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Circular nº 09/2023         Fevereiro 

 

Tal como no caso dos chapéus… “botas” há muitas! 

Interessa ao Sr. Industrial que na área da indústria e comércio há 3 

(três) tipo de calçado:  

 “calçado de segurança” – bota ou sapato de alta resistência, com a biqueira de protecção 

contra uma emergia de impacto de 200J.  

 “calçado de protecção” – bota ou sapato de média resistência, com biqueira de 

protecção contra uma emergia de impacto de 100J. 

 “calçado de trabalho” – bota ou sapato, de trabalho, sem biqueira de aço, normalmente 

com solo anti-derrapante. 

Todos eles não são, como é de prever, modelos de elegância; mas, 

cumprem o fim para que foram feitos: a segurança e saúde do trabalhador.  

Convém apresentar a definição de EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO 

INDIVIDUAL – EPI – Encontramos no  

DECRETO-LEI N.º 348/93, de 1 Outubro, cujo título é 

 Prescrições mínimas de Segurança e Saúde para a Utilização pelos Trabalhadores de 

Equipamento de protecção individual no trabalho – Diz o diploma: 

“ EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL é todo o equipamento, bem como 

qualquer complemento ou acessório, destinado a ser utilizado pelo trabalhador para se 

proteger dos riscos, para a sua segurança e para a sua saúde”. Ou,  

Como refere o Regulamento (UE) 2016/425, do Parlamento e do 

Conselho, de 9 de Março de 2016, Jornal Oficial L81/57, 31/3/2016, al. a), n.º 1, art.º 3: 

“1) «Equipamentos de proteção individual» (EPI),  

a) Equipamentos concebidos e fabricados para serem envergados ou manejados 

por uma pessoa para sua proteção contra um ou mais riscos para a sua saúde 

ou segurança;” 

sendo que, por ex., este Regulamento no Anexo II, item 3.1.2.1, refere que: 

“As solas de calçado de proteção destinados à prevenção do escorregamento devem 

ser concebidas, fabricadas ou dotadas de meios suplementares para assegurar uma 

boa aderência, em função da natureza e do estado da superfície”.   

Assunto:  Equipamento de Protecção Individual – BOTAS.  
 Protecção no Trabalho – Circular n.º 1. 



CARLOS F. SANTOS CARVALHO 
ADVOGADO 

 

 
AVENIDA DE FRANÇA, N.º 256, 3.º ANDAR, SALA 3.7., 4050-276 PORTO 
TELEFONE: 222 005 332 || FAX: 222 088 321 
 carlosfsantoscarvalho-1417p@adv.oa.pt  

2 

A seguir, é importante referir que o n.º 1, do art.º 5, deste Diploma, 

D.L. n.º 348/93, 01/10, exige que toda a EPI, logo, também as BOTAS,  

“a) Estar conforme com as normas aplicáveis à sua conceção e fabrico em matéria de 

segurança e saúde; 

b) Ser adequado aos riscos a prevenir e às condições existentes no local de trabalho, 

sem implicar por si próprio um aumento de risco; 

c) Atender às exigências ergonómicas e de saúde do trabalhador; 

d) Ser adequado ao seu utilizador;”. Ora,  

Porque a maior parte das EPI são de uso pessoal, a exigência referida 

na alínea d é a que mais reclamações colhe. O que se compreende: querer que o trabalhador, 

que calça uns respeitáveis 45, ande a trabalhar com botas 42…, das duas, uma: ou só 

trabalha um dia, ou nunca mais calça botas! – Descalça a bota… e não vem mais trabalhar! 

Em relação a alguns… até dava jeito… Mas,  

O problema tem de ser resolvido. Daí, ao adquirir este tipo de EPI’s, 

BOTAS, é conveniente colher previamente o desenho da planta do pé do futuro 

trabalhador/utilizador; ou, fazer deslocar o mesmo ao fornecedor (ou o fornecedor à 

Empresa), para não haver problemas. Não esquecer que este equipamento se usa com meia 

grossa; logo, certo grau de folga, na aquisição.  

O número do calçado, de qualquer dos tipos inicialmente indicados, 

deve passar a fazer parte da ficha do trabalhador. Será um elemento útil.  

Além dos 2 diplomas já referidos, tenha em atenção: 

PORTARIA N.º 988/93, de 1 de Outubro, cujo título é 

 Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de saúde dos trabalhadores na 

utilização de Equipamento de Protecção Individual, previsto no Dec.-Lei n.º 348/93. 

Nesta Portaria refere-se, e é de interesse prático, que o “calçado de 

segurança”, --- o mais forte ---, deve apresentar ainda dupla característica:  

 Resistência mínima quanto à perfuração total de 1100N; e,  

 A sola ter características anti-derrapantes. 

Acrescentando nós, que o trabalhador, --- ou a Empresa, se o calçado (os guardado na 

Empresa) ---, deve engraxar com frequência o mesmo (cebos, graxa), para repelir a água. É 

calçado de trabalho; mas repelindo a humidade, evita micoses, pelo menos. Ser guardado em 

local arejado, ao fim do dia de trabalho, aqui, para evitar o inconfundível perfume, “Chanel 

8”!...
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É conveniente que as Empresas só adquiram os EPI’s, em casas 

especializadas. Além da assistência que possam dar, normalmente apresentam garantias; 

têm produtos para a sua protecção, por ex., cebos especiais para as botas, para manter a 

impermeabilização. DEVE exigir sempre a marcação CEE, --- vide ANEXO IV, da Portaria n.º 

1131/93, redação dada pelo n.º 5, da Portaria n.º 109/96, de 10 Abril.  

Se a sua Empresa tem locais de trabalho onde pode haver derrame de 

produtos químicos, consulte o ANEXO III, do Decreto-Lei n.º 24/2012, de 6 Fevereiro.  

Agora, e não menos importante, as 

OBRIGAÇÕES DOS TRABALHADORES 

A - Como diz a alínea c), n.º 1, art.º 17, da Lei n.º 102/2009, --- e, al. a), art.º 8, do Decreto-

Lei n.º 348/93, de 10 Outubro: 

“ 1 – Constituem obrigações do trabalhador: 

… 

c) – Utilizar correctamente e de acordo com as instruções transmitidas pelo 

empregador, máquinas, aparelhos, instrumentos, (…) e outros equipamentos de 

protecção colectiva e individual, (...) ” (destaque nosso) 

B - E, ainda a obrigação constante da alínea e), desse art.º 17, da Lei n.º 102/2009: 

“ e) Comunicar imediatamente ao superior hierárquico ou, não sendo possível, ao 

trabalhador designado para o desempenho de funções específicas nos domínios da 

segurança e saúde no local de trabalho as avarias e deficiências por si detetadas 

que se lhe afigurem suscetíveis de originarem perigo grave e iminente, assim 

como qualquer defeito verificado nos sistemas de protecção” (destaque 

nosso) 

C - Conservar e manter em bom estado o equipamento que lhe foi distribuído, como impõe 

a alínea b), art.º 8, do Decreto-Lei n.º 348/93, de 1 Outubro. E,  

D - Como já referimos em B, participar de imediato todas as avarias ou deficiências do 

equipamento de que tenha conhecimento, --- alínea e), do art.º 17, da Lei n.º 102/2009, 

de 10 Setembro.  

ATENÇÃO: Como é compreensível, a Lei n.º 102/2009, não comina 

(salvo um caso) a aplicação de coimas aos Trabalhadores. Só que, ao contrário do que eles 

pensam, --- ou os “sindicalistas” por eles ---, o seu procedimento irresponsável e perigoso 

também é sancionado. Como diz o n.º 5, art.º 17, da Lei n.º 102/2009,  
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“ 5 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, o trabalhador que viole 

culposamente os deveres referidos no n.º 1 (deste art.º 17, onde se incluem aquelas 

alíneas b), c) e e)), ou o trabalhador cuja conduta tiver contribuído para originar uma 

situação de perigo incorre em responsabilidade disciplinar e civil”. (destaques 

nossos) 

Por fim, consideramos de interesse referir que o Sr. Industrial não tem 

qualquer interesse em arcar com a responsabilidade de ter no seu Quadro de Pessoal 

trabalhadores com problemas mais ou menos graves nos pés, principalmente na parte do 

esqueleto, em razão do não uso; ou uso incorreto da EPI, Botas. Em caso de acidente, 

Por exemplo, uso de “calçado de trabalho” em contexto de trabalho 

pesado, e daí perdas de segmentos; ou perda de dedos e respetivos metatársicos.   

Como pode ver na Tabela Nacional de Incapacidades, item 15 – Pé; 

subitem 15.2.4 e 15.2.5, os graus de incapacidades podem atingir valores elevados. Portanto,  

Previna o acidente, adquirindo, fornecendo e exigindo a utilização de 

calçado adequado em contexto de trabalho. É sua obrigação e não correrá o risco de 

problemas com a Seguradora e a ACT.  

Deixamos para final, com o respetivo destaque,  

Que no cumprimento de consulta e informação dos Representantes 

dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde, que consta do ARTIGO 18, da Lei n.º 

102/2009, 10 Setembro,  

“ 1 - O empregador, com vista à obtenção de parecer, deve consultar por escrito e, pelo 

menos, duas vezes por ano, (…) os representantes dos trabalhadores para a segurança 

e saúde ou, na sua falta, os próprios trabalhadores sobre: 

… 

i) O equipamento de protecção que seja necessário utilizar”. 

Naturalmente, a presente Circular, aos n/ Avençados, não se destina à 

consideração, e preocupação, dos Srs. Administradores ou Gerentes. Mas, a quem na 

Empresa, e em primeira linha, tem a função de tratar da SEGURANÇA E SAÚDE NO 

TRABALHADOR, na sua Empresa.  

São estes os “responsáveis” pela boa prática, desde a não existência de 

faltas de EPI’s; a sua utilização; e, correcta utilização, prevenindo o acidente de trabalho, na 

protecção dos pés do Trabalhador, em contexto de trabalho, com o uso do calçado 

adequado: calçado de segurança; calçado de protecção; ou, simples calçado de trabalho.  


