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        NOTA À IMPRENSA Nº 01/2022 
    23 DE MARÇO 2022 
 
                                 

                                                   
                                          
A Associação Nacional dos Deficientes Sinistrados do Trabalho (ANDST) emite a 
seguinte nota de imprensa dirigida a todos os órgãos de comunicação social a propósito 
do grave acidente ocorrido na Barragem de Fratel no dia 21 de março de 2022 em que 
morreram dois trabalhadores, de 28 e 45 anos, “estavam a trabalhar num objeto 
suspenso numa grua”, o qual “caiu à àgua”  
   

Acidente ou crime? 
  
São mais duas mortes a juntar às muitas dezenas que todos os anos ocorrem em 
Portugal. 
 
É assim à largos anos: passado o drama inicial, com notícia da realização de inquérito, 
com notícia em alguns jornais, o país esquece e...tudo volta ao normal. 
 
O Governo de Portugal que tem o dever de cumprir e fazer cumprir a Constituição da 
República, tem responsabilidades em mais um trágico acidente laboral, porque não 
fiscalisa as obras, os estaleiros, as fábricas e a prestação do trabalho. Ignora a 
Constituição e o direito “ à prestação do trabalho em condições de segurança e 
saúde” 
   
Que as autoridades investigem mais este acidente, se apurem responsabilidades, e se 
for caso disso, se punam os responsáveis, como determina o Código penal. 
 
Quanto à reparação, desgraçadamente a cargo das seguradoras, estas tudo farão para 
jugir das suas responsabilidades e.. fa-lo-ão certamente! 
 
Para defesa do direito à vida, urge tornar totalmente gratuito o acesso à justiça para as 
vítimas do trabalho e para as suas famílias. 
   
Enquanto isso, o Governo ignora os reiterados apelos da ANDST à retirada da 
responsabilidade pela reparação dos acidentes de trabalho das seguradoras e tornan-
do-a uma obrigação do Estado, através de um seguro social. Aliás, à semelhança do 
que já se faz com as doenças profissionais e em conformidade com o que é norma na 
maioria dos países da União Europeia. 
 

É altura das forças politicas que se vêm opondo à introdução de algumas alterações à 
lei no sentido de uma maior proteção dos trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho 
reverem a sua posição, em defesa do primado da vida Humana. 
 
De acordo com a OIT, Portugal é, no contexto da União Europeia o país com as mais 
altas taxas de sinistralidade laboral, apenas ultrapassado por dois países. 
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A OIT refere ainda que 80% dos acidentes seriam evitáveis se cumpridas as normas de 
segurança.  
 
São muitos os acidentes que ocorrem por violação, por vezes grosseira, das regras de 
segurança, constituindo um crime previsto e punível pelo Codigo Penal. 
  

A ANDST instituição representativa dos sinistrados no trabalho e que, ao longo de mais 

de 45 anos vem defendendo intransigentemente e continuará a defender os direitos dos 

sinistrados do trabalho, associa-se à dor das famílias dos trabalhadores vitimas mortais 

resultantes desta tragedia, que podia e devia, ter sido evitada e não foi. 

 

Por isso, e por respeito à memória dos trabalhadores, A ANDST espera que se apurem 

responsabilidades e se punam os culpados desta tragédia. 

  

"O trabalho fere, mutila, fragiliza a saúde e, muitas vezes, mata. Não por fatalidade mas 

por negligência. Não por causa de falta de normas mas devido à sua violação. Não por 

causa da pobreza mas devido à falta de prevenção", denuncia a OIT. 

 

Porto, 23 de março de 2022 

 

Pela Direcção Nacional da ANDST 

 

O Presidente 

Luis Machado 


