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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Associação Nacional dos Deficientes Sinistrados no Trabalho (ANDST) é uma Instituição

Particular de Solidariedade Social, fundada em 1976, com sede no Porto e delegações em

Lisboa e Coimbra, e Delegados em Aveiro, Braga, Évora, Leiria, Santarém, Setúbal e na Região

Autónoma da Madeira.

A ANDST tem tido um papel importantíssimo junto os trabalhadores vítimas de acidentes de

trabalho ou de doença profissional, prestando, gratuitamente, aconselhamento e apoio jurídico,

psicológico e social, bem como prestando apoio à sua reintegração familiar, social e profissional.

É a única instituição, sem fins lucrativos, existente em Portugal exclusivamente direcionada para

apoiar, em todos as vertentes, as pessoas com deficiência e/ou incapacidade causada por

acidentes de trabalho ou doença profissional.

A ANDST organiza ainda estudos sobre as causas e os efeitos dos acidentes e das doenças

profissionais nos trabalhadores e suas famílias, nas empresas e na economia do país. É

membro fundador da CNOD – Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes, está

filiada na FIMITIC – Federação Internacional dos Sinistrados no Trabalho e é membro do

Observatório da Deficiência e dos Direitos Humanos.

Recentemente, o Grupo Parlamentar do PCP teve conhecimento que a proposta de Protocolo

de Cooperação para 2016 apresentada pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P. (I.N.R.

IP) prevê um corte de cerca de 30% (mais de 23.000 €) no apoio financeiro ao funcionamento

desta instituição.

Importa referir que, de acordo com o próprio I.N.R. IP, a ANDST, em 2015, cumpriu com o

estipulado no Protocolo de Cooperação, bem como concretizou, em 17 distritos as atividades

que preconizou, inicialmente, no seu Plano de Atividades, cumprindo ainda o solicitado no que

se refere ao Relatório e Contas de 2015.



Importa também referir que só em Setembro do corrente ano é apresentada a proposta de

Protocolo de Cooperação, com o referido corte, e que no decorrer do ano de 2016 não foi feita a

transferência de qualquer verba para a ANDST, o que tem provocado constrangimentos

profundos a esta instituição (por exemplo, grandes dificuldades no pagamento dos salários aos

seus funcionários, encontrando-se ainda por pagar o subsídio de férias destes trabalhadores,

fruto das dificuldades sentidas pela instituição).

Este corte, a confirmar-se é inaceitável e coloca em causa o funcionamento desta instituição,

podendo encerrar a delegação de Coimbra e podendo não haver condições para manter os

funcionários atuais.

Acresce ainda o prejuízo que causará a um projeto, parcialmente financiado por fundos do I.N.R.

IP, que está a ser desenvolvido pela ANDST em parceria com a Universidade do Porto, que

procura conhecer os constrangimentos, as dificuldades e os problemas sentidos pelos

trabalhadores sinistrados quando regressam ao trabalho.

A confirmar-se o corte, este importante projeto não será concretizado – a ANDST não terá

condições de garantir o pagamento dos investigadores, materiais, deslocações ou outras

questões logísticas associadas ao desenvolvimento deste projeto de investigação – sendo que o

fim deste projeto significará que a própria ANDST ficará impedida, durante dois anos, de

concorrer a fundos do I.N.R. IP para desenvolver projetos de intervenção.

A confirmar-se o corte de 30% ficarão também em causa ações de sensibilização e campanhas

levadas a cabo pela ANDST, bem como a participação em conferências ou audições, além de

colocar em causa a própria assistência aos seus sócios.

É inegável a importância do trabalho desenvolvido pela Associação Nacional dos Deficientes

Sinistrados no Trabalho. A confirmar-se o corte de 30% no apoio a esta instituição, o seu

funcionamento estará colocado em causa e deixará desprotegidos milhares de trabalhadores

sinistrados, trabalhadores cuja incapacidade, deficiência ou doença profissional os coloca desde

logo em situação de mais fragilidade.

Assim, reiterando a importância do trabalho desenvolvido pela ANDST ao longo dos anos e

manifestando profundas preocupações com o seu futuro, devido à possibilidade de um corte

significativo no apoio ao seu funcionamento, ao abrigo das disposições legais e regimentais

aplicáveis, solicitamos ao Governo que, por intermédio do Ministério do Trabalho, Solidariedade

e Segurança Social, nos envie os seguintes esclarecimentos:

Tem o Governo conhecimento da situação descrita?1.

Que análise faz o Governo da mesma, designadamente da decisão do I.N.R. IP em efetuar

um corte de cerca de 30% no apoio financeiro ao funcionamento da ANDST?

2.

Quais os motivos que levaram a que a proposta de Protocolo fosse enviada tão tardiamente?3.

Que medidas pretende o Governo tomar para garantir o necessário apoio financeiro ao

funcionamento da ANDST, designadamente para que não se verifique a situação de corte de

cerca de 30%, em relação ao ano de 2015?

4.

Palácio de São Bento, quarta-feira, 14 de Setembro de 2016

Deputado(a)s

DIANA FERREIRA(PCP)



Deputado(a)s

RITA RATO(PCP)

JORGE MACHADO(PCP)

ANA VIRGÍNIA PEREIRA(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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