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Circular n.º 53/2021 Apólice de “acidentes de trabalho”. 
Com o “acidente”…não se brinca!   

 

É da LEI N.º 72/2008, de 16 Abril, do art.º 24:  

“ 1 - O tomador do seguro ou o segurado está obrigado, antes da celebração do 

contrato, a declarar com exactidão todas as circunstâncias que conheça e 

razoavelmente deva ter por significativas para a apreciação do risco pelo segurador”. 

o que, naturalmente, se não for cumprido pela empresa, --- até porque é obrigada: nº 5, art.º 

283, CT; n.º 1, art.º 79, Lei n.º 98/2009 ---, que tem trabalhadores ao seu serviço,  

 se as omissões ou inexactidões forem dolosas, nos termos do n.º 1, do art.º 25, daquela 

Lei n.º 72/2008, 

“ 1 –(…) o contrato é anulável mediante declaração enviada pelo segurador ao tomador 

do seguro”. 

 se as omissões ou inexactidões forem negligentes, nos termos do n.º 1, do art.º 26, 

daquela Lei n.º 72/2008, 

“ 1 – (…) o segurador pode, mediante declaração a enviar ao tomador do seguro, no 

prazo de três meses a contar do seu conhecimento: 

a) Propor uma alteração do contrato, fixando um prazo, (…); 

b) Fazer cessar o contrato, (…)”. 

Repare: continuamos apenas em sede de relações 

segurado/seguradora. Como vai ver, “mentir” ou “omitir” à seguradora têm outros custos.  

Mas, pode perguntar: qual a razão dos efeitos tão graves das omissões 

ou inexactidões dos segurados, perante a seguradora? 

Não esqueça: o seguro é a base do negócio de um tipo de empresa que 

o explora: as “seguradoras”. Ora,  

As “seguradoras” estão obrigadas a cumprir rígidas obrigações que 

constam daquela LEI N.º 72/2008, --- e outras, que aqui não interessam. E, como obrigação 

principal, como resulta do art.º 1, dessa Lei,  

“ (…) o segurador cobre um risco determinado do tomador do seguro ou de outrem, 

obrigando-se a realizar a prestação convencionada em caso de ocorrência do evento 

aleatório previsto no contrato, (…)”. 

que, no caso do seguro de “acidentes de trabalho”, é, nos termos do n.º 1, art.º 8, da Lei n.º 

98/2009, 4 Setembro,  

“ 1 – (…) aquele (acidente) que se verifique no local e no tempo de trabalho e produza 

directa ou indirectamente lesão corporal, perturbação funcional ou doença de que 

resulte redução na capacidade de trabalho ou de ganho ou a morte”.  
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Não obstante, a LAT em vigor, a ta Lei n.º 98/2009, impõe às 

Seguradoras, no caso do seguro de “acidentes de trabalho”, custos elevados na recuperação 

dos sinistrados; o que fez diminuir drasticamente a margem de lucro das mesmas, neste 

ramo de Seguros.  

Ora, para cobrir esse “risco”, --- e voltamos a lembrar que as 

“seguradoras” não são a Santa Casa, mas sociedades comerciais, logo, visam com a sua 

actividade realizar lucros… ---, têm direito a receber o chamado: “Prémio de seguro”. Que é, 

na definição do art.º 51, da Lei n.º 72/2008: 

“ 1 - O prémio é a contrapartida da cobertura acordada e inclui tudo o que seja 

contratualmente devido pelo tomador do seguro, nomeadamente os custos da 

cobertura do risco, (…)”. 

logo, a seguradora fixa o prémio em função das informações que o segurado lhe presta. Logo, 

se lhe mente, omitindo de propósito ou por negligência, está a prejudicar a seguradora; na 

medida que obtém um prémio mais baixo, de acordo com as falsas informações que prestou. 

A descobrir que foi enganada, ela vai reagir nos termos previstos na Lei.  

Mas este é apenas um aspecto do problema. Onde queremos 

chegar é que, agora em sede da LEI N.º 98/2009, de 4 Setembro, nos termos do art.º 171, 

 Constitui contraordenação muito grave se a empresa, --- a sua empresa ---, não 

transferir a responsabilidade pelos acidentes de trabalho para uma seguradora, --- n.º 1, 

art.º 171; e,  

 Constitui contraordenação grave, a omissão ou insuficiências nas declarações quanto 

ao pessoal e às retribuições, ao realizar o contrato de seguro. 

Quer dizer: além de problemas com a Seguradora, a sua empresa leva com um processo de 

contraordenação que, como vê, leva a coimas muito pesadas.  

Repare: o n.º 4, art.º 79, da Lei n.º 98/2009, lembra-lhe, ainda, que: 

“ 4 - Quando a retribuição declarada para efeito do prémio de seguro for inferior à real, 

a seguradora só é responsável em relação àquela retribuição, que não pode ser 

inferior à retribuição mínima mensal garantida”. 

que, como se sabe, é neste momento, de 665,00€/mês. 

Esperamos ter despertado a sua atenção para este grave problema: 

quando realiza um seguro, principalmente de acidente de trabalho: não economize na 

informação; não esqueça pormenores importantes; não altere conscientemente, mentindo, 

a informação que presta. E, não esqueça: se é “bom cliente” (tem vários seguros colocados 

naquela Seguradora) é bem tratado; se é segurado só de “acidente de trabalho”, pode ser… 

destratado!  


