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Circular nº 08/2023         Fevereiro 

 

Provavelmente, já terá fartos conhecimentos nesta matéria. E, a sua Empresa 

terá posto em prática a maioria deles. Não obstante, p.f., leia com atenção, e dê a ler à Chefia 

encarregue da segurança e saúde no Trabalho.  

Em relação aos EMPREGADORES: 

a) - o n.º 2, art.º 281, Código Trabalho (CT) impõe que o empregador assegure “…condições de 

segurança e saúde” no trabalho, “…tendo em conta os princípios gerais de prevenção”. 

b) - o n.º 3, art.º 281, CT, impõe que o empregador, na aplicação das medidas de prevenção, 

mobilize “…os meios necessários”, nomeadamente, no “…domínio da prevenção técnica”. E, 

ainda, da FORMAÇÃO e da INFORMAÇÃO.  

c) - o n.º 1, art.º 15, Lei n.º 102/2009, promoção da segurança e saúde no trabalho reproduz o n.º 

2, art.º 281, CT, referido em a);  

d) - o n.º 2, art.º 15, Lei n.º 102/2009, reproduz o n.º 3, art.º 281, CT, referido em b);  

e) - na aplicação dos princípios gerais de prevenção, o n.º 10, do art.º 15, Lei n.º 102/2009, obriga 

o empregador a fornecer o “…equipamento de protecção que se torne necessário utilizar”. E,  

f) - antes, a al. g), do n.º 2, art.º 15, Lei n.º 102/2009, obriga o empregador que, “…escolha de 

equipamentos de trabalho” tenha em atenção a adaptação do trabalho ao homem.  

Repare no cuidado do Legislador em repetir as referências às obrigações, para que não haja 

desculpas. E, tenha em atenção que o não cumprimento do acima apresentado nas al. c), d), e) e f), 

constitui contraordenação MUITO GRAVE, --- n.º 14, art.º 15, Lei n.º 102/2009. 

A Lei n.º 102/2009 é conhecida como a Lei de Protecção da Segurança e 

Saúde no Trabalho.  

Em relação aos TRABALHADORES:  

a) - constitui dever do trabalhador:  

⎯ cumprir as “ordens e instruções do empregador respeitantes” a actuação no trabalho, 

“…na segurança e saúde no trabalho”, como diz a al. e), n.º 1, do art.º 128, Código 

Trabalho; 

⎯ cumprir as prescrições sobre segurança e saúde no trabalho que decorrem da lei, como 

diz a al. j), do n.º 1, art.º 128, Código Trabalho; 

b) - os trabalhadores “…devem cumprir as prescrições de segurança e saúde no trabalho”, 

estabelecidas na lei; ou, “…determinadas pelo empregador, tal como impõe o n.º 7, do art.º 281, 

Código Trabalho; 

Assunto:  Equipamentos de protecção individual – EPI.  
Equipamento de protecção ao trabalho. Razão de ser da matéria. 
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c) - o que, não sendo cumprido pelo trabalhador, constitui justa causa para a aplicação da 

sanção do despedimento, o que resulta da al. h), do n.º 2, do art.º 351, Código Trabalho.  

d) - obrigações estas que, tal como acontece em relação aos empregadores, volta a estar repetido 

na al. a), n.º 1, art.º 17, da Lei n.º 102/2009; e, 

e) - visando em especial os EPI, na al. c), do n.º 1, do referido art.º 17, da Lei n.º 102/2009; e,  

f) - consequentemente, se o trabalhador não cumprir, nos termos do n.º 5, do art.º 17, da Lei n.º 

102/2009, “…incorre em responsabilidade disciplinar e civil”. E,  

g) - atenção, o fornecimento dos EPI não podem resultar para os trabalhadores qualquer encargo 

financeiro, tal como resulta:  

⎯ do art.º 13, da Lei n.º 98/2009, 4 Setembro; e,  

⎯ do n.º 12, art.º 15, da Lei n.º 102/2009, 10 Setembro.  

Avançando no que aos EPI’s diz respeito, refere-se agora, e porque é 

oportuno e conveniente, que, 

No que respeita à SINALIZAÇÃO, da obrigação da sua utilização das EPI’S, a 

PORTARIA N.º 1456-A/95, de 11 Dezembro, impõe que:  

a) - nos termos do n.º 7, do art.º 5, desta Portaria, os sinais de obrigação tem a forma circular; e, 

um pictograma branco sobre fundo azul;  

b) - segundo o Quadro I, da Portaria, estes sinais, --- cor azul, sinal de obrigação ---, além de 

imporem um comportamento específico (por ex., passagem obrigatória para peões), visam 

especialmente a: “Obrigação de utilizar equipamento de protecção individual”. Ora,  

c) - no Quadro II, da Portaria, são assinalados: 

⎯ Protecção obrigatória dos olhos;  

⎯ Protecção obrigatória da cabeça;  

⎯ Protecção obrigatória dos ouvidos;  

⎯ Protecção obrigatória das vias respiratórias; 

⎯ Protecção obrigatória do rosto; 

⎯ Protecção individual obrigatória contra quedas; 

d) - e ainda em 10 (décimo), que pode ir acompanhado de uma ou mais placas adicionais, e 

identifica: “obrigações várias”.  

e) - nos termos da al. d), art.º 3, do Decreto-Lei n.º 141/95, de 14 Junho, o sinal de obrigação é: “o 

sinal que impõe certo comportamento”.  

f) - nos termos da al. a), art.º 6, do Decreto-Lei, é um sinal de “carácter permanente”.  

g) - a sua existência e funcionalidade está entregue à fiscalização da ACT (Autoridade para as 

Condições no Trabalho), --- art.º 12, Decreto-Lei n.º 141/95. 
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h) - a obrigação da afixação da sinalização, no caso, de obrigação, decorre do n.º 1, do art.º 5, do 

Decreto-Lei n.º 141/95. Afixação e manutenção, é bom não esquecer. 

Tenho especial cuidado no fornecimento das EPI’s aos Trabalhadores em 

exposição aos agentes químicos, físicos e biológicos.  

Note que: as EPI’s desde as “botas aos “capacetes” de protecção são de 

desgaste acentuado. Quer em razão do material de que são feitos; quer da má opção de compra ---, 

comprar barato…; matéria chinês, etc. ---, são de desgaste rápido. Não impute, portanto, a sua ruína 

prematura ao pouco cuidado do trabalhador, de ânimo leve. 

Se o fizer, e não houver razão para o fazer, o trabalhador retrai-se, não dá o 

rendimento devido. Antes de se expressar, analise a peça em ruína prematura, e só depois 

aconselhe/exija mais cuidado com o material distribuído. Mas,  

Também é certo que a alínea c), do n.º 1, art.º 17, da Lei n.º 102/2009, indica 

como uma das obrigações do Trabalhador,  

“ 1.º - Constituem obrigações do Trabalhador: 

… 

c) – Utilizar correctamente e de acordo com as instruções transmitidas pelo empregador as 

máquinas, aparelhos, (…) e outros equipamentos e meios postos à sua disposição, 

designadamente os equipamentos de protecção colectiva e individual, bem como 

cumprir os procedimentos de trabalho estabelecidos” (sublinhados nossos) 

E, importante,  

O fornecimento, logo a aquisição e pagamento, das EPI’s, é obrigação que 

incumbe ao Empregador. É o que resulta,  

Do n.º 10, do art.º 15, da Lei n.º 102/2009: 

“ 10 - Na aplicação das medidas de prevenção, o empregador deve organizar os serviços 

adequados, internos ou externos à empresa, (…), mobilizando os meios necessários, 

nomeadamente nos domínios das atividades técnicas de prevenção, da formação e da 

informação, bem como o equipamento de proteção que se torne necessário utilizar”.  

Ao longo do mês de Fevereiro, a Exm.ª Avençada irá receber várias 

Circulares, versando esta matéria: os Equipamentos de Protecção Individual – EPI’s. 

   


