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Exm.º Senhor Vice-Procurador-Geral da República em representação da Sr.ª Procuradora-

Geral 

 

Exm.º Senhor Vice-Presidente do Conselho Geral da Ordem dos Advogados em 

representação do Sr. Bastonário 

 

Exm.ª Senhora Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça 

 

Exm.ª Senhora Presidente da Apodit 

 

Exm.º Senhor Presidente da Secção Social  

 

Excelências 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores. 

*** 

É um grato prazer estar aqui a dar início a este Colóquio de Direito do Trabalho, que 

atinge este ano a 11ª edição. 

Não são ainda os dezoito anos para a maioridade legal, mas esta iniciativa ganhou já uma 

maturidade e uma estabilidade que permitem, sem margem para dúvidas, apelidá-la de 

organização “maior” nesta casa da Justiça. 

Antes de endereçar os muito justos agradecimentos à APODIT, permitam-me este ano, 

que me dirija pessoalmente a alguém deste Supremo Tribunal: o Sr. Conselheiro, agora 

Jubilado, Manuel Pinto Hespanhol. 

Se há alguém a quem deve ser atribuído o grande mérito pelo nascimento e pelo 

aprimoramento deste Colóquio anual é, sem margem para qualquer dúvida, o Conselheiro 

Pinto Hespanhol. 
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Por isso, mas também pela sua dedicação e empenho, pelo seu rigor, pela sua 

inteligência, nesta concreta realização e em todas as áreas em que teve intervenção, eu 

pessoalmente e o Supremo Tribunal de Justiça têm que estar muito agradecidos. 

Se queremos que todas as jurisdições especializadas tenham e mantenham um Colóquio 

Anual, há que desbravar um caminho de qualidade e de organização idêntico ao já 

trilhado por este Colóquio. 

Esse exemplo e esse trabalho devem-se, sem dúvida, à visão, ao denodo e à persistência 

do Sr. Conselheiro Pinto Hespanhol.  

Por isso, o meu reconhecimento, vivo e sentido, que não poderia deixar de fazer neste 

momento. 

Muito obrigado. 

Tenho a certeza que o trabalho terá continuação.  

Ficou entregue em muito boas mãos, e toda a instituição se preocupará em dar o apoio 

necessário para que continue a ser uma realização com longa vida. 

 

Além do Conselheiro Pinto Hespanhol também a APODIT, Associação Portuguesa de 

Direito do Trabalho, merece, uma vez mais, o meu sincero agradecimento pela sua 

parceria fundamental nesta iniciativa. 

Esta ligação entre Supremo Tribunal e Apodit, materializada anualmente no Colóquio de 

Direito do Trabalho, continua a ser uma empresa feliz. 

Esta junção tem permitido uma sustentação e uma dinâmica essencial a esta iniciativa. 

Se este Colóquio atingiu a maioridade isso também, inegavelmente, se deve ao esforço e 

participação da Apodit. 

O meu muito obrigado.  

 

Este ano debatemos, ainda neste salão nobre à beira de ser temporariamente fechado 

para as obras que se iniciarão nos próximos dias, o tema dos acidentes de trabalho e 

responsabilidades emergentes. 

É inquestionável a relevância que o trabalho assume na vida de cada pessoa, mas o 

direito ao trabalho passa também pelo direito a trabalhar em condições de higiene, 
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segurança e saúde. É a própria Constituição da República Portuguesa que o diz na al. c) 

do n.º 1 do seu art. 59.º. 

Não existe qualquer ramo de actividade que seja totalmente isento de risco. Há, assim, 

que dar resposta a esses riscos, garantindo que a todos os trabalhadores, sem excepção, 

seja assegurada a assistência e a justa reparação, quando sejam vítimas de acidente de 

trabalho ou de doença profissional.  

Essa é também uma exigência constitucional. 

Não é por acaso que o Direito dos acidentes de trabalho assume uma relevância tão 

grande na Jurisdição Laboral.  

Na verdade, se recuarmos aos tempos da Revolução Industrial e, mais tarde, às décadas 

que se lhe seguiram, constatamos que o Direito do Trabalho surgiu como resposta à 

necessidade de assegurar condições mínimas de trabalho, sobretudo às mulheres e às 

crianças, relevante força produtiva, mas também a mais frágil e a que mais acidentes 

sofria.  

A legislação apareceu então como uma forma de estabelecer normas que protegessem 

os trabalhadores contra os riscos inerentes às atividades que desempenhavam.  

Neste contexto, Portugal conheceu a sua primeira legislação sobre acidentes de trabalho 

na 1ª República, em 1913, com a Lei n.º 83, de 24 de Julho.  

Durante o período corporativo, tal legislação, foi sendo objecto de vários 

aperfeiçoamentos.  

Mais recentemente, um salto significativo foi dado com a vigência da Lei n.º 100/97, de 13 

de Setembro, regulamentada pelo DL n.º 143/99, de 30 de Abril. 

 

Actualmente, para os acidentes de trabalho ocorridos após 1 de Janeiro de 2010, 

regemo-nos, como se sabe, pela Lei n.º 98/2009, de 4 de Setembro, bem como pelo art. 

283.º do Código do Trabalho, assim continuando um caminho de evolução na proteção 

legal há mais de um século iniciado. 

O traço comum nessa evolução legislativa é o aumento dos fundamentos de 

responsabilidade civil, levando-os para a área objetiva e com fundamento no risco.  

Compreende-se que assim seja. 
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É natural que seja o empregador a suportar os danos decorrentes dos acidentes sofridos 

pelos trabalhadores ao seu serviço, dado ser quem aproveita o trabalho prestado.  

Naturalmente que essa responsabilidade está obrigatoriamente transferida para uma 

entidade Seguradora, algo de normal e comum na gestão de qualquer risco social. 

 Essa transferência de responsabilidade acautela também um segundo risco, o da 

necessária solvência dos empregadores para assegurar a justa reparação aos 

sinistrados. 

 

Se atentarmos no regime jurídico dos acidentes de trabalho, constatamos, desde logo o 

que dispõe o n.º 1 do art. 283.º do Código do Trabalho: “1. Os trabalhadores e os seus 

familiares têm direito à reparação de danos emergentes de acidente de trabalho ou 

doença profissional.” 

A lei confere, assim, a segurança do direito à reparação dos danos emergentes de 

acidente de trabalho não apenas ao sinistrado, mas também à sua família, em 

determinadas circunstâncias. 

Tal proteção alargada ocorrerá, designadamente, quando o sinistrado tenha pessoas a 

cargo ou no caso de sinistro fatal. 

Por outro lado, constatamos que, a menos que haja uma actuação culposa do 

empregador ou inobservância das regras sobre segurança e saúde no trabalho, nem 

sempre a responsabilidade pela indemnização abrangerá a totalidade dos prejuízos, 

patrimoniais e não patrimoniais, sofridos pelo trabalhador e seus familiares.  

Fora destas situações, o direito à reparação compreenderá apenas a reabilitação e 

reintegração do trabalhador, bem como a indemnização do mesmo pela diminuição da 

capacidade de trabalho que possa ter sofrido em consequência do acidente. 

A evolução vem-se fazendo, mas esta matéria merece ser devidamente ponderada 

porque os acidentes estão longe de ser algo de raro na vida das empresas.  

Três séculos decorridos desde a Revolução Industrial, e não obstante a legislação ter 

evoluído e procurado acompanhar as novas realidades laborais, ao nível da prevenção e 

da reparação de acidentes, muito caminho há ainda a percorrer. 

Basta determo-nos num olhar mais atento sobre os telhados de Lisboa, bem como sobre 

os andaimes que revestem muitas das paredes desta cidade em permanente 

reconstrução, para encontrarmos obras sem os respectivos guarda-corpos, trabalhadores 
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que não usam capacete, não calçam luvas, nem envergam o arnês com que deveriam 

estar ligados a uma estrutura de segurança… 

O incumprimento das regras de segurança é infelizmente ainda generalizado em todas as 

áreas. 

Acontece que tal cultura de incumprimento tem consequências… 

Os números dos acidentes de trabalho no nosso país são ainda assustadores… 

 

Em 2018 foram registados 156 acidentes de trabalho mortais e 495 acidentes de trabalho 

graves (números da Autoridade para as Condições de Trabalho). 

Não se encontra ainda apurado o número total de acidentes de trabalho, incluindo os não 

graves, relativamente a tal ano, mas a cifra total de 2017, apurada pelo Pordata, ascende 

a 209.390 (duzentos e nove mil, trezentos e noventa sinistros)!   

Relativamente aos demais países europeus, a última estatística disponibilizada pelo 

Eurostat, reporta-se ao ano de 2015, em que Portugal teve a 4.ª taxa mais elevada de 

acidentes de trabalho da União Europeia. 

Não se pense, contudo, que números tão elevados se devem ao desconhecimento das 

normas a observar.  

Não.  

Tais ocorrências muitas vezes não se devem a qualquer desconhecimento…  

Tanto assim é que, proporcionalmente, é aos fins-de-semana que se regista um número 

mais elevado de ocorrências. Isto é… os acidentes aumentam nos dias em que não há 

fiscalização!... 

Os números falam por si e atestam a enorme importância deste tema. 

 

Este Colóquio olhará para o relevo desta matéria também numa outra perspectiva, já que 

a problemática dos acidentes de trabalho não se queda, nem pode quedar, só dentro das 

fronteiras da Jurisdição Laboral… 

Não é por acaso que o legislador prevê, em caso de actuação culposa do empregador, 

ou de inobservância das regras de segurança e saúde no trabalho, a responsabilidade 

criminal dos responsáveis.  
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Quer isto dizer que também a Jurisdição Criminal é aqui chamada a intervir e dar 

resposta. 

No art. 152.º-B do Código Penal referente ao crime de violação de regras de segurança, 

está previsto e punido o comportamento do empregador que, não observando 

disposições legais ou regulamentares, sujeite o trabalhador a perigo para a sua vida, para 

a sua integridade física ou para a sua saúde. 

Como não poderia deixar de ser, a articulação destas áreas de responsabilidade irá ser 

tratada neste Colóquio. 

Também a Jurisdição Cível não é alheia a esta temática.  

Vejam-se, por exemplo, os inúmeros casos em que os acidentes de trabalho são 

simultaneamente acidentes de viação e em que importa identificar os respetivos danos e 

a forma concreta de os indemnizar.  

Acresce que noutras situações o sinistrado recorre à jurisdição especializada Cível 

peticionando a reparação de danos não indemnizáveis em sede de legislação de 

acidentes de trabalho, assim procurando a integral reparação dos seus prejuízos.  

O tema é, por tudo isto, muito importante. 

Tem grande relevo social e, por consequência, jurídico. 

Toca valores fundamentais, seja da área juslaboral ou, mais amplamente, da ordem 

constitucional. 

Atravessa campos de direito e jurisdições diferentes.  

Daí a grande pertinência de se reflectir hoje, nesta Casa da Justiça, sobre a causalidade 

na responsabilidade por acidente de trabalho, sobre os danos que são reparáveis e sobre 

a exclusão do direito à reparação, bem como sobre a responsabilidade criminal 

emergente de acidente de trabalho, tudo subtemas deste colóquio. 

Mas, porque é de dano à saúde e à integridade física que se trata, quando se fala de 

acidentes de trabalho, impõe-se também trazer aqui a perspectiva da medicina do 

trabalho, pois que é este o ramo da medicina que se dedica à prevenção e à reparação 

de danos e reabilitação, quando estamos perante doenças profissionais ou acidentes de 

trabalho. 
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É neste ramo da medicina que os Tribunais de Trabalho se apoiam para proferir as suas 

decisões no que respeita à avaliação da recuperação ou ao reconhecimento da 

incapacidade dos sinistrados.  

Mas… é também com este ramo que contam, para tentarem recuperar e reabilitar o 

sinistrado ou quem sofra de doença profissional. 

Há que ter presente, por fim, que esta avaliação é feita num processo próprio.  

O processo por acidentes de trabalho, como especial que é, apresenta especificidades 

muito relevantes, que importa estudar e discutir. 

É uma ferramenta que deve ser utilizada com precisão por forma a assegurar que os 

direitos e deveres das partes nos acidentes de trabalho são devidamente 

salvaguardados.  

Não esqueçamos também que este processo especial tem carácter oficioso e nele os 

Tribunais são chamados a garantir a observância de normas legais de matriz protectora, 

atendendo à relevância desta matéria na vida dos trabalhadores e à sua especial 

vulnerabilidade no mundo do trabalho e das empresas. 

O que este XI Colóquio sobre Direito de Trabalho se propõe assegurar é que haja uma 

reflexão séria e aprofundada sobre estas matérias, tão relevantes para a comunidade 

judiciária, académica, forense e até médica.  

Espera-se que o resultado destes trabalhos possa também permitir uma atenção 

redobrada por parte das empresas às condições de trabalho e à segurança que 

garantem aos seus trabalhadores ou, pelo menos, que seja mais um relevante contributo 

para reavivar essa atenção. 

Este é o quadro.  

A apresentação geral já se alonga e impõe-se concluir. 

Faço-o desejando apenas a todos os participantes… 

 

Um bom dia de trabalho! 

 

Lisboa, 16 de outubro de 2019 

António Joaquim Piçarra 


