
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 69/2021 Contrato de seguro, de “acidente de trabalho” 

Seguro de prémio variável – Seguro de prémio fixo. 

 

As empresas devem sempre conceder especial 

atenção aos  Contratos de Seguro, que celebram com uma só, ou várias empresas de 

seguro. Seja como for, 

Nem sempre merecem os Contratos de Seguro, a 

atenção devida e, quando surgem os problemas, é que muitas vezes se apercebem, os 

tomadores de seguro, as Empresas da sua importância. 

Naturalmente, os contratos de seguro, do ramo 

“acidentes de trabalho”, são dos mais importantes. Não devemos esquecer que, tal como já 

acontecia, o Código do Trabalho versão 2009 em vigor, no artº 283, impõe: 

“1- O empregador é obrigado a transferir a responsabilidade pela reparação 

prevista neste capítulo para entidades legalmente autorizadas a realizar este 

seguro”. 

ou seja, para uma Companhia de Seguros, que explore o ramo. E, 

O direito à indemnização pode revestir duas 

prestações: 

 em espécie, como seja a prestação de cuidados médicos, cirúrgicos, 

farmacêuticos, hospitalares, etc, necessários ao restabelecimento da saúde do 

trabalhador, --- vide artsº. 25 a 46, da Lei nº 98/2009, de 4 Setembro; 

 em dinheiro, indemnizando  a incapacidade temporária absoluta ou relativa 

para o trabalho; indemnizando em capital ou pensão vitalícia, correspondente à 

redução na capacidade de ganho; até ao subsídio por morte, --- vêr artsº. 47 a 

69, da Lei nº 69/2009, de 4 Setembro. Artº.  

Em síntese, o direito à reparação, pelo acidente 

de trabalho, consta do artº. 23, da Lei nº 98/2009. 

Claro, não existindo seguro é a empresa que arca 

com todas as despesas, o que pode atingir valores altíssimos. Além disso, a inexistência de 

seguro leva à abertura de um processo de contra-ordenação muito grave, -- nº1, artº 171, 

da Lei nº98/2009, de 4 Setembro, Código do Trabalho--, sendo aplicada à empresa a 

coima respectiva. 
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Em matéria de seguro, por acidente de trabalho, 

as Empresas optam normalmente pelo chamado “seguro de prémio variável”, -- também 

chamado de seguro de “folha de férias”. Ora, 

Porque ninguém é perfeito; porque a rotina por 

vezes leva a esquecimentos, pode acontecer que os serviços administrativos da Empresa 

tenha-se esquecido de enviar para a Seguradora a folha de férias. E, embora muitas vezes 

as Seguradoras ressalvem o lapso o certo é que, se tiver havido um acidente, ás vezes 

recusam-se a assumir a cobertura do acidente. Em face desta possibilidade, 

Nada melhor do que dar conhecimento de um 

douto Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 15 Novembro 2006, que diz o 

seguinte: 

 

1- “No contrato de seguro de prémio variável o objecto seguro é definido, 

mensalmente, por remessa para a folha de férias, a enviar à  seguradora até ao 

dia 15 de cada mês, na qual se identificam os trabalhadores a que corresponde 

a massa salarial calculada. 

2- O envio tardio da folha de férias não determinada a invalidade do contrato 

nem a não cobertura do sinistrado, mas antes e apenas, a possibilidade de a 

seguradora resolver o contrato – faculdade que,  no caso, a recorrente não 

exercitou; – e de agravar o prémio. 

3- Assim, mantendo-se em vigor o contrato de seguro, a responsabilidade pelos 

danos emergentes de acidente de trabalho, deve recair exclusivamente sobre a 

seguradora, já que o salário auferido pelo sinistrado não é superior ao salário 

que constava na folha de férias que lhe foi remetida.” 

 

Para ter uma noção da complexidade da matéria 

do contrato de seguro, ramo acidentes de trabalho, vamos dar conhecimento do Acórdão, 

do Supremo Tribunal de Justiça, de 28 Março de 2007, que se pode considerar fora de 

vulgar: 

 

I- É acidente de trabalho in itinere o que vitimou a sinistrada e que ocorreu trinta 

minutos após esta ter terminado o trabalho, quando regressava a casa, pelo 

caminho mais directo, a pé e pelo passeio, como fazia habitualmente. 
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II- A circunstância do acidente de trabalho ter resultado de um roubo por esticão 

perpetrado por terceiro não exclui o direito à sua reparação pela seguradora, 

pois não há qualquer exclusão de cobertura do contrato de seguro de acidentes 

de trabalho celebrado com a entidade empregadora. 

III- Sendo o acidente imputável a facto de terceiro não dispensa a entidade 

responsável, in casu, a seguradora, de indemnizar as suas consequências 

danosas e aquelas que derivam da lei, podendo exercer o seu direito de regresso 

contra o referido terceiro (o ladrão). 

Não nos deve causar admiração esta decisão se, 

lembrarmos, nos termos da al. a), do nº1, artº. 9, da Lei nº 98/2009, de 4 Setembro, 

considera-se acidente de trabalho, o ocorrido:  

“a)- No trajecto de ida para o local de trabalho ou de regresso deste, (…).” 

É de leitura obrigatória, o que consta do nº2, 

desse artigo 9. 

 -----------------------------------------------------X----------------------------------------------------- 

Já agora, porque convêm ter uma ideia segura 

sobre definições, dizemos: 

– seguro de prémio fixo – quando a Apólice sobre um número previamente 

determinado de pessoas seguras, com um montante de retribuições previamente 

conhecido. 

– seguro de prémio variável – quando a Apólice cobre um número variável de pessoas 

seguras, com retribuições seguras também variáveis, sendo consideradas pela 

Seguradora as pessoas e retribuições identificadas nas folhas de vencimento do 

Tomador de Seguros (Empresa), que lhe são enviadas até ao dia 15, do mês seguinte, 

periodicamente, pela Tomadora do Seguro. 

 


