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INFORMAÇÃO – Parte II 

 

⎯ DEVERES DO EMPREGADOR, relevantes:  

A - o empregador deve proporcionar boas condições de trabalho, --- al. c), n.º 1, art.º 127, 

CT; 

B - prevenir riscos e doenças profissionais, --- al. g), n.º 1, art.º 127, CT; 

C - fornecer informação e formação adequadas à prevenção de riscos de acidente ou 

doença, --- al. i), n.º 1, art.º 127, CT; 

D - transferir a responsabilidade pela reparação de acidente ou doença para entidades 

legalmente autorizadas, --- n.º 5, art.º 283, CT; art.º 171, Lei n.º 98/2009; 

E - assegurar ao sinistrado, com redução da sua capacidade de trabalho ou de ganho a 

ocupação em funções compatíveis, --- n.º 8, art.º 283, CT.  

F - o empregador não pode descontar qualquer quantia na retribuição, a título de 

compensação por encargos, --- art.º 13, Lei n.º 98/2009; 

G - deve observar as regras de segurança e saúde no trabalho, --- art.º 18, Lei n.º 98/2009; 

H - prestar os primeiros socorros ao sinistrado e transportá-lo para local onde possa ser 

clinicamente socorrido, --- art.º 26, Lei 98/2009; 

I - deve assegurar a reabilitação profissional do trabalhador e a adaptação do posto de 

trabalho, necessário ao exercício da função, --- art.º 44, Lei 98/2009; 

J - responder pela diferença, no caso da retribuição declarada ser inferior à real, 

declarada à seguradora, --- art.º 79, Lei 98/2009; 

L - a caucionar o pagamento das pensões quando não haja seguro; ou, este seja 

insuficiente, --- art.º 84, Lei 98/2009; 

M - havendo seguro, participar à Seguradora o sinistro, no prazo de 24 horas, a partir da 

data do conhecimento, --- art.º 87, Lei 98/2009; 

N - não havendo seguro, participar ao Tribunal, por escrito, no prazo de 8 dias a partir da 

data do acidente, --- art.º 88, Lei 98/2009; 

O - a ocupar o sinistrado, que ao seu serviço, se tenha acidentado ou contraído doença 

profissional em funções e condições de trabalho compatíveis, --- art.º 155, Lei 

98/2009; 

P - se o não fizer, tem de pagar ao sinistrado a retribuição igual à do dia do acidente, 

actualizada, --- art.º 156, n.º 2, Lei 98/2009; 

Q - não despedir o sinistrado, temporariamente incapacitado, sob pena de pagar o dobro 

da indemnização por despedimento ilícito, --- n.º 4, art.º 157, Lei 98/2009; 

R - assegurar ocupação compatível ao sinistrado, podendo requerer apoio do serviço 

público competente, --- art.º 160, Lei 98/2009; 

S - no caso de não ser possível, deve requerer a avaliação e confirmação pelo serviço 

público competente, --- art.º 161, Lei 98/2009; 

T - assumir os encargos com a retribuição profissional, do sinistrado, no caso de se manter 

ao serviço até certo limite, --- art.º 163, Lei 98/2009; 
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U - a prestar todas as informações, sem insuficiências, sobre o seu Pessoal, a entidade 

legalmente autorizada para onde transferiu a sua responsabilidade, --- art.º 171, Lei 

98/2009; 

V - fazer tratar, ou internar, um sinistrado sem declarar a situação deste, a quem está 

obrigado (al. M e N), --- art.º 171, Lei 98/2009; 

X - fazer consignar no recibo de retribuição a identificação da seguradora para a qual 

transferiu o risco, --- art.º 177, Lei 98/2009. 

 

⎯ DIREITOS DO EMPREGADOR, relevantes: 

A - exigir que o Trabalhador participe, de modo diligente em ações de formação sobre 

segurança e saúde no trabalho, --- al. d), n.º 1, art.º 128, CT;  

B - exigir que o trabalhador coopere para a melhoria da segurança e saúde no trabalho, --- 

al. i), n.º 1, art.º 128, CT;  

C - exigir que o trabalhador cumpra as ordens e instruções do empregador, ou do seu 

superior, que decorrem da lei ou do CCT, --- al. j), n.º 1, art.º 128; n.º 7, art.º 281, CT;  

D - exigir do candidato ou do trabalhador testes ou exames médicos, quando estes tenham 

por finalidade a protecção e segurança do trabalhador ou terceiros, --- art.º 19, CT; 

E - utilizar meios de vigilância à distância, desde que tenham por finalidade a protecção e 

segurança do próprio trabalhador; e, inerente à sua actividade, --- art.º 20, CT;  

F - não tem de reparar os danos decorrentes de acidente provocado, com dolo, pelo 

sinistrado; ou, por negligência grosseira deste, --- art.º 14, Lei 98/2009; 

G - não tem de reparar danos provenientes de acidente, em resultado de motivo de força 

maior, --- art.º 15, Lei 98/2009; 

H - exercitar o direito de regresso, não obstante o dever de reparação, quando o acidente 

for provocado por outro trabalhador ou terceiros, --- art.º 17, Lei 98/2009; 

I - a ser informado do acidente de trabalho, pelo sinistrado; ou, pelos beneficiários legais 

no caso de morte, nas 48 horas seguintes, --- art.º 86, Lei 98/2009; 

J - solicitar à sua Associação Patronal um representante para ser ouvido no serviço 

público competente, quando da apreciação da situação do sinistrado para a 

reabilitação ou integração dos sinistrados, --- art.º 166, Lei 98/2009. 

Reitera-se: os direitos e deveres, dos sinistrados (trabalhadores); e, 

dos Empregadores, são os que consideramos mais importantes; ou mais relevantes para as 

Partes em causa.  

Não dispensa a leitura do Código do Trabalho, versão 2009; nem da 

Lei n.º 98/2009, de 4 Setembro. Aliás,  

A ignorância da Lei a ninguém aproveita.  

 

__________________________, ____ de _________________ de 202__. 
A Administração (ou, Gerência) 

(assinatura c/ carimbo)   

 

 


