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Circular nº 16/2023         Fevereiro 

 

Somos sensíveis às queixas dos Srs. INDUSTRIAIS sobre a enorme 

quantidade de obrigações, administrativas, a que estão obrigados durante o ano. E, há 

algumas que, parece que foram criadas para “chatear” os serviços administrativos das 

Empresas. Vamos tratar de uma que, além do mais,  

Tem esta particularidade: a sua violação, --- o não cumprimento do 

dever imposto por parte do Sr. Industrial ---, tem esta consequência:  

“ 8 – Constitui contraordenação muito grave a violação do disposto no nº 1” 

número 8 este que integra o art.º 18, da Lei n.º 102/2009, de 10 Setembro.  

Esta Lei n.º 102/2009 integra,  

“O Regime Jurídico da Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho”. Ora,  

A contraordenação muito grave correspondem coimas (multas muito 

elevadas), previstas no n.º 4, do art.º 554, Código Trabalho (CT)”.  

Daí, o interesse em tratar deste assunto, chegados que estamos ao fim 

de Fevereiro. Vejamos:  

A - Como sabem, tudo que corresponde à Segurança e Saúde no Trabalho, deve merecer a 

nossa atenção e cumprimento. Assim,  

B - A Alínea l), do n.º 1, art.º 18, da Lei n.º 102/2009, obriga:  

“ 1 – O empregador, com vista à obtenção do parecer, deve consulta por escrito e, pelo 

menos uma vez por ano, os representantes ou na sua falta os trabalhadores sobre:  

… 

l) – A lista anual dos acidentes de trabalho mortais ou que ocasionem incapacidade 

para o trabalho superior a 3 (três) dias úteis, elaborada até ao termo do prazo para 

entrega do relatório único (…).  

m) – Os relatórios dos acidentes de trabalho, referidos na alínea anterior”.  

O prazo para apresentar o “RELATÓRIO ÚNICO” decorre entre o 

período de 16 Março a 15 Abril do ano seguinte aquele que respeita, --- veja, n.º 1, art.º 4, da 

Portaria n.º 55/2010, de 21 Janeiro daí,  

Estando a correr para o fim de Fevereiro, esta lembrança. Informa-se 

que o site da ACT tem modelo de 

Assunto:  RELATÓRIO DE ACIDENTES DE TRABALHO.  
Lista ANUAL dos Acidentes de Trabalho. 
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FICHA INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE DE ACIDENTES DE TRABALHO 

que nos pode ajudar. 

Note-se que estas diligências não são de todo improdutivas. Com 

efeito, os elementos recolhidos podem ser utilizados no preenchimento do Relatório Anual. 

Agora,  

É conveniente acrescentar: 

A especial ATENÇÃO que dedicamos aos aspetos administrativos da 

SEGURANÇA (acidente de trabalho) e Saúde em contexto de trabalho prende-se com o 

seguinte: 

O acidente de trabalho tem normalmente, --- é obrigatória ---, relação 

com 2 aspetos delicados, da organização empresarial: 

⎯ a organização e funcionamento dos Serviços de segurança e saúde no trabalho, “…que o 

empregador deve assegurar”, --- vide n.º 5, art.º 281, CT; e,  

⎯ a outra obrigação do Empregador é: transferir a responsabilidade pela reparação de 

danos emergentes de acidentes de trabalho ou doença profissional, --- vide n.º 5, do art.º 

283, CT.  

Ora, se intervém uma Seguradora, é conveniente que haja 

correspondência entre as declarações prestadas a esta; e o Relatório do Acidente, exigido 

pela alínea m), n.º 1, art.º 18, da Lei n.º 102/2009. Qualquer discrepância no descritivo do 

acidente, entre a “participação do acidente”, à Seguradora; e, o Relatório lavrado 

internamente, pode levar a que aquele invoque falsas declarações, o que levará à Seguradora 

a não assumir a responsabilidade do acidente.  

Dedique, por favor, algum do seu tempo ao que acima vai exposto. 


