando-se que muitos dos sócios, por razões diversas, tem as suas quotas por
regularizar, temos procurado sensibilizar os associados quer por contacto telefónico, email
ou via CTT, para regularizarem o pagamento das quotas, ao mesmo tempo que procuramos
melhorar o sistema de pagamento por Multibanco ou por transferência bancária.
Criamos Grupos de trabalho internos que nos vão permitir uma ação mais diversificada e
mais ampla em áreas que vão desde a sensibilização para a prevenção, retorno ao trabalho,
e informação sobre direito à reparação e à inclusão.
Realizamos reuniões regulares com os Delegados Distritais,
Procedemos, em conformidade com a lei, à alteração dos Estatutos, iniciando o processo de
revisão do acordo com a Segurança Social, em Lisboa e Porto.
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Melhoramos o sistema informático de recolha de dados estatísticos dos processos dos
nossos associados.
O Secretariado da Direcção reuniu bimensalmente num total de 23 reuniões.
A Direcção Nacional reuniu trimestralmente conforme previsto no Plano de atividades.
 INTERVENÇÃO TERRITORIAL
Como se verifica pelo Gráfico 1, a maioria dos associados a quem prestamos apoio situam-se
nos Distrito do Porto, Lisboa e Coimbra. Os Delegados Distritais da ANDST, de Aveiro; Braga;
Évora; Leiria; Santarém e Setubal, tem conseguido, mesmo com limitações de espaço e de
tempo, apoiar inúmeros associados, e proceder à divulgação da Associações nos Distritos
onde estão implantados.
Por razões financeiras não nos foi possível, como tínhamos planeado, dotar os
representantes dos Núcleos Regionais dos necessários meios para lhes permitir alargar e
ampliar as suas atividades. Pelos mesmos motivos não foi ainda possível alargar a nossa
ação a outros Distritos onde a nossa intervenção é ainda muito residual.
 INTERVENÇÃO INSTITUCIONAL




Reunimos a nosso pedido, com Secretária de Estado para a Inclusão das Pessoas
com Deficiência, para lhe transmitirmos as nossas preocupações sobre a situação
económica e social dos sinistrados no trabalho e doentes profissionais e
manifestarmos também as nossas preocupações sobre o corte do apoio
financeiro à nossa Associação, quer para o funcionamento quer para o projeto de
investigação que promovemos com a colaboração da Universidade do porto;
Participamos na audição pública “Deficiência, Emprego, Sinistralidade Laboral,
Proteção Social, Direitos na Lei e na Vida” promovida pelo Grupo Parlamentar do
PCP;



Participamos na Sessão Pública relativa à “Prestação Social para a Inclusão”, e
“Vida Independente”realizada em Lisboa;



Reunimos com os Grupos Parlamentares do P.S. do P.C.P e do B.E, sobre a
necessidade de alteração da legislação dos acidentes de trabalho e doenças
profissionais;
Participamos na Sessão de Abertura do Ano Europeu da Segurança e Saúde no
Trabalho, promovida pela Autoridade para as Condições do Trabalho;
Solicitamos audiência à Secretaria de Estado da Administração para tratar de
assuntos relacionados com acidentes e doenças profissionais na administração
pública.
Participamos em duas Reuniões plenárias com o INR I.P. no Porto sobre “Vida
Independente e Prestação Social para a Inclusão”






Participamos na sessão solene da tomada de posse dos Órgãos do Munícipais de
Coimbra



Reunimos com o Vereador do Pelouro da Habitação da Câmara Municipal de
Coimbra, para tratar de instalações para a nossa Delegação.
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 INTERVENÇÃO SOCIAL
A intervenção social da ANDST, designadamente na prevenção dos acidentes e doenças em
contexto laboral, e na defesa dos direitos dos trabalhadores, não tem passado despercebido
na sociedade. São várias as Organizações públicas e privadas que têm solicitado a nossa
colaboração em iniciativas que promovem no âmbito de ação social e de sensibilização para
a promoção da saúde nos locais de trabalho.
Pela sua importância destacamos a participação da ANDST nos seguintes eventos:

























Participação na Sessão de esclarecimento sobre acidentes na Função pública
promovido pelo STAL-Aveiro;
Participamos, com uma comunicação, na sessão de esclarecimento sobre acidentes e
doenças profissionais promovida pela União dos Sindicatos do Porto;
Participamos com uma comunicação no 24º Encontro Nacional de Deficientes
promovido pela CNOD;
Participação em 3 reuniões do CLAS –Coimbra;
Reunimos com a União dos Sindicatos do Porto, preparando ações conjuntas sobre
informação e sensibilização dos dirigentes e ativistas sindicais, para a prevenção e
reparação dos acidentes e das doenças profissionais;
Participamos na reunião do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos.
Participamos, como observador, no Conselho Municipal de Lisboa para a inclusão das
pessoas com deficiência.
Participamos no Forúm “Quotidianos Femininos e Deficiência”
Participamos no Seminário “Participação Social na Deficiência: “Desafios e Opções de
Políticas Públicas”;
Participamos no Seminário “Emprego Inclusivo”;
Participamos no Encontro “ Segurança como modo de vida”;
Contacto com Instituições para recolha de cabaz de natal para associados/familia
carênciados;
Participamos na II Mostra de Educação Conselhia;
Participamos no Dia da Cidadania, realizado em Coimbra;
Participamos na sessão plenária da CNOD;
Sindicato Nacional dos Trabalhores da Aviação Civil;
reunião com dirigentes sindicais do STAL Aveiro;
Participamos em Novembro no Encontro de Segurança promovido pela EDPDistribução (onde nos foi entregue a chave de uma viatura automóvel oferta da EDPDistribuição);
Reunimos com Sindicato da Construção de Portugal;
Participamos, com uma comunicação, do Seminário em Motosinhos sobre Segurança
e Saúde no Trabalho, promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração
Local-STAL;
Reunimos com a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia;
Reunimos com o STAL Nacional;
Realizamos uma ação de formação no STAL de Aveiro;
Reunimos com o Sindicatos da Marinha Mercante; Agencias de Viagem, Transitários
e Pescas;
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Participamos na Conferência “O que na verdade importa” promovida pela
Seguradora Fidelidade;
Participamos no Grupo Focal no projeto de investigação “Decide-Deficiência e autodeterminação” e o Desafio da “Vida independente em Portugal” promovida pelo
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra;
Participamos nas Jornadas “As munlheres e a Deficiência-Violências e discriminação
Vs Direitos” promovida pelo Movimento Demacrático das Mulheres;
Enviamos uma nota à imprensa sobre o Acordão do Tribunal Constitucional que
confirma/retira aos trabalhadores da função pública o direito a receberam pensões
por acidente de trabalho ou por doença profissional.

 ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS
Organizamos e realizamos o 18º almoço/convívio de sócios e familiares em Pombal com a
participação de 60 pessoas;
Realizamos o almoço-convívio com sócios e familiares na Cidade da Batalha;
Promovemos o “lanche de natal” em Lisboa
Apresentamos uma candidatura ao Instituto Nacional para a Reabilitação, para Projeto
Cultura/convívio a realizar em 2018, nos Distritos de Coimbra; Lisboa e Porto,

 SOCIEDADE INCLUSIVA
Promovemos e concretizamos o Projeto “ Combater a discriminação e a desigauldade no
emprego” com o apoio financeiro do INR,I.P. com a realização de um ciclo de debates em
Aveiro; Braga; Castelo Branco e Santarém;
Participamos nas reuniões do Conselho Municipais de Ação Social de: Coimbra (2); Seixal (4);
Évora(4); Setúbal(4); Santarém(2);

 A ANDST E O VOLUNTARIADO
No gráfico 6, pode constatar-se um ligeiro crescimento do número de horas que os dirigentes
da ANDST, em especial dos Delegados distritais que dedicaram, gratuítamente (muitas vezes
abdicando do conforto familiar) à causa solidária da luta pelos direitos das pessoas com
deficiência ou incapacidade adquirida em contexto laboral.

Relatório de atividades 2017

Página 9

Associação Nacional dos Deficientes Sinistrados no Trabalho

Gráfico 6

Estas foram, no essencial, as atividades que a nossa Associação desenvolveu ao longo do ano
de 2017.
Terminamos o ano com a convicção de que, com o nosso trabalho, a nossa atitude, a nossa
perseverança, e o apoio dos associados, contribuimos, enquanto Organização representativa
dos sinistrados no trabalho, para um País mais justo, mais solidário e mais inclusivo.
Com o apoio financeiro do INR,I.P.
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