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Circular n.º65 /2021 O “Acidente de Trabalho” –  o que lhe interessa saber. 
Em especial: prazos a cumprir, em caso de acidente. 

 

Antes do mais, o que é “acidente de trabalho”: 

 “ 1 – É acidente de trabalho aquele 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 na 

morte”. 

tal como resulta no nº1, art. 8, da lei nº 98/2009, de 04 de Setembro. 

O “local de trabalho” é a parte mais difícil de determinar; alem do que 

parece lógico, pois, como diz a alínea a9, nº 2, art. 8º, 

“a) –– “Local de trabalho” é todo o lugar onde o trabalhador se encontra ou deva 

dirigir-se em virtude do seu trabalho e em que esteja, directa ou indirectamente, 

sujeito ao controlo do empregador.” 

se fôr lêr o nº1 do art. 9 desta Lei nº 98/2009, encontra muitos outros a que se reconhece e 

considera “local de trabalho”, e que o deixará admirado. Desde logo, o chamado “acidente in 

itinere” (de casa para a empresa: desta para casa), o que está a ser levado ao exagero, como é 

o caso do Acordão da Relação de Guimarães, de 30/11/2016, considerou como sendo 

“acidente de trabalho” o acontecido nos 

“(…) espaços exteriores à habitação do sinistrado, ainda antes de se entrar na via 

pública, independentemente de se tratar de espaço próprio ou de espaço comum a 

outros condomínios ou com proprietários, bastando para tal que já tenha sido 

transposta a porta de saída da residência, desde que a vítima se desloque para o 

local de trabalho, seguindo o trajecto normalmente utilizado e durante o período de 

tempo habitualmente gasto pelo trabalhador”. 

e, claro, por este andar, não admira que um Tribunal francês tivesse considerado como 

“acidente de trabalho” a situação de um comercial que, de madrugada, se deslocou a uma 

casa de prostitutas, e ali morreu durante o coito!... Estaria em… trabalho! 

   Onde queremos chegar com esta circular? – Alertá-lo desde logo, para a 

importância, inquestionável, porque dita obrigatória no nº5, do art. 283; e nº1, art. 79 da Lei 

nº98/2009, que nenhum trabalhador deve iniciar o trabalho sem estar coberto por um 

seguro de acidentes de trabalho. Depois, 

   Que a proteção do “trabalhador” atingiu termos que roça o absurdo e, 

daí, a descaracterização do “local de trabalho” e tempo de trabalho. E, ainda, 
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   Que as Seguradoras não são a Santa Casa; e, com este alargar de 

conceito de local de trabalho, e como a reparação do sinistro do trabalho implica gastos 

tremendos para as Seguradoras, quando é possível (ver arts. 154 e 164, Lei nº98/2009), as 

mesmas invocam qualquer pretexto para se subtrair à responsabilidade de reparação. 

   Logo, um dos aspectos a considerar, no caso de acidente de trabalho, é 

o cumprimento dos Prazos legais e contratuais a cumprir pelo Empregador. O que vamos 

lembrar, realçando: 

 

“Acidente de trabalho mortal” 

-- Se o Empregador TEM apólice de seguro válida, de seguro de acidentes de trabalho: 

  ˙ Deve participar à Seguradora a ocorrência no prazo de 24 horas a partir da 

data do conhecimento do acidente – nº1, art. 87, Lei nº98/2009. 

  ˙ Se não cumprir o prazo, a Empregadora responde por perdas e danos 

perante a Seguradora, – idem. 

  ˙ A participação à Seguradora deve ser remetida por meio informático, 

normalmente, resposta digital ou correio electrónico – nº2, art.87, Lei nº98/2009; 

  ˙ Sendo uma micro empresa (até 9 trabalhadores), pode remeter a 

participação em suporte de papel – nº3, art.87, Lei nº98/2009 

-- Se o Empregado NÃO tem seguro de acidentes de trabalho; ou, este não está válido, e o 

acidente for mortal: 

  ˙ Deve participar ao Tribunal competente o acidente de imediato, por 

correio electrónico ou por telecópia – nº3, art.88, Lei nº98/2009; 

-- Sem prejuízo das comunicações acima indicadas, em qualquer situação de acidente mortal, 

obrigatoriamente, 

 ˙ ˙ ˙  o Empregador deve comunicar à ACT (Autoridade para as Condições 

do Trabalho), da área do acidente, o acidente nas 24 horas a seguir à 

ocorrência – nº1 art.111, Lei 102/2009, 10 Setembro. 

 

Nota – esta comunicação à ACT tem de ser feita com a identificação do trabalhador 

acidentado; a descrição dos factos; e, a informação e respectivo registo sobre os tempos 

de trabalho prestados pelo trabalhador nos 30 dias que antecederam o acidente. 

 

 

“Acidente de trabalho, Não mortal” 
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-- Se a Empregadora tem apólice de seguro, válida, de seguro de acidentes de trabalho: 

 ˙ Deve participar à Seguradora a ocorrência no prazo de 24 horas a partir da 

data de ocorrência, – nº1 art.87, Lei nº98/2009; 

 ˙ Se não cumprir o prazo, a Empregadora responde por perda e danos perante 

a Seguradora, – idem; 

 ˙ a participação à Seguradora deve ser remetida por meio informático, 

nomeadamente em resposta digital ou correio electrónico. Mas, 

˙ se a Empresa fôr uma microempresa (até 9 trabalhadores). O empregador pode 

remeter a participação em resposta de papel, nº3, art. 87. 

 Porque se considera de interesse divulgar, transcrevemos o nº1, e suas 8 

alíneas, e nº 2,3 e 4 do art. 9, da Lei nº 98/2009, dita Lei do Acidente de Trabalho: 

    ARTIGO 9 

Extensão do conceito (de local de trabalho) 

“1 – Considera-se também acidente de trabalho o ocorrido: 

 a) No trajecto de ida para o local de trabalho ou de regresso deste, nos termos referidos no 

número seguinte; 

b) Na execução de serviços espontaneamente prestados e de que possa resultar proveito 

económico para o empregador; 

c) No local de trabalho e fora deste, quando no exercício do direito de reunião ou de 

actividade de representante dos trabalhadores, nos termos previstos no Código do Trabalho; 

d) No local de trabalho, quando em frequência de curso de formação profissional ou, fora do 

local de trabalho, quando exista autorização expressa do empregador para tal frequência; 

e) No local de pagamento da retribuição, enquanto o trabalhador aí permanecer para tal 

efeito; 

f) No local onde o trabalhador deva receber qualquer forma de assistência ou tratamento em 

virtude de anterior acidente e enquanto aí permanecer para esse efeito; 

g) Em actividade de procura de emprego durante o crédito de horas para tal concedido por 

lei aos trabalhadores com processo de cessação do contrato de trabalho em curso; 

h) Fora do local ou tempo de trabalho, quando verificado na execução de serviços 

determinados pelo empregador ou por ele consentidos. 

2 - A alínea a) do número anterior compreende o acidente de trabalho que se verifique nos 

trajectos normalmente utilizados e durante o período de tempo habitualmente gasto pelo 

trabalhador: 

a) Entre qualquer dos seus locais de trabalho, no caso de ter mais de um emprego; 

b) Entre a sua residência habitual ou ocasional e as instalações que constituem o seu local de 

trabalho; 
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c) Entre qualquer dos locais referidos na alínea precedente e o local do pagamento da 

retribuição; 

d) Entre qualquer dos locais referidos na alínea b) e o local onde ao trabalhador deva ser 

prestada qualquer forma de assistência ou tratamento por virtude de anterior acidente; 

e) Entre o local de trabalho e o local da refeição; 

f) Entre o local onde por determinação do empregador presta qualquer serviço relacionado 

com o seu trabalho e as instalações que constituem o seu local de trabalho habitual ou a sua 

residência habitual ou ocasional. 

3 - Não deixa de se considerar acidente de trabalho o que ocorrer quando o trajecto normal 

tenha sofrido interrupções ou desvios determinados pela satisfação de necessidades atendíveis do 

trabalhador, bem como por motivo de força maior ou por caso fortuito. 

4 - No caso previsto na alínea a) do n.º 2, é responsável pelo acidente o empregador para cujo 

local de trabalho o trabalhador se dirige.
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