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INFORMAÇÃO – Parte I 

Decorre do n.º 1, art.º 177, da Lei n.º 98/2009, de 4 de Setembro, que 

a Empresa é obrigada a afixar as “disposições” do Código Trabalho, e dessa Lei, “…referentes 

aos direitos e obrigações do sinistrado e dos responsáveis”.  

Para cumprimento desta obrigação legal, INFORMA,  

⎯ “_________________________________, ___” (tipo de sociedade), com sede na Rua 

___________________________, n.º _____, em ____________________, pessoa colectiva n.º ________, 

registada na Cons. Reg. Comercial de ______________, sob o n.º _______________,  

afixando, e para cumprimento do ordenado, que os  

⎯ DIREITOS DO TRABALHADOR (sinistrado) serão, designadamente:  

a) - O trabalhador e os seus familiares têm direito à reparação dos danos emergentes de 

acidente de trabalho ou doença profissional, --- n.º 1, art.º 283, CT;  

b) - A lesão corporal, perturbação funcional ou doença são indemnizáveis desde que se 

prove serem consequência, necessária e directa, da actividade exercida e não 

representem normal desgaste do organismo, --- n.º 3, art.º 283, CT;  

c) - O Empregador é obrigado a transferir a responsabilidade pela reparação para uma 

seguradora, realizando o seguro, --- n.º 5, art.º 283, CT; 

d) - A garantia do pagamento das prestações devidas, que a Empregadora não possa pagar, 

por incapacidade económica, é assumida pelo Fundo de Acidentes de Trabalho, --- n.º 

6, art.º 283, CT; 

e) - A reparação dos danos emergentes de doenças profissionais é assumido pela 

Segurança Social, nos termos da Lei, --- n.º 7, art.º 283, CT.  

f) - O sinistrado com redução de capacidade tem direito a ocupação em funções 

compatíveis, --- n.º 8, art.º 283, CT;  

g) - O direito à reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais abrange todos 

os trabalhadores por conta de outrem, --- art.º 3, Lei n.º 98/2009; 

h) - O trabalhador estrangeiro, a exercer em Portugal, e para os efeitos indicados na al. f), é 

equiparado ao trabalhador português, --- art.º 5, Lei n.º 98/2009; 

i) - O trabalhador português, ao serviço empresa portuguesa, sinistrado no estrangeiro, 

está a coberto da Lei n.º 98/2009, --- art.º 6, Lei n.º 98/2009; 

j) - O empregador não pode descontar qualquer quantia, ao sinistrado, a título de 

compensação pelos encargos resultantes do regime de protecção, --- art.º 13, Lei n.º 

98/2009; 
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l) - O sinistrado tem direito à reparação em espécie (médico; cirurgia; fármacos; 

hospitalização e outras); e, em dinheiro (indeminizações, pensões), --- art.º 23, Lei n.º 

98/2009; 

m) -No caso de recidiva ou agravamento, as prestações mantém-se após a alta, seja qual for 

a situação, --- art.º 24, Lei n.º 98/2009; 

n) - No caso de ser submetido a intervenção cirúrgica de alto risco, o sinistrado tem direito 

a escolher o médico, --- art.º 32, Lei n.º 98/2009; 

o) - O sinistrado tem direito a receber, a seu pedido, cópia de todos os documentos 

respeitantes ao seu processo, --- art.º 36, Lei n.º 98/2009 

p) - O sinistrado tem direito ao fornecimento ou ao pagamento de transporte e estada, de 

acordo com a sua situação, --- art.º 39, Lei n.º 98/2009; 

q) - Querendo adquirir essas ajudas por valor superior, tem direito ao valor das indicadas 

pelo médico, pagando a diferença --- art.º 42, Lei n.º 98/2009; 

r) - O sinistrado tem direito à reparação ou renovação das ajudas técnicas em 

consequência de desgaste normal, --- art.º 43, Lei n.º 98/2009; 

s) - Os créditos provenientes do direito à reparação, do sinistrado, são inalienáveis, 

impenhoráveis e irrenunciáveis, --- art.º 78, Lei n.º 98/2009. Contudo, ver Ac. T. Const. 

16/02/2016. 

t) - O sinistrado, com capacidade de trabalho reduzida, tem direito a dispensa de trabalho 

suplementar e no período nocturno, --- art.º 157, Lei n.º 98/2009; 

u) - O sinistrado tem direito a trabalhar a tempo parcial e a licença para formação ou novo 

empregado, --- art.º 158, Lei n.º 98/2009; 

v) - O sinistrado despedido sem justa causa, estando temporariamente, incapacitado, no 

caso de não querer a reintegração, tem direito ao dobro da indemnização, --- n.º 4, art.º 

157, Lei 98/2009; 

x) - O sinistrado tem direito ao apoio do serviço público para a reintegração no mesmo ou 

num novo posto de trabalho, --- art.º 165, Lei n.º 98/2009. 

 

⎯ DEVERES DO TRABALHADOR (sinistrado) serão, designadamente:  

a) - Cumprir as ordens e instruções do empregador respeitantes à segurança e saúde no 

trabalho, --- al. e), n.º 1, art.º 128, CT;  

b) - Cooperar para a melhoria da segurança e saúde no trabalho, --- al. i), n.º 1, art.º 128, 

CT;  
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c) - Cumprir as prescrições sobre a segurança e saúde no trabalho que decorram da lei ou 

do CCT, --- al. j), n.º 2, art.º 128; n.º 7, art.º 281, CT;  

d) - No caso da lesão não se manifestar logo após acidente, o sinistrado deve provar que foi 

consequência dele, --- art.º 10, Lei n.º 98/2009; 

e) - O sinistrado não tem direito à reparação, em espécie ou em dinheiro, se provocar 

dolosamente o acidente, --- art.º 14, Lei n.º 98/2009; 

f) - O sinistrado não tem direito à reparação, em espécie ou em dinheiro, se se acidentar 

por negligência grosseira, --- art.º 14, Lei n.º 98/2009; 

g) - O sinistrado deve submeter-se ao tratamento, e observar as prescrições clínica e 

cirúrgicas do médico assistente, --- art.º 30, Lei n.º 98/2009; 

h) - O sinistrado é obrigado a utilizar o transporte público, salvo se não o houver ou outro 

for mais indicado, --- art.º 39, Lei n.º 98/2009; 

i) - O sinistrado perde o direito à renovação ou reparação  das ajudas técnicas, se estes 

forem inutilizados, por sua negligência grosseira, --- art.º 46, Lei n.º 98/2009. 

j) - O sinistrado ou os beneficiários legais, em caso de morte, devem participar o acidente 

de trabalho, verbalmente ou por escrito, nas 48 horas seguintes, ao empregador, --- 

art.º 86, Lei n.º 98/2009; 

l) - O sinistrado/pensionista está proibido de exercer actividade sujeita ao risco de doença 

ou doenças profissionais, em relação às quais é pensionista, --- art.º 131, Lei n.º 

98/2009; 

m) -O sinistrado, com incapacidade permanente tem de requerer, em modelo próprio, a 

atribuição da pensão por incapacidade, --- art.º 146, Lei n.º 98/2009; 

n) - O sinistrado deve solicitar ao empregador a passagem a horário parcial, licença de 

formação ou novo emprego, com antecedência de 30 dias, e por escrito, --- art.º 158, 

Lei n.º 98/2009.   

 

 


