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Circular n.º 36/2021 Violação do dever profissional pelo Trabalhador.  
 Cumprir as regras de segurança e saúde no Trabalho.  
Reacção da Empregadora – Alínea j), n.º 1, art.º 128, CT. 

 

Reparem, p.f., na redacção do n.º 1, art.º 128, Código Trabalho: 

“ 1 – Sem prejuízo de outras obrigações, o trabalhador deve: 

… 

j) – Cumprir as prescrições sobre a segurança e saúde no trabalho que decorram 

da lei ou instrumento de regulamentação colectiva de trabalho”,  

o que nos leva às seguintes considerações: 

 

PRIMEIRO – em 10 “deveres”, que constam do n.º 1, art.º 128, nada menos que três (3) 

referem-se à “SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO”. Isto alerta-nos para a importância 

desta obrigação do Trabalhador. O Legislador do Código estava muito interessado em que o 

trabalhador estivesse atento e cumprisse com os seus deveres em matéria de segurança e 

saúde. E, efectivamente, assim tem de ser para evitar o acidente e a doença profissional. 

Como já vimos,  

O ARTIGO 128 refere-se ao dever de cumprir as regras de segurança 

e saúde nas seguintes alíneas: 

“e) – Cumprir as ordens e instruções do empregador respeitantes a execução ou 

disciplina (…) como a segurança e saúde no trabalho, (…); 

i) – Cooperar para a melhoria da segurança e saúde no trabalho, nomeadamente por 

intermédio dos representantes dos trabalhadores eleitos para esse fim;  

j) – Cumprir as prescrições sobre segurança e saúde no trabalho que decorram de lei 

ou instrumento de regulamentação colectiva de trabalho”. 

devendo o Empregador reparar que apenas as alíneas e) e j), são verdadeiras obrigações, --- 

“…cumprir as ordens”; “…cumprir as prescrições”. Na alínea e), cumprir as ordens do 

Empregador; na alínea j), os comandos da lei e do CCT. 

 

SEGUNDO - sendo certo que: “a ignorância da lei a ninguém aproveita”, o certo é que é 

natural que o Trabalhador se interrogue: mas onde estão escritas essas “prescrições” sobre 

a segurança e saúde para eu cumprir?! 

Não no Código do Trabalho, mas em leis conexas, com o Código, e para 

as quais remete o art.º 284, Código Trabalho: 

 LEI N.º 102/2009, de 10 Setembro – a Lei da promoção da segurança e saúde no 

trabalho. É aí, principalmente no ARTIGO 17, cujo título é 
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que se enumeram algumas dessas obrigações. Contudo, além do caso, importante, da 

obrigação de usar, e correctamente, as EPI’s, existe uma outra lei,  

 LEI N.º 98/2009, de 4 Setembro, que embora trate da reparação dos acidentes de 

trabalho e de doenças profissionais, tem matéria que interessa no que respeita a 

obrigações dos trabalhadores, em matéria de segurança e saúde. Por ex., o art. 14, 

que versa sobre a “descaracterização do acidente”; o art.º 17, que versa sobre o 

acidente causado por outro trabalhador, e suas consequências. Outro exemplo: no 

que respeita à “participação” do acidente, o art.º 86.  

Não obstante, consideramos que a lista de obrigações, para os 

Trabalhadores cumprirem em matéria de segurança e saúde não é completa, longe disso. 

Por exemplo, no tal art.º 17, da Lei n.º 102/2009, que apresenta as “obrigações do 

trabalhador”, nenhuma referência é feita a formação profissional, obrigando o trabalhador a 

frequentar os cursos, mesmo fora das horas de trabalho. Outro exemplo, a obrigação de 

comparecer às consultas e exames determinados pelo Senhor Médico do Trabalho, consta da 

alínea d), n.º 1, art.º 17, mas quase passa despercebido; e, tem mais o aspecto de um convite 

que de uma obrigação!... 

No que respeita à contratação colectiva, infelizmente quando existe 

algo, é para atribuir mais direitos aos trabalhadores! Só que a Segurança e Saúde no 

Trabalho é algo que interessa ao Trabalhador e, infelizmente, quase sempre é necessário 

estar a lembrar-lhe as suas obrigações, --- que, verdade seja dita ---, eles normalmente 

ignoram quais sejam. Quem é o Trabalhador que sabe que as suas obrigações em matéria de 

segurança e saúde, constam do artigo 17, dessa tal Lei n.º 102/2009? 

 Um conselho: de toda a conveniência em afixar no Quadro, uma 

reprodução do tal artigo 17, da Lei n.º 102/2009. 

Quando à sanção prevista para a violação deste dever, havendo justa 

causa e preenchidos todos os restantes requisitos, encontramos na alínea h), do n.º 2, do 

art.º 351, Código Trabalho, a possibilidade de aplicar a sanção do despedimento, por 

“ h) – Falta culposa de observância de regras de segurança e saúde no trabalho”. 

Os trabalhadores podem, --- mas não devem ---, descurar as suas 

obrigações em matéria de segurança e saúde no trabalho. Mas,  

O Empregador é que não pode nem deve facilitar, pois as 

consequências podem ser gravíssimas; não se fie no seguro.   

 

Junta-se: 

- cópia do art.º 17, da Lei n.º 102/2009  


