
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  1 

Circular n.º 27/2021 SEGURO – Acidente de trabalho – SINALIZAÇÃO.  
 

Uma das causas, frequente, do acidente de trabalho é a ausência; ou, 

má conservação da SINALIZAÇÃO, obrigatória no local de trabalho. Portanto, SINALIZAÇÃO 

obriga a AFIXAÇÃO; e, subsequentemente, a sua CONSERVAÇÃO (limpeza, bem afixado, 

visível).  

No caso de não ter afixado os SINAIS obrigatórios, não esqueça que 

comete contraordenação GRAVE = coimas pesadas. E,  

É ainda conveniente não esquecer que, nos termos do n.º 3, do artigo 

551, Código Trabalho, para liquidar a coima:  

“ 3 – Se o infractor for pessoa colectiva ou equiparada, respondem pelo 

pagamento da coima, solidariamente com aquela, os respectivos 

administradores, gerentes ou directores”.  

Os diplomas básicos nesta matéria, são:  

 DECRETO-LEI N.º 141/95, de 14 Junho – que trata das prescrições mínimas para a 

sinalização de segurança e de saúde no trabalho; e,  

 PORTARIA N.º 1456-A/95, de 11 Dezembro – que regulamenta as prescrições mínimas 

de colocação e utilização da sinalização de segurança e saúde no trabalho.  

Acontece que, há muito mais a dizer sobre isto. Da utilidade, e 

necessidade, de cumprir rigorosamente a Lei, uma matéria de segurança, logo, sinalização 

nas Empresas. E, esta parte é que não deve esquecer,  

E, tem a ver com obrigações da Empregadora:  

No seguimento da obrigação constante da al. c), art.º 59, Constituição 

da República, o n.º 1, art.º 281, Código Trabalho (CT), determina:  

“ 1 - O trabalhador tem direito a prestar trabalho em condições de segurança e 

Saúde”. E,  

Na “Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia”, estabelece o 

art.º 31, que: 

“Todos os trabalhadores têm direito a condições de trabalho saudáveis, seguras e 

dignas”. 

impressiona que, volta a repetir a ideia no n.º 1, art.º 15, da Lei n.º 102/2009, 10 Setembro! 

E, no art.º 3, da Carta Social Europeia, --- Resol. As. Rep. N.º 64 – A/2001, de 16 Outubro 

2001. E, no que respeita aquele n.º 1, art.º 281, CT, o princípio expresso na al. d), n.º 2, desse 

art.º 15. Ora, 
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Tenha em ATENÇÃO que o n.º 1, do art.º 18, da Lei n.º 98/2009, de 4 

Setembro, determina que 

“ 1 – Quando o acidente tiver sido provocado pelo empregador, seu representante ou 

entidade por aquele contratada (…), ou resultar de falta de observação, por 

aqueles, das regras sobre segurança e saúde no trabalho, (…) abrange a totalidade 

dos prejuízos, (…), sofridos pelo trabalhador e seus familiares, (…)”. Ora,  

Dirá: pois, para isso é que tenho o seguro de “acidentes de trabalho”! – 

Pois, mas está enganado. Pode dar para o torto, principalmente se estiver em causa altos 

montantes! – O “guarda-chuva” do seguro não aguenta a tempestade… Se a culpa for sua, não 

colocou a sinalização, a Seguradora pode descartar-se… 

REPARE: a Portaria n.º 256/2011, de 5 Julho, que aprova a parte 

uniforme das condições gerais da apólice de seguro obrigatório, de acidentes de trabalho ---, 

o que depois segue em ANEXO, a esta Portaria ---, tem uma cláusula 28, com o título: “Direito 

de regresso do segurador”, e diz:  

“ 1 – (…), o segurador tem direito de regresso contra o tomador do seguro, (…):  

a) - Quando o acidente tiver sido provocado pelo tomador do seguro, seu 

representante, ou entidade por aquele contratada (…), ou resultar de falta de 

observância, por aqueles, das regras sobre segurança e saúde no trabalho, (…)”. 

O que, depois, foi reproduzido na Norma Regulamentar do ISP, n.º 

1/2009-R, que aprovou a Parte Uniforme, das Condições Gerais de Apólice de Seguro 

Obrigatório de Acidentes de Trabalho; e,  

Consta, nos mesmos termos, da Cláusula n.º 31, da referida Apólice, 

uniforme, alínea a). 

Portanto, estará agora sensibilizado para o que se vai dizer: se não 

ligar nenhuma à “SINALIZAÇÃO” da sua Empresa; ou, ligar pouco, no caso de um acidente de 

trabalho, a sua Seguradora paga a indemnização, é certo; mas, depois, vem sobre si, 

accionando o direito de regresso e podem estar, e estão normalmente nesta questão de 

acidentes de trabalho, muito Euros. Não será melhor prevenir, e dar a atenção a este aspecto 

da sua obrigação, como empregador? – A seguradora pode vir a invocar que na sua Empresa 

não se observava as regras de segurança e saúde no trabalho! 

E, repare, se entregou isso a uma Empresa especializada, tenha os 

mesmos cuidados. Não pode descansar, só porque tem, “…quem percebe disto, a tratar da 

situação”! – Repare,  
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Que a al. a), n.º 1, art.º 28, Portaria n.º 256/2011, refere que a 

responsabilidade é sua, se o acidente resultar de falta de cumprimento da 

“(…) entidade por aquele contratada (…),  

o que não é muito claro mas, na nossa opinião, abrange as “asneiras” feitas pela tal empresa 

especializada.  

Todo o cuidado é pouco, nisto de sinalização!  

É favor, mesmo que tenham uma “empresa especializada”, controlar e 

identificar-se com o problema da “SINALIZAÇÃO” na sua Empresa. Veja se está tudo em 

ordem.  

A própria Empresa a que entregou o serviço vai compreender, e 

valorizar, o seu interesse em controlar o serviço. Se, não obstante, levantar problemas, 

lembro-lhe que, pela falta de interesse ou competência dela, também pode ser penalizado, 

tal como resulta da al. a), n.º 1, art.º 28, da Portaria n.º 256/2011 (seguro obrigatório, 

acidentes de trabalho).  

Se nada fizer, depois não se queixe. 

Note que, com a actual situação de pandemia, podemos considerar 

agora alguns novos casos de afixação de sinalização. Referimos a obrigação de usar máscara; 

o impedimento de aglomeração de trabalhadores junto às maquinas de café, etc.. 

Como se viu na n/ Circular n.º 26/2021, --- última renovação do 

Estado de Emergência, 17 a 31 Março ---, o uso da máscara, por exemplo, continua a ser 

obrigatório, --- vide n.º 1, art.º 7. Logo, a afixação de um “aviso” pode ser aconselhável e é um 

sinal de interesse pela saúde e segurança do Trabalhador.  

  

 

  

   


