
Código do Trabalho 
 
 

CAPÍTULO V 
Acidentes de trabalho 

SECÇÃO I 
Âmbito 

Artigo 281.º 
Beneficiários 

1 - O trabalhador e seus familiares têm direito à reparação dos danos emergentes de 
acidentes de trabalho nos termos previstos neste capítulo e demais legislação regulamentar. 
2 - Tem direito à reparação o trabalhador vinculado por contrato de trabalho que preste 
qualquer actividade, seja ou não explorada com fins lucrativos. 
 

Artigo 282.º 
Trabalhador estrangeiro 

1 - O trabalhador estrangeiro que exerça actividade em Portugal é, para os efeitos deste 
capítulo, equiparado ao trabalhador português. 
2 - Os familiares do trabalhador estrangeiro referido no número anterior beneficiam 
igualmente da protecção estabelecida relativamente aos familiares do sinistrado. 
3 - O trabalhador estrangeiro sinistrado em acidente de trabalho em Portugal ao serviço de 
empresa estrangeira, sua agência, sucursal, representante ou filial pode ficar excluído do 
âmbito deste regime desde que exerça uma actividade temporária ou intermitente e, por 
acordo entre Estados, se tenha convencionado a aplicação da legislação relativa à protecção 
do sinistrado em acidente de trabalho em vigor no Estado de origem. 
 

Artigo 283.º 
Trabalhador no estrangeiro 

O trabalhador português e o trabalhador estrangeiro residente em Portugal sinistrados em 
acidente de trabalho no estrangeiro ao serviço de empresa portuguesa têm direito às 
prestações previstas neste capítulo, salvo se a legislação do Estado onde ocorreu o acidente 
lhes reconhecer direito à reparação, caso em que o trabalhador poderá optar por qualquer 
dos regimes. 
 

SECÇÃO II 
Delimitação do acidente de trabalho 

Artigo 284.º 
Noção 

1 - É acidente de trabalho o sinistro, entendido como acontecimento súbito e imprevisto, 
sofrido pelo trabalhador que se verifique no local e no tempo de trabalho. 
2 - Para efeitos deste capítulo, 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 precede 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. 
 

 
 

Artigo 285.º 
Extensão do conceito 

Considera-se também acidente de trabalho o ocorrido: 
a) No trajecto de ida para o local de trabalho ou de regresso deste, nos termos definidos em 
legislação especial; 
b) Na execução de serviços espontaneamente prestados e de que possa resultar proveito 
económico para o empregador; 
c) No local de trabalho, quando no exercício do direito de reunião ou de actividade de 
representante dos trabalhadores, nos termos previstos no Código; 
d) No local de trabalho, quando em frequência de curso de formação profissional ou, fora 
do local de trabalho, quando exista autorização expressa do empregador para tal frequência; 
e) Em actividade de procura de emprego durante o crédito de horas para tal concedido por 
lei aos trabalhadores com processo de cessação de contrato de trabalho em curso; 
f) Fora do local ou do tempo de trabalho, quando verificado na execução de serviços 
determinados pelo empregador ou por este consentidos. 
 

Artigo 286.º 
Dano 

1 - Considera-se dano a lesão corporal, perturbação funcional ou doença que determine 
redução na capacidade de trabalho ou de ganho ou a morte do trabalhador resultante directa 
ou indirectamente de acidente de trabalho. 
2 - Se a lesão corporal, perturbação ou doença for reconhecida a seguir a um acidente, 
presume-se consequência deste. 
3 - Se a lesão corporal, perturbação ou doença não for reconhecida a seguir a um acidente, 
compete ao sinistrado ou aos beneficiários legais provar que foi consequência dele. 
 

Artigo 287.º 
Predisposição patológica e incapacidade 

1 - A predisposição patológica do sinistrado num acidente não exclui o direito à reparação 
integral, salvo quando tiver sido ocultada. 
2 - Quando a lesão ou doença consecutiva ao acidente for agravada por lesão ou doença 
anterior, ou quando esta for agravada pelo acidente, a incapacidade avaliar-se-á como se 
tudo dele resultasse, a não ser que pela lesão ou doença anterior o sinistrado já tenha sido 
indemnizado. 
3 - No caso de o sinistrado estar afectado de incapacidade permanente anterior ao acidente, 
a reparação é apenas a correspondente à diferença entre a incapacidade anterior e a que for 
calculada como se tudo fosse imputado ao acidente. 
4 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, quando do acidente resulte a inutilização 
ou danificação dos aparelhos de prótese ou ortopedia de que o sinistrado já era portador, o 
mesmo tem direito à sua reparação ou substituição. 



5 - Confere também direito à reparação a lesão ou doença que se manifeste durante o 
tratamento subsequente a um acidente de trabalho e que seja consequência de tal 
tratamento. 
 

SECÇÃO III 
Exclusão e redução da responsabilidade 

 
Artigo 288.º 

Nulidade 
1 - É nula a convenção contrária aos direitos ou garantias conferidos neste capítulo ou com 
eles incompatível. 
2 - São igualmente nulos os actos e contratos que visem a renúncia aos direitos conferidos 
neste capítulo. 
 

Artigo 289.º 
Proibição de descontos na retribuição 

O empregador não pode descontar qualquer quantia na retribuição dos trabalhadores ao seu 
serviço a título de compensação pelos encargos resultantes deste regime, sendo nulos os 
acordos realizados com esse objectivo. 
 

Artigo 290.º 
Factos que dizem respeito ao trabalhador 

1 - O empregador não tem de indemnizar os danos decorrentes do acidente que: 
a) For dolosamente provocado pelo sinistrado ou provier de seu acto ou omissão, que 
importe violação, sem causa justificativa, das condições de segurança estabelecidas pelo 
empregador ou previstas na lei; 
b) Provier exclusivamente de negligência grosseira do sinistrado; 
c) Resultar da privação permanente ou acidental do uso da razão do sinistrado, nos termos 
do Código Civil, salvo se tal privação derivar da própria prestação do trabalho, for 
independente da vontade do sinistrado ou se o empregador ou o seu representante, 
conhecendo o estado do sinistrado, consentir na prestação. 
2 - O trabalhador deve evitar o agravamento do dano, colaborando na recuperação da 
incapacidade, sob pena de redução ou exclusão do direito à indemnização nos termos do n.º 
1 do artigo 570.º do Código Civil. 
 

Artigo 291.º 
Força maior 

1 - O empregador não tem de proceder à indemnização do acidente que provier de motivo 
de força maior. 
2 - Só se considera motivo de força maior o que, sendo devido a forças inevitáveis da 
natureza, independentes de intervenção humana, não constitua risco criado pelas condições 
de trabalho nem se produza ao executar serviço expressamente ordenado pelo empregador 
em condições de perigo evidente. 
 

Artigo 292.º 
Situações especiais 



1 - Não há igualmente obrigação de indemnizar os acidentes ocorridos na prestação de 
serviços eventuais ou ocasionais, de curta duração, a pessoas singulares em actividades que 
não tenham por objecto exploração lucrativa. 
2 - As exclusões previstas no número anterior não abrangem os acidentes que resultem da 
utilização de máquinas e de outros equipamentos de especial perigosidade. 
 

Artigo 293.º 
Primeiros socorros 

A verificação das circunstâncias previstas nos artigos 290.º a 292.º não dispensa o 
empregador da prestação dos primeiros socorros ao trabalhador e do seu transporte para o 
local onde possa ser clinicamente socorrido. 

 
Artigo 294.º 

Acidente causado por outro trabalhador ou por terceiro 
1 - Quando o acidente for causado por outro trabalhador ou por terceiro, o direito à 
indemnização devida pelo empregador não prejudica o direito de acção contra aqueles, nos 
termos gerais. 
2 - Se o sinistrado em acidente receber de outro trabalhador ou de terceiro indemnização 
superior à devida pelo empregador, este considera-se desonerado da respectiva obrigação e 
tem direito a ser reembolsado pelo sinistrado das quantias que tiver pago ou despendido. 
3 - Se a indemnização arbitrada ao sinistrado ou aos seus representantes for de montante 
inferior ao dos benefícios conferidos em consequência do acidente, a exclusão da 
responsabilidade é limitada àquele montante. 
4 - O empregador ou a sua seguradora que houver pago a indemnização pelo acidente pode 
sub-rogar-se no direito do lesado contra os responsáveis referidos no n.º 1, se o sinistrado 
não lhes tiver exigido judicialmente a indemnização no prazo de um ano a contar da data do 
acidente. 
5 - O empregador e a sua seguradora também são titulares do direito de intervir como parte 
principal no processo em que o sinistrado exigir aos responsáveis a indemnização pelo 
acidente a que se refere este artigo. 
 

SECÇÃO IV 
Agravamento da responsabilidade 

Artigo 295.º 
Actuação culposa 

1 - Quando o acidente tiver sido provocado pelo empregador, seu representante ou entidade 
por aquele contratada, ou resultar de falta de observação, por aqueles, das regras sobre 
segurança, higiene e saúde no trabalho, a indemnização abrange a totalidade dos prejuízos, 
patrimoniais e não patrimoniais, sofridos pelo trabalhador e seus familiares, nos termos 
gerais. 
2 - O disposto no número anterior não prejudica a responsabilidade criminal em que o 
empregador, ou o seu representante, tenha incorrido. 
3 - Se, nas condições previstas neste artigo, o acidente tiver sido provocado pelo 
representante do empregador, este terá direito de regresso contra aquele. 
 

SECÇÃO V 
Indemnização 



Artigo 296.º 
Princípio geral 

1 - O direito à indemnização compreende as seguintes prestações: 
a) Em espécie - prestações de natureza médica, cirúrgica, farmacêutica, hospitalar e 
quaisquer outras, seja qual for a sua forma, desde que necessárias e adequadas ao 
restabelecimento do estado de saúde e da capacidade de trabalho ou de ganho do sinistrado 
e à sua recuperação para a vida activa; 
b) Em dinheiro - indemnização por incapacidade temporária absoluta ou parcial para o 
trabalho; indemnização em capital ou pensão vitalícia correspondente à redução na 
capacidade de trabalho ou de ganho, em caso de incapacidade permanente; indemnizações 
devidas aos familiares do sinistrado; subsídio por situações de elevada incapacidade 
permanente; subsídio para readaptação de habitação; subsídio por morte e despesas de 
funeral. 
2 - As prestações mencionadas no número anterior são objecto de regulamentação em 
legislação especial, da qual podem constar limitações percentuais ao valor das 
indemnizações. 
 

Artigo 297.º 
Hospitalização 

1 - O internamento e os tratamentos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo anterior devem 
ser feitos em estabelecimento adequado ao restabelecimento e reabilitação do sinistrado. 
2 - O recurso, quando necessário, a estabelecimento hospitalar fora do território nacional 
será feito após parecer de junta médica comprovando a impossibilidade de tratamento em 
hospital no território nacional. 
 

Artigo 298.º 
Observância de prescrições clínicas e cirúrgicas 

1 - O sinistrado em acidente deve submeter-se ao tratamento e observar as prescrições 
clínicas e cirúrgicas do médico designado pela entidade responsável, necessárias à cura da 
lesão ou doença e à recuperação da capacidade de trabalho, sem prejuízo do direito a 
solicitar o exame pericial do tribunal. 
2 - Sendo a incapacidade consequência de injustificada recusa ou falta de observância das 
prescrições clínicas ou cirúrgicas, a indemnização pode ser reduzida ou excluída nos termos 
prescritos no n.º 2 do artigo 290.º 
3 - Considera-se sempre justificada a recusa de intervenção cirúrgica quando, pela sua 
natureza ou pelo estado do sinistrado, ponha em risco a vida deste. 
 

Artigo 299.º 
Recidiva ou agravamento 

1 - Nos casos de recidiva ou agravamento, o direito às prestações previstas na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 296.º mantém-se após a alta, seja qual for a situação nesta definida, e 
abrange as doenças relacionadas com as consequências do acidente. 
2 - O direito à indemnização por incapacidade temporária absoluta ou parcial para o 
trabalho, previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 296.º, em caso de recidiva ou agravamento, 
mantém-se: 
a) Após a atribuição ao sinistrado de nova baixa; 



b) Entre a data da alta e a da nova baixa seguinte, se esta última vier a ser dada no prazo de 
oito dias. 
3 - Para efeitos do disposto no número anterior, é considerado o valor da retribuição à data 
do acidente actualizado pelo aumento percentual da retribuição mínima mensal garantida 
mais elevada. 
 

Artigo 300.º 
Cálculo da indemnização em dinheiro 

1 - Para o cálculo das indemnizações previstas na alínea b) do n.º 1 do artigo 296.º, 
incluem-se na retribuição mensal todas as prestações recebidas com carácter de 
regularidade que não se destinem a compensar o sinistrado por custos aleatórios. 
2 - Para efeitos do número anterior na retribuição anual incluem-se 12 retribuições mensais 
acrescidas dos subsídios de Natal e de férias e outras prestações anuais a que o sinistrado 
tenha direito com carácter de regularidade. 
3 - Se a retribuição correspondente ao dia do acidente for diferente da retribuição normal, 
esta é calculada pela média dos dias de trabalho e a respectiva retribuição auferida pelo 
sinistrado no período de um ano anterior ao acidente. 
4 - Na falta dos elementos indicados nos números anteriores o cálculo faz-se segundo o 
prudente arbítrio do juiz, tendo em atenção a natureza dos serviços prestados, a categoria 
profissional do sinistrado e os usos. 
 

Artigo 301.º 
Lugar do pagamento das prestações 

1 - O pagamento das prestações previstas na alínea b) do n.º 1 do artigo 296.º é efectuado 
no lugar da residência do sinistrado ou dos seus familiares, se outro não for acordado. 
2 - Se o credor das prestações se ausentar para o estrangeiro, o pagamento é efectuado no 
local acordado, sem prejuízo do disposto em convenções internacionais ou acordos de 
reciprocidade. 
 

SECÇÃO VI 
Garantia de cumprimento 

Artigo 302.º 
Inalienabilidade, impenhorabilidade e irrenunciabilidade dos créditos e 

garantias 
Os créditos provenientes do direito à indemnização estabelecida neste capítulo são 
inalienáveis, impenhoráveis e irrenunciáveis e gozam das garantias consignadas nos artigos 
377.º e seguintes. 
 

Artigo 303.º 
Sistema e unidade de seguro 

1 - O empregador é obrigado a transferir a responsabilidade pela indemnização prevista 
neste capítulo para entidades legalmente autorizadas a realizar este seguro. 
2 - A obrigação prevista no n.º 1 vale igualmente em relação ao empregador que contrate 
trabalhadores exclusivamente para prestar trabalho noutras empresas. 
3 - Verificando-se alguma das situações referidas no n.º 1 do artigo 295.º, a 
responsabilidade nela prevista, dependendo das circunstâncias, recai sobre o empregador ou 



sobre a empresa utilizadora de mão-de-obra, sendo a seguradora apenas subsidiariamente 
responsável pelas prestações que seriam devidas caso não houvesse actuação culposa. 
4 - Quando a retribuição declarada para efeito do prémio de seguro for inferior à real, a 
seguradora só é responsável em relação àquela retribuição. 
5 - No caso previsto no número anterior, o empregador responde pela diferença e pelas 
despesas efectuadas com a hospitalização e assistência clínica, na respectiva proporção. 
 

Artigo 304.º 
Apólice uniforme 

1 - A apólice uniforme do seguro de acidentes de trabalho adequada às diferentes profissões 
e actividades, de harmonia com os princípios estabelecidos neste capítulo e respectiva 
legislação regulamentar, é aprovada por portaria conjunta dos ministros responsáveis pelas 
áreas das finanças e laboral, sob proposta do Instituto de Seguros de Portugal, ouvidas as 
associações representativas das empresas de seguros e mediante parecer prévio do 
Conselho Económico e Social. 
2 - A apólice uniforme obedece ao princípio da graduação dos prémios de seguro em 
função do grau de risco do acidente, tidas em conta a natureza da actividade e as condições 
de prevenção implantadas nos locais de trabalho. 
3 - Deve ser prevista na apólice uniforme a revisão do valor do prémio, por iniciativa da 
seguradora ou a pedido do empregador, com base na modificação efectiva das condições de 
prevenção de acidentes nos locais de trabalho. 
4 - São nulas as cláusulas adicionais que contrariem os direitos ou garantias estabelecidos 
na apólice uniforme prevista neste artigo. 
 

Artigo 305.º 
Garantia e actualização de indemnizações 

1 - A garantia do pagamento das indemnizações estabelecidas neste capítulo que não 
possam ser pagas pela entidade responsável, nomeadamente por motivo de incapacidade 
económica, é assumida e suportada pelo Fundo de Acidentes de Trabalho, nos termos 
regulamentados em legislação especial. 
2 - São igualmente da responsabilidade do fundo referido no número anterior as 
actualizações do valor das indemnizações devidas por incapacidade permanente igual ou 
superior a 30% ou por morte e outras responsabilidades nos termos regulamentados em 
legislação especial. 
3 - O fundo referido nos números anteriores constitui-se credor da entidade 
economicamente incapaz, ou da respectiva massa falida, cabendo aos seus créditos, caso a 
entidade incapaz seja uma empresa de seguros, graduação idêntica à dos credores 
específicos de seguros. 
4 - Se no âmbito de um processo de recuperação de empresa esta se encontrar 
impossibilitada de pagar os prémios dos seguros de acidentes de trabalho dos respectivos 
trabalhadores, o gestor da empresa deve comunicar tal impossibilidade ao fundo referido 
nos números anteriores 60 dias antes do vencimento do contrato, por forma a que o fundo, 
querendo, possa substituir-se à empresa nesse pagamento, sendo neste caso aplicável o 
disposto no n.º 3. 
 

SECÇÃO VII 
Ocupação e reabilitação do trabalhador 



Artigo 306.º 
Ocupação e despedimento durante a incapacidade temporária 

1 - Durante o período de incapacidade temporária parcial, o empregador é obrigado a 
ocupar o trabalhador sinistrado em acidente de trabalho, ocorrido ao seu serviço, em 
funções compatíveis com o estado desse trabalhador, nos termos regulamentados em 
legislação especial. 
2 - A retribuição devida ao trabalhador sinistrado ocupado em funções compatíveis tem por 
base a do dia do acidente, excepto se entretanto a retribuição da categoria correspondente 
tiver sido objecto de alteração, caso em que é esta a considerada. 
3 - A retribuição a que alude o número anterior nunca é inferior à devida pela capacidade 
restante. 
4 - O despedimento sem justa causa de trabalhador temporariamente incapacitado em 
resultado de acidente de trabalho confere àquele, sem prejuízo de outros direitos 
consagrados neste Código, caso não opte pela reintegração, o direito a uma indemnização 
igual ao dobro da que lhe competiria por despedimento ilícito. 
 

Artigo 307.º 
Reabilitação 

1 - Ao trabalhador afectado de lesão que lhe reduza a capacidade de trabalho ou de ganho, 
em consequência de acidente de trabalho, é assegurada pela empresa ao serviço da qual 
ocorreu o acidente a ocupação em funções compatíveis com o respectivo estado, nos termos 
previstos em legislação especial. 
2 - Ao trabalhador referido no número anterior é assegurada, pelo empregador, a formação 
profissional, a adaptação do posto de trabalho, o trabalho a tempo parcial e a licença para 
formação ou novo emprego, nos termos previstos em legislação especial. 
3 - O Governo deve criar serviços de adaptação ou readaptação profissionais e de 
colocação, garantindo a coordenação entre esses serviços e os já existentes, quer do Estado, 
quer das instituições, quer dos empregadores e seguradoras, e utilizando esses serviços 
tanto quanto possível. 
 

SECÇÃO VIII 
Exercício de direitos 

Artigo 308.º 
Prescrição 

1 - O direito de indemnização prescreve no prazo de um ano a contar da data da alta clínica 
formalmente comunicada ao sinistrado ou, se do evento resultar a morte, no prazo de três 
anos a contar desta. 
2 - Às prestações estabelecidas por acordo ou decisão judicial aplica-se o prazo ordinário de 
prescrição. 
3 - O prazo de prescrição não começa a correr enquanto os beneficiários não tiverem 
conhecimento pessoal da fixação das prestações. 
 

CAPÍTULO VI 
Doenças profissionais 

Artigo 309.º 
Remissão 



Às doenças profissionais aplicam-se, com as devidas adaptações, as normas relativas aos 
acidentes de trabalho constantes do capítulo V, sem prejuízo das regras seguintes. 
 

Artigo 310.º 
Lista das doenças profissionais 

1 - As doenças profissionais constam da lista organizada e publicada no Diário da 
República. 
2 - A lesão corporal, a perturbação funcional ou a doença não incluídas na lista a que se 
refere o n.º 1 deste artigo são indemnizáveis desde que se prove serem consequência, 
necessária e directa, da actividade exercida e não representem normal desgaste do 
organismo. 
 

Artigo 311.º 
Indemnização 

1 - O direito à indemnização emergente de doenças profissionais previstas no n.º 1 do artigo 
anterior pressupõe que, cumulativamente, se verifiquem as seguintes condições: 
a) Estar o trabalhador afectado pela correspondente doença profissional; 
b) Ter estado o trabalhador exposto ao respectivo risco pela natureza da indústria, 
actividade ou condições, ambiente e técnicas do trabalho habitual. 
2 - Na reparação emergente das doenças profissionais, as indemnizações e pensões são 
calculadas com base na retribuição auferida pelo doente no ano anterior à cessação da 
exposição ao risco ou à data do diagnóstico final da doença, se este a preceder. 
3 - As responsabilidades referidas no artigo 305.º, no que respeita às doenças profissionais, 
são assumidas pelo Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais. 
4 - Às prestações estabelecidas pelo Centro Nacional de Protecção contra os Riscos 
Profissionais aplica-se o prazo ordinário de prescrição. 
 

Artigo 312.º 
Avaliação, graduação e reparação das doenças profissionais 

A avaliação, graduação e reparação das doenças profissionais diagnosticadas é da exclusiva 
responsabilidade do Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais. 
 


