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Circular n.º 58/2021 Registo OBRIGATÓRIO da vacinação contra o COVID-19; e, 
Outro. 

 

 Agora que a vacinação da população portuguesa atingiu números que 

indiciam a possível segurança contra a pandemia, COVID-19, naturalmente que um valor 

elevado dessa população é constituído por “trabalhadores”. Ora,  

Tal facto implica, para os Empregadores dessa parte da população, 

uma obrigação para a qual é necessário chamar a ATENÇÃO: 

O DECRETO-LEI N.º 102-A/2020, de 9 Dezembro 2020, --- D.R., 1.ª 

Série, n.º 238, Suplemento, Fh. 38(2) e segs. ---, transpôs para o ordenamento jurídico 

interno, português ---, a Directiva n.º 200/54/CE, do Parlamento Europa e do Conselho, de 

18 Setembro 2000, relativa à protecção contra os riscos ligados à exposição a agentes 

biológicos. Daí,  

E para tanto, uma das alterações incidiu sobre o Decreto-Lei n.º 

84/97, de 16 Abril, ARTIGO 13. Este diploma,  

Sobre a promoção da segurança, higiene e saúde no trabalho, de 1997,  

Transpôs para o nosso direito interno, uma outra Directiva n.º 

90/679/CEE (e mais 2 outras). Ora,  

Esse artigo 13 ---, cujo título é: “Vacinação dos Trabalhadores” ---, tem 

um n.º 3, com a seguinte redacção, agora introduzida: 

“ 3 – A vacinação deve obedecer às recomendações da DGS, ser anotada na ficha 

clínica do trabalhador e registada no seu boletim individual de saúde e na 

respetiva plataforma electrónica”. 

Portanto, a finalidade da presente Circular é alertar os 

EMPREGADORES, para mais esta obrigação. Claro,  

E como decorre do n.º 1, do art.º 109, da Lei n.º 102/2009, de 10 

Setembro, --- Lei da Segurança e Saúde no Trabalho ---, tal ficha, “FICHA CLÍNICA”, é da 

responsabilidade do Exm.º Médico do Trabalho, pelo que incumbe a este proceder à referida 

“anotação”.  

Como se compreende, esta nova exigência resultou com a pandemia 

COVID-19, também chamado “Vírus da China”.  

É conveniente que os EMPREGADORES diligenciem para dar 

cumprimento a estas obrigações. É que,  
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Se não o fizer, --- e não se safa com a desculpa do “esquecimento”… ---, 

o ARTIGO 20, n.º 2, do Dec.-Lei n.º 84/97, refere que: 

“ 2 - Constitui contra-ordenação grave a violação (…), do artigo 10.º (…), dos n.os 2 e 3 

do artigo 13.º, (…). 

(…) 

4 - O regime geral das contraordenações laborais previsto nos artigos 548.º a 566.º 

do Código do Trabalho, aprovado em anexo à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na 

sua redação atual, aplica-se às infrações por violação do disposto no presente 

diploma. 

5 - O processamento das contraordenações previstas no presente diploma segue o 

regime processual aplicável às contraordenações laborais e de segurança social, 

aprovado pela Lei n.º 107/2009, de 14 de setembro, na sua redação atual”. 

---------- x ---------- 

Cumpre-nos ainda referir que, de igual ou maior importância, uma 

obrigação, já que foi alterado pelo Dec.-Lei n.º 102-A/2020, o n.º 3, do art.º 10, é que passou 

a ter a seguinte redacção: 

“ Artigo 10.º 

 

(…) 

3 — O empregador deve informar imediatamente a ACT e a DGS de qualquer acidente 

ou incidente que possa ter provocado a disseminação de um agente biológico 

suscetível de causar infeção ou outra doença grave no ser humano”. 

o que, no entanto, não é nenhuma novidade.  

É conveniente, até pelos elevados valores que podem atingir as 

coimas, aplicadas em processo de contra-ordenação, que os Empregadores cumpram o 

que acima se apresenta. Uma coima grave, numa Empresa com um volume de negócios 

igual ou superior a 2.500.000 Euros e inferior a 5.000.000 Euros vai de 10 UC (unidades de 

conta) a 20 UC, em caso de negligência; e, de 21 UC a 45 UC em caso de dolo”.  

Como cada UC (unidade de conta) anda pelos 102,00Euros, é só fazer 

as contas!...  

 

 

      


