
 

 

N/REF. 64/10                                                    Angra do Heroísmo, Junho de 2010 

 

Assunto: ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS.. 

 

 

Caro Associado, 

 

Vimos por este meio informá-lo sobre a Lei n.º 98/2009, de 4 de Setembro, que vem regulamentar o regime 

de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais, incluindo a reabilitação e reintegração 

profissionais, aplicável aos trabalhadores por conta de outrem de qualquer actividade, seja ou não explorada 

com fins lucrativos. 

 

É considerado 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 que resulte na redução da 

capacidade de trabalho ou de ganho ou a morte. Deste modo, entende-se por: 

 

a) Local de Trabalho: todo o lugar em que 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; 

b) Tempo de trabalho além do período normal de trabalho: o que antecede o seu início, em actos de 

preparação ou com ele relacionados, e o que se lhe segue, em actos também com ele relacionados e 

ainda as interrupções normais ou forçosas de trabalho. 

 

No entanto, com o presente diploma verificou-se uma extensão do conceito de acidente de trabalho, e este 

passa a abranger o acidente que se verifique nos trajectos normalmente utilizados pelo trabalhador, assim 

como o acidente ocorrido fora do local de trabalho quando no exercício do direito de reunião ou actividade 

de representante dos trabalhadores. 

 

Também reconhece entre outras, à família do trabalhador sinistrado o direito a apoio psicoterapêutico, 

sempre que necessário; prevê a atribuição de pensão calculada nos termos aplicáveis aos casos em que não 

haja actuação culposa do empregador, quando o acidente tenha sido provocado pelo empregador, seu 

representante ou entidade por aquele contratada, ou resultar de incumprimento de regras de segurança e 

saúde no trabalho. 

 



 

 

A entrada em vigor da presente lei não prejudica a validade de modelos de declarações, participações e 

mapas anteriormente existentes, assim como, apólices uniformes. 

 

As participações, os boletins de exame e alta e outros formulários, mencionados no presente diploma, que 

podem ser impressos por meios informáticos, obedecem aos modelos aprovados oficialmente. É da 

competência dos centros de saúde remeterem para a segurança social os certificados de incapacidade 

temporária (CIT), por via electrónica, nos termos a definir por portaria, deixando a sua entrega de ser exigível 

aos utentes. 

 

Chamamos a sua atenção que é da competência da empresa, afixar nos respectivos estabelecimentos e em 

lugar bem visível, as disposições do Código do Trabalho e da presente lei referentes aos direitos e obrigações 

do sinistrado e dos responsáveis, e os recibos de retribuição devem identificar a seguradora para qual o risco 

se encontra transferido à data da sua emissão. 

 

O presente diploma entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2010 e não dispensa a sua leitura, que deverá ser 

consultado em www.dre.pt ou através do site desta Câmara do Comércio, em 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1276270498.pdf . 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

  
 


