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Circular n.º 17/2021 Acidentes de Trabalho.  
Afixação obrigatória de “INFORMAÇÃO”. 

 

Por favor, perca algum tempo a ler esta Circular. É para seu bem. 

Que esta “pandemia”, que não se vê o fim, não os distraia das suas 

obrigações, que resultam das leis laborais.  

Tudo o que diga respeito a “acidentes de trabalho” cheira a esturro e 

deve ser tratado com o máximo cuidado. Vejamos: 

A LEI N.º 98/2009, 4 Setembro, --- diploma que constantemente 

alertamos para a sua importância, pois regula  

“O regime de reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais” 

regulamentando, por sua vez, como legislação específica, os arts. 281 a 283, do Código 

Trabalho, nos termos do art.º 284, CT. Ora,  

 E é este o motivo da Circular, --- como já foi de outras, e a que os 

destinatários não ligam… ---, tem esta Lei n.º 98/2009, um artigo 177, cujo n.º 1, diz:  

“ 1 - A empresa deve afixar, nos respectivos estabelecimentos e em lugar bem 

visível, as disposições do Código do Trabalho e da presente lei referentes aos direitos 

e obrigações do sinistrado e dos responsáveis”. (sublinhados nossos). 

Convém decompor este artigo e chamar a atenção para: 

a) - a exigência da afixação: “…deve afixar”. Em termos imperativos: “deve”. Indiciador da 

gravidade da situação. E, como se verá, quem o não fizer leva com pesada coima (multa).  

b) - a afixação é feita no estabelecimento (instalações fabris), em “…lugar bem visível”. 

Portanto, no quadro geral das “informações”. Se não tem, é altura de adquirir um.  

c) - como se vê acima, a lei impõe a “afixação” das “…disposições” do Código Trabalho e da 

Lei n.º 98/2009. Ora, o sinónimo de “disposições” legais, neste contexto, é, segundo 

Dicionário: “prescrição legal”, ou seja, os artigos! – Sendo assim, temos um problema: 

afixar um monte de artigos, destes 2 diplomas; e, nunca  mais é sábado!... 

Acontece que, quem não cumprir a imposição do n.º 1, do art.º 177, da 

Lei n.º 89/2009, leva com uma contra-ordenação grave. E,  

Este “GRAVE” quer dizer, em termos de coima a pagar que podem 

atingir os… 95UC. Ora, cada “unidade de conta”, é de 105,00€. Naturalmente,  

Aquilo dos 95UC é um máximo. Mas, com a graduação da coima se faz, 

--- veja o art.º 554, Código do Trabalho ---, em função do “…volume de negócios”, daí que as 

coimas são sempre algo pesadas, como pode ver por este exemplo: a meio da tabela do n.º 3, 
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do art.º 554, CT, que apresenta os limites mínimo e máximo das coimas correspondentes a 

contra-ordenações graves, temos que na alínea c), os seguintes valores:  

“ c) - Se praticada ( a não afixação das tais “disposições”), por empresa com volume de 

negócios igual ou superior a (euro) 2 500 000 e inferior a (euro) 5 000 000, de 10 UC a 

20 UC em caso de negligência e de 21 UC a 45 UC em caso de dolo”. 

Quer dizer, a “coima” pode chegar, com este ignorar de imposição 

legal de 1.050,00€ a 4.725,00€! 

Claro, se gosta de pagar multas (coimas) ao Estado, para que este 

possa encher “buracos”, da BANCA, naturalmente vai passar à frente e não ligar nenhuma; 

mais uma vez. O problema é seu… 

Em face da questão posta, --- o que, em termos de “disposições” afixar, 

tiradas do Código Trabalho e da Lei n.º 98/2009 ---, produzimos um “resumo”, que nos 

parece satisfazer a exigência legal; logo, pôr a coberto a sua Empresa de não cumprir o n.º 1, 

do art.º 177, Lei n.º 98/2009. Logo, de não ser multada! 

E o que vai em anexo, de que poderá, e deverá, utilizar, afixando na 

sua Empresa, --- Doc. ÚNICO.  

Naturalmente, não garantimos que este procedimento o ponha a 

coberto de não ter cumprido a tal exigência legal. Mas, na n/ opinião, o que a ACT poderá 

fazer é exigir mais qualquer coisa. Mas, o essencial, --- e na m/ opinião, o suficiente ---, está 

feito.  

Note: o que a Lei exige, obriga, e estamos a facultar, na nossa opinião, 

efectiva ainda o cumprimento da obrigação que consta do n.º 1, do art.º 18, da Lei n.º 

98/2009, como sendo uma das  

“…regras sobre a segurança e saúde no trabalho, (…)” 

logo, no caso de acidente, a existência da “INFORMAÇÃO” ajuda; desde logo, a que a 

Seguradora não possa invocar, algo, na matéria!... 

 

Junta-se: 
- 1 “INFORMAÇÃO”. 

 


