Nota à imprensa 2/2022
28 de abril- Dia Nacional da Prevenção e Segurança no Trabalho
Os últimos dados estatísticos divulgados pelo Ministério do Trabalho, referem que, de
2010 a 2019, registaram-se 2 034 920 acidentes de trabalho, dos quais, 1 412 647 foram
homens e 622 282 mulheres, e 1 545 acidentes mortais, tendo-se perdido 52 983 017
dias de trabalho.
Segundo o jornal Público, em 2020 deram entrada nos Tribunais 727 comunicações por
morte em acidente de trabalho, mais 252 do que em 2018.
Por deliberação da Assembleia da República, o dia 28 de abril de cada ano é o Dia
Nacional da Prevenção e Segurança no Trabalho
A Associação Nacional dos Deficientes Sinistrados no Trabalho-ANDST, não podendo
deixar de assinalar esta data, realizará uma exposição de fotografias titulada “trabalho
seguro, vida completa”
Não tendo a Câmara Municipal do Porto, autorizado a cedência de um espaço para a
colocação de uma tenda para a referida exposição, recomendou que o pedido fosse
dirigido à Metro do Porto para que a exposição fosse feita na Estação da Trindade. Feito
o pedido, a Metro do Porto negou também a autorização.
A ANDST inconformada por se julgar com o direito constitucional de promover iniciativas
de sensibilização para a defesa dos direitos humanos dos trabalhadores, não obstante
os impedimentos, realiza no dia 28 de abril de 2022, na Praça General Humberto
Delgado uma acção de sensibilização que tem como objetivo central, relembrar ao
Presidente da República, ao Governo, à Assembleia da República, aos Tribunais, aos
empregadores e trabalhadores, e à população em geral que, todos os anos, milhares de
trabalhadores são vítimas das precárias condições de trabalho, causadoras de acidente
e/ou doença profissional com consequências muitos severas para o trabalhador e sua
família, para as empresas e para a economia do País.
A ANDST convida a comunicação social a visitar a exposição e exorta a população da
cidade a solidarizar-se com as vítimas “invisiveis” do trabalho.
Porto, 28 de abril de 2022.

