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Circular nº 19/2023         Março 

 

É princípio geral, e reiterado, do direito laboral que  

“ 1 – O trabalhador tem direito a prestar o trabalho em condições de segurança (…)” 

como impõe o n.º 1, do art.º 281, Código Trabalho; n.º 1, art.º 5, da Lei n.º 102/2009, 10 Set.; art.º 19, 

da Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais do Trabalhador; art.º 10, al. a), do Pilar 

Europeu dos Direitos Sociais; art.º 4, da Convenção 187, OIT, etc.. 

Neste âmbito, a segurança das máquinas e de quem opera com as mesmas 

tem um artigo próprio: ARTIGO 13, na Lei n.º 102/2009. 

E repare, no  

⎯ N.º 1, deste art.º 13, indica os deveres de quem fabrica as máquinas: entre outros, eliminar os 

riscos que possam apresentar para a segurança antes de lançadas no mercado.  

⎯ N.º 2, deste art.º 13, indica os deveres de quem importa, venda, alugue ou ceda máquinas sendo 

de destacar (al. b) que devem “…ser anexadas instruções, em português, no que refere à 

montagem e utilização”.  

⎯ N.º 3, deste art.º 13, indica os deveres a cumprir por quem procede à montagem, à reparação, 

à adaptação das máquinas, para que estas não apresentem riscos para a segurança. 

⎯ N.º 4, deste art.º 13, indica os deveres que, no que respeita ao fornecimento, e antes de ser 

colocados ao serviço no que respeita à sua identificação: marcação de segurança; nome e 

endereço do fabricante ou importador, ou outras informações úteis, que permitam prevenir 

riscos na sua utilização.  

Um elemento essencial é a exibição, na máquina, da marcação: CE. Mesmo 

que fabricada em Portugal.  

O acidente de trabalho, com uma máquina, ou máquina/ferramenta, não é 

sempre atribuível a culpa ou negligência do Empregador. Se dúvidas houvesse, veja o que diz o art.º 

14, da Lei n.º 98/2009, cujo título é: “Descaracterização do acidente”: 

“ 1 – O empregador não tem de reparar os danos decorrentes do acidente que:^ 

a) – For dolosamente provocado pelo sinistrado ou provier de seu ato ou omissão, que 

importe violação, sem causa justificativa, das condições estabelecidas pelo 

empregador ou prevista na Lei”.   

Claro, para que haja “omissão” das condições estabelecidas pelo 

Empregador, é necessário que essas condições sejam conhecidas dos trabalhadores. Assim, o diz o n.º 

4, art.º 15, da Lei n.º 102/2009: 

Assunto:  A prestação do trabalho em condições de segurança.  
A SEGURANÇA, no trato com máquinas. 
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“ 4 – Sempre que confiadas tarefas a um trabalhador, devem ser considerados os seus 

conhecimentos e as suas aptidões em matéria de segurança (…) no trabalho, cabendo ao 

empregador fornecer as informações e a formação necessárias ao desenvolvimento da 

atividade em condições de segurança (…)”.  

Ora, tem a Exm.ª Avençada fornecido aos seus Trabalhadores essas 

informações? – Não sei. Daí,  

⎯ se o fez, é favor comparar com o agora fornecido, e enriquecer ou ignorar o que vai em Anexo; 

⎯ se NÃO o fez, é favor afixar no quadro do sector “máquinas”, ou junto de cada máquina os 2 

ANEXOS, que juntam.  

NOTA: estas duas diretivas informativas devem ser presentes ao Exm.º 

Senhor Engenheiro, encarregue da segurança, na sua Empresa, para sua aprovação, enriquecimento 

ou adaptação. O essencial,  

É que sejam AFIXADAS. Se quiser, e recomenda-se, até juntar cópia das duas, 

com o recibo do mês. Só assim se compreende o n.º 5, art.º 17, da Lei n.º 102/2009 

“ 5 – (…) o trabalhador que viole culposamente os (seus) deveres ou o trabalhador cuja 

conduta tiver contribuído para originar uma situação de perigo incorre em responsabilidade 

disciplinar e civil”.  

Aliás,  

Não só os seus Trabalhadores. Repare no que diz o n.º 4, art.º 19, da Lei n.º 

102/2009: 

“ 4 – O empregador deve informar os serviços e os técnicos qualificados exteriores à empresa 

que exerçam atividades de segurança (…) no trabalho sobre os fatores que presumível ou 

reconhecidamente afetem a segurança e a saúde dos trabalhadores”.  

Com a finalidade indicada, acima, de ajudar os Exm.os Avençados, juntamos: 

⎯ um modelo de: 

“BOAS PRÁTICAS NO USO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS” 

⎯ um modelo de: 

“BOAS PRÁTICAS EM TRABALHO DE MANUTENÇÃO” 

Qualquer dúvida, é favor apresentar.  


