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Solidariedade não é caridade!
Solidariedade é muito mais!
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INTRODUÇÃO
O presente relatório foi elaborado nos termos da lei e dos estatutos da ANDST, visa
apresentar as principais actividades desenvolvidas no ano de 2021 alinhadas com os
objectivos estratégicos delineados.
O documento demostra de forma qualitativa e quantitativa a alocação dos recursos
financeiros e humanos disponíveis, o nível de execução e o grau de cumprimento dos
objectivos definidos.
O documento reflete o que nos parece mais relevante transmitir aos associados e às
instituições públicas que connosco colaboram na intervenção realizada no âmbito do
Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com
Deficiência-CAARPD e do Protocolo do Apoio Financeiro ao Funcionamento para 2021
celebrado com o INR.
As festividades Natalícias e a comemoração do ano novo, associadas ao
aligeiramento das medidas restritivas para combater a Pandemia COVID-19, anunciavam
um difícil início de 2021, com o aumento das infecções e mortes por COVID-19.
O que infelizmente se veio a verificar!
O País parou e foi renovado o Estado de Emergência, com a introdução de medidas
ainda mais restritivas e que vigorou até Junho.
Na sequência de tal decisão a Sede da Instituição, as suas Delegações e os seus
Delegados Distritais encerraram o atendimento presencial, prosseguindo o atendimento
dos seus associados e utentes à distância como se impunha.
Todas as actividades presencias programadas foram canceladas neste período.
Ainda assim, o serviço Jurídico prestou dezenas de consultas jurídicas por marcação.
A distância o serviço de Psicologia tomou a iniciativa de contactar os utentes
registados no sistema informático da Associação para identificar situações graves como
consequência do isolamento em especial dos mais vulneráveis, quer por força da idade ou
deficiência.
O trabalho em rede, implementado no ano anterior permitiu detetar as situações
que careciam de intervenção. Identificadas, foram encaminhas para o nosso Serviço Social
que de uma forma célere respondeu às necessidades.
No início de Maio retomamos os atendimentos presenciais (alguns ainda com
marcação) e as reuniões de trabalho entre trabalhadores e entre trabalhadores e dirigentes.
Como se impunha a Instituição realizou a Assembleia-geral para apresentação de
contas e para apresentação de Plano de actividades.
Este é o resultado do contributo e da participação ativa de todos os trabalhadores
dirigentes e Delegados Distritais da Instituição.
Porto, 25 de fevereiro de 2022
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ORGANIZAÇÃO INTERNA

No primeiro semestre de 2021, os trabalhadores organizaram e participaram em seis reuniões de
trabalho via Teems, uma por mês entre trabalhadores e duas entre trabalhadores e dirigentes,
tendo como ordem de trabalhos, identificar falhas, afinar procedimentos, apresentar resultados e
melhorar situações encontradas no atendimento dos associados à distância.
No segundo semestre, agora de forma presencial, participaram em cinco reuniões entre
trabalhadores e e Dirigentes para reformular objectivos relacionados com o CAARPD.
A direção Nacional Organizou duas Assembleias Gerais, sendo a primeira para apresentação
discussão e votação do Orçamento e aprovação do plano de atividades e a segunda para eleição
dos novos órgãos sociais.
Realizaram-se quatro reuniões da Direção nacional e vinte e uma do secretariado executivo.
O diretor de serviços realizou ainda duas reuniões com o perito médico de avaliação do dano
corporal tendo como objectivo afinar procedimentos para apresentação de relatórios médicos e
acompanhamento a juntas médicas.
Procedeu durante o ano de 2021 à divulgação dos serviços da Instituição através da distribuição de
folhetos informativos.
No final do ano, o Diretor de Serviços da Sede, realizou ainda duas reuniões de trabalho com o
responsáveis pelas Delegações, tendo por objectivo melhorar o atendimento em rede da Instituição.
Preparamos, organizamos nos termos dos Estatutos a eleição de novos Órgaos Sociais da ANDST.
No ano de 2021 a Delegação Centro reuniu a Direção em sete ocasiões, sendo a maioria no
segundo semestre e ainda participou em cinco reuniões diversas
A Direção da delegação Sul, reuniu a Direção por dez ocasiões.

6

Relatório de Actividades Nacional

INTERVENÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL
No âmbito da sua intervenção institucional e social a Sede da ANDST, participou e colaborou para a
realização de alguns eventos. A seguir destacamos os mais relevantes:
 A Instituição assinou um protocolo de cooperação institucional com o Sindicato dos
Trabalhadores da Administração Local, STAL-Nacional.

 Reuniu com a União dos Sindicatos de Viana do Castelo para debater as causas e os efeitos
dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais
 Celebrou um protocolo de cooperação com a Administração do Centro Hospitalar de Entre
Douro e Vouga.



Participamos no 27º Encontro Nacional de Deficientes-END/2021, realizado na Cidade de
Braga.
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Reunimos com o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho, sobre os riscos
profissionais;



Apresentou o seu contributo nas reuniões da Comissão Promotora das Comemorações
Populares do 25 de Abril.



Participou nas comemorações do 25 de abril e do 1º de maio em Lisboa e no Porto.



Iniciou a preparação para apresentação de um estudo sobre as implicações dos acidentes e
doenças profissionais, na mulher enquanto trabalhadora, esposa e mãe, a realizar em 2022.



Reuniu e prestou a sua colaboração para apresentação de uma dissertação de Mestrado
sobre Segurança e Saúde no Trabalho:



Colaborou na tese de doutoramento sobre acidentes de trabalho nos Tribunais;



Participou na audição sobre questões sociais



Através do Delegado de Aveiro, marcamos presença em diversas reuniões da Assembleia
Municipal de S.M. da Feira, tendo também participado em seminários sobre os riscos
profissionais, promovidos pela ACT-Autoridade para as Condições do Trabalho.



Participou num workshop sobre participação e autonomia das pessoas com deficiência;



Participamos no Seminário sobre Riscos em Plataformas Elevatórias realizado na Exponor

A Delegação Centro;
 Esteve presente numa reunião de trabalho com Doutor Pedro Carrana, em respresentação
da Camara Municipal de Coimbra.
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 Reuniu por três ocasiões com o Grupo de trabalho “Pessoas e Deficiência”. Reuniu com a
Empresa MAHLE tendo como objetivo uma parceria para ações de sensibilização, e com a
Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais.
 Fez-se representar no evento “Rega de Oliveira” organizado pelo SNS na comemoração do
Dia do Serviço Nacional de Saúde.

 Participou no Encontro Rede Social “Grupo da Deficiência” no Convento de São Francisco
em Coimbra e no Encontro “Desafiar a Inclusão” via Teaams.

No âmbito da intervenção social a Delegação Sul.
 Participou nas reuniões de Conselhos Locais de Ação Social de Évora de Santarém do Seixal
e de Setubal.
 Participou na Conferência organizada pela Associação Replicar, sob o tema “Acidentes de
Trabalho, Assédio Moral e Código de Conduta”

 Participou na Conferência “A importância das terapias ao longo da vida da pessoa com
deficiência” organizadab pela Confereração Nacional Organismos de Deficientes.
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INTERVENÇÃO POLÍTIC A

Intervenção junto da Ministra do Trabalho Solidariedade e Segurança Social sobre a atualização das
pensões devidas por acidente de trabalho para 2021;
Reunimos com uma delegação da CDU.
Remetemos nota ao Governo e à imprensa a propósito do acidente de trabalho ocorrido na Bélgica
e que vitimou, mortalmente vários trabalhadores, ente os quais portugueses
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ESTATÍSTIC AS

Para demostração das atividades realizadas pela Sede e Delegações da Instituição, optamos por
publicar a seguir uma série de gráficos que facilitam a anàlise das atividades. Escolhemos os
graficos (em coluna) pois, no essencial permitem quantificar as atividades efetuadas.
Iniciamos com os dados dos atendimentos nacionais por Distrito. Nestes gráficos incluem-se todos
os atendimentos, sejam administrativos, presenciais ou não presenciais, consultas juridicas,
consultas de serviço social, consultas de Psicologia e ainda consultas de avaliação do dano corporal.
Para uma melhor compreesão dos dados a Instituição define como:
 Atendimento administrativo presencial e não presencial - Atendimento efetuado por
colaborador Administrativo, incidindo o atendimento sobre questões como a inscrição de
associado, o pagamento de quotas, o recebimento de documentos, o envio de
correpondência e tratamento de assustos de carácter administrativo.
 Consultas Jurídicas – atendimento especializado, dirigido por Jurista sobre questões
essencialmente de Direito do Trabalho.
 Consulta de Serviço Social - atendimento especializado, a cargo de Técnica Superior de
Serviço Social.
 Consultas de Psicologia – atendimento especializado, por Psicóloga, em consultas de
psicologia e apoio psicoterapeutico.
 Consultas de Avaliação do Dano Corporal – atendimento dirigido por médico, perito na
Tabela Nacional de Incapacidades, para definição de grau de incapacidade por acidente de
trabalho ou Doença Profissional.
Todos os gráficos que seguem, contém uma sintese analitica dos dados que representam
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ATENDIMENTOS POR DISTRITO

Ocorrem cerca de 200.000 AT por ano. Em 2019, últimos dados conhecidos, ocorreram 196.202 AT
dos quais, 132.407 nas cidades de Aveiro, Braga, Porto, Coimbra, Lisboa e Setubal , ou seja mais de
70%. O gráfico em análise reflete estes números. Dos

2.814

atendimentos, realizados pela

Associação, 2.593 foram realizados apenas em Distritos, Porto, Coimbra, Lisboa, Aveiro e Setúbal.
Tal como nos anos anteriores os atendimentos no Porto, destacam-se de todos os outros, sendo
que a Delegação Centro com Instalações na Cidade de Coimbra, mantém os números dos anos
anteriores e a Delegação Sul, em Lisboa demostrou um ligeiro crescimento.

12

Relatório de Actividades Nacional

ATENDIMENTOS NACIONAL

250

227

215
199

200
156
150

145

136

147

145
112

111

123

100

50

49
44
45
41 27
27

62

62
37 55 60 50
48 45
45
47
54 41 54
38 40 44
31
29
23

Sede
Delegação
Centro

Delegação Sul

0
jan

fev mar abr mai jun

jul

ago set

out nov dez

O presente gráfico demostra uma certa estabilidade no número de atendimentos mensais
realizados pelas Delegações, com um total anual de 575 atendimentos e uma média mensal de 48
na Delegação Centro e um total anual de

473

atendimentos e uma média mensal de

40

na

Delegação Sul, não se demostrando uma quebra nos meses de janeiro a junho, período em que as
instalações estiveram encerradas ao atendimento presencial por força de disposição legal.
Já na Sede o gráfico mostra uma situação diferente. No ano de 2021 realizaram-se

1766, sendo

que quase 50% foram efetuados nos meses de Janeiro a Abril, período em que a Sede apenas fazia
atendimentos presenciais por marcação e circunscritos a 1 dia por semana. O mês de novembro foi
o de maior atividade com 227 atendimentos.
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ATENDIMENTOS POR CONSULTA JURÍDICA

Na Sede da Instituição, fruto do maior número de atendimentos e do facto de fazer parte dos seus
quadros em regime de esclusividade um jurista, o volume de consultas destaca-se das Delegações,
registando uma média mensal de

30

consultas mensais, num total de

353 na sede, 74

da

delegação Centro e 35 na Delegação Sul.

ATENDIMENTOS DE SERVIÇO SOCIAL

Tal como no ano anterior, as visitas domiciliárias não se realizaram, o que justifica um decréscino
em relação ao ano de 2019. Ainda assim, realizaram-se uma total de

203

consultas de serviço

social, sendo que 78 foram na sede e 125 na Delegação Sul. A delegação de Coimbra ainda não
tem serviços sociais, daí a necessidade de estabelecer acordo com a Segurança Social.
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ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA

No ano de 2021 as consultas de Psicologia sofreram um decréscimo em relação ao ano anterior,
muito por força da ausência por Gravidez de Risco da Psicologa da Sede da Instituição. A Delegação
Centro ainda não tem serviço de consulta de Psicologia.

CONSULTAS DE AVALIAÇÃO DANO CORPORAL
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As consultas de avaliação do Dano, não se realizaram em fevereiro e Março por foça do
confinamento. Ainda assim, foram realizadas 209 consultas médicas de avaliação dano na Sede e 35
na Delegação Sul e 9 na Delegação Centro.
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ATENDIMENTOS POR PATOLOGIA
Sede

Delegação Centro

Delegação Sul

Relativamente aos Gráficos que apresentamos por patologia, podemos verificar que dos

1766

atendimentos apenas 182, pouco mais de 10% se relacionavam com Doença Profissional. Na
Delegação Centro o atendimento ainda é mais notório porque apenas 2%, se relacionavam com
Doença Profissional. Na Delegação Sul, esta percentagem ficou-se pelos 5%.
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ATENDIMENTOS POR FAIXA ETÁRIA
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O grupo etário com mais atendimentos fixou-se entre os 35 e os 65 anos, registaram-se 2.243
atendimentos. De salientar que na Instituição foram atendidos 59 sócios menores de 18 anos.

ATENDIMENTOS POR GÉNERO

Tal como os anos anteriores o género masculino, destaca-se com 2303 atendimentos. Mais de 80%
dos atendimentos são do sexo masculino.
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Com a esperança de ter correspondido às expectativas de todos os associados e das entidades
públicas e privadas parceiras, num ano de aprendização mas sobretudo de adaptação, a Direção
Nacional as Delegação e os Delegados Distritais da ANDST apresentam,

Saudações Associativas

O Presidente da Direção Nacional

Luís Machado

O Tesoureiro

António Castro
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