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PREFÁCIO

A obra “PROCESSO JUDICIAL DE ACIDENTE DE TRABALHO, 
Momentos Prévios e a Fase Conciliatória, Notas Práticas Essenciais”, da 
autoria do Desembargador Jorge Manuel Loureiro, vem em boa hora inte-
grar a colecção Casa do Juiz pois versa sobre um tema de enorme impor-
tância na jurisdição do trabalho, diria mesmo, um tema identitário desta 
jurisdição. É nos tribunais que se efectiva o direito à justa reparação por 
danos derivados de acidentes de trabalho garantido constitucionalmente 
no artigo 59.º, n.º 1, alínea f ), da Lei Fundamental, e entendido como um 
direito análogo aos direitos, liberdades e garantias, através do processo 
especial previsto nos artigos 99.º e ss. do Código de Processo do Trabalho.  

Há longos anos que estes processos especiais constituem uma fatia 
considerável do trabalho dos Juízes e Magistrados do Ministério Público 
que exercem funções na jurisdição laboral e, não obstante, muito parcas 
são as obras que se dedicam a este domínio do saber jurídico, deixando o 
intérprete e aplicador do Direito muitas vezes a sós consigo e com a sua 
consciência, confrontado com problemas amiúde de difícil solução e para 
os quais, perante a lei que lhe incumbe aplicar, pouco mais tem na sua 
bagagem do que os ensinamentos emergentes da prática quotidiana dos 
tribunais. Ensinamentos que são preciosos, reconhecemo-lo, mas mui-
tas vezes escassos para uma abordagem consistente e segura, perante a 
diversidade e riqueza das situações da vida.

Por isso se torna muito relevante esta obra cujo autor, com o saber 
acumulado de um percurso já com alguma dimensão temporal na jurisdi-
ção do trabalho – que vem abraçando desde que no ano de 2006 ingres-
sou no Tribunal do Trabalho da Figueira da Foz, e que agora exerce em 2.ª 
instância, no Tribunal da Relação de Coimbra –, e entre os labores do seu 
múnus profissional e uma denodada dedicação à Casa do Juiz, particular-
mente ao seu Lar de Idosos, se empenhou ainda no exercício da escrita 
e vem partilhar as suas reflexões, bem como o seu trabalho de pesquisa 
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e síntese, com os demais práticos do Direito que, acreditamos, serão os 
principais interessados na consulta e leitura deste livro. 

O autor procedeu a uma análise circunstanciada, bem como a um 
estudo cuidado, de uma fase essencial, que pode ser única, do processo 
instituído pelo legislador para alcançar de forma célere e eficaz a justa 
reparação do acidente, através da exposição, em diversos ângulos, das 
várias matérias substantivas e adjectivas que os protagonistas do processo 
deverão ter em mente no decurso do seu iter.

Circunscrevendo a sua análise à fase conciliatória, tal como anuncia, o 
autor fá-lo todavia de modo abrangente e sem perder de vista que é nela 
que o legislador pretende se resolvam todas as questões nascidas da eclo-
são do sinistro laboral. Procurando assim abordar os múltiplos problemas 
que no decurso da fase conciliatória podem suscitar-se, ainda que menos 
comuns, os benefícios do livro extravasam para a eventual fase conten-
ciosa, tornando o escrito num precioso contributo igualmente para 
quem, já no contexto do litígio aberto entre as partes, pretende encon-
trar o caminho certo para o dirimir.

 Além disso, o livro fornece um vasto e esclarecedor quadro jurispru-
dencial a propósito das matérias sobre que versa, dando a conhecer, de 
um modo estruturado e de simples apreensão, a forma como os tribunais 
superiores vêm sobre elas construindo as suas decisões e encerra com 
uma útil síntese legislativa em matéria de acidentes de trabalho e doen-
ças profissionais. 

Por tudo isto, creio que o livro agora aberto constitui para os práticos 
do Direito do Trabalho, em que me incluo, um valioso instrumento para 
a abordagem séria e esclarecida de cada caso da vida neste tão especial 
domínio da justa reparação dos prejuízos sofridos por quem tem a infeli-
cidade de ser vítima de um acidente no exercício do seu trabalho ou, caso 
o acidente lhe roube a vida, pelos familiares que dele dependiam para a 
sua subsistência.

Lisboa, Setembro de 2021

maria josé costa pinto
Desembargadora na Secção Social do Tribunal da Relação de Lisboa 
Membro do Conselho de Redacção da Colectânea de Jurisprudência 
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Capítulo I
Introdução

1. Dados estatísticos e referência genérica a alguns diplomas 
integrantes do quadro normativo que rege a promoção da segurança 
e saúde dos trabalhadores no trabalho
A comunicação social no seu conjunto dá-nos recorrentemente conta 
da ocorrência de acidentes de trabalho no território português, sendo 
que os dados estatísticos disponibilizados pelo GEP/MTSSS (até 2009) 
e pelo GEE/MEC (a partir de 2010) revelam-nos a evolução registada 
nessa matéria a partir do ano de 1985, nos termos constantes do seguinte 
quadro de síntese:

Anos
Acidentes de trabalho

Total Mortais

1985 233 217 348

1986 230 962 431

1987 258 113 534

1988 282 282 595

1989 296 573 279

1990 305 512 203

1991 293 886 224

1992 278 455 185

1993 251 577 181
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Anos
Acidentes de trabalho

Total Mortais

1994 234 070 258

1995 204 273 232

1996 216 115 261

1997 214 326 229

1998 154 825 x

1999 212 177 236

2000 234 192 368

2001 244 936 365

2002 248 097 357

2003 237 222 312

2004 234 109 306

2005 228 884 300

2006 237 392 253

2007 237 409 276

2008 240 018 231

2009 217 393 217

2010 215 632 208

2011 209 183 196

2012 193 611 175

2013 195 578 160

2014 203 548 160

2015 208 457 161

2016 207 567 138

2017 209 390 140

Fonte: PORDATA
Última actualização: 2019-09-18
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Verifica-se, assim, que em Portugal ainda se regista um número signi-
ficativo e indesejável de acidentes de trabalho, sabendo-se, igualmente, 
que a média portuguesa desse tipo de acidentes excede em muito a con-
génere europeia, tudo a sugerir que se registam omissões no cumpri-
mento e implementação prática do quadro normativo que rege a pro-
moção da segurança e saúde dos trabalhadores no trabalho: a Directiva  
n.º 89/391/CEE, do Conselho, de 12/06, alterada pelo Regulamento (CE)  
n.º 1882/2003, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29/09, pela 
Directiva n.º 2007/30/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
20/06, e pelo Regulamento (CE) n.º 1137/2008, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 22/10, a qual foi transposta para o ordenamento jurídico 
interno pela Lei n.º 102/2009, de 10/09, alterada pela Lei n.º 42/2012, de 
28/08, pela Lei n.º 03/2014, de 28/01, pelo Decreto-Lei n.º 88/2015, de 
28/05, pela Lei n.º 146/2015, de 09/09, e pela Lei n.º 28/2016, de 23/08.

Em especial, muito estará por implementar ao nível da avaliação siste-
mática e completa de riscos1 que tem de suportar a actuação preventiva 

1 A avaliação de riscos comporta uma primeira fase de análise do risco em que se procede 
à identificação do risco e à sua estimativa, esta na base da ponderação conjunta do dano 
potencialmente resultante e da probabilidade da verificação do risco e dos seus resul-
tados danosos. Numa segunda fase, procede-se a uma comparação entre o risco assim 
estimado e aquele que se tenha por aceitável em função, por exemplo, dos normativos 
aplicáveis, das regras técnicas que devem ser respeitadas em determinada actividade e 
das regras de segurança e de conduta profissional, assim se concluindo, em sede de valo-
ração do risco, pela sua (in)aceitabilidade. Para lá de documentada (artigo 9.º, n.º 1, da 
Directiva n.º 89/391/CEE, do Conselho, de 12/06; alíneas b) e c), do n.º 1, e alínea a), do 
n.º 2, do artigo 73.º-B, da Lei 102/2009, de 10/09), a informação relativa à avaliação de 
riscos deve estar disponível para os trabalhadores ou para os seus representantes que 
tenham uma função específica em matéria de protecção da segurança e da saúde dos 
trabalhadores (artigo 10.º, n.º 3, da Directiva n.º 89/391/CEE, do Conselho, de 12/06) – 
sobre esta temática pode consultar-se, com interesse, o acórdão do Tribunal de Justiça 
da União Europeia de 07/02/2002, proferido no âmbito do processo C-5/00, segundo o 
qual “Ao não garantir que a obrigação de dispor de documentos contendo uma avaliação dos riscos 
para a segurança e a saúde no trabalho, prevista pela Directiva 89/391/CEE do Conselho, de 12 de 
Junho de 1989, relativa à aplicação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da 
saúde dos trabalhadores no trabalho, se aplica em todas as circunstâncias às entidades patronais que 
empregam dez ou menos trabalhadores, a República Federal da Alemanha não cumpriu as obriga-
ções que lhe incumbem por força dos artigos 9.º, n.º 1, alínea a), e 10.º, n.º 3, alínea a), da directiva.” 
(Jornal Oficial das Comunidades Europeias, C 135, 13/05/2000).
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eficaz em relação aos sinistros laborais que deve ser prosseguida pelos 
empregadores na base de um horizonte decisório condicionado por múl-
tiplos factores, entre os quais se contam, por exemplo, o tipo2 e o grau 
de exposição, o número de trabalhadores expostos e as concretas neces-

2 Por exemplo, a agentes físicos como o ruído (Directiva n.º 2003/10/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 06/02 – sobre esta directiva pode consultar-se, com inte-
resse, o acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 19/05/2011, proferido no 
processo C-256/2010, publicado no JOUE, série-C, n.º 204, de 09/07/2011, p. 11, segundo 
o qual: “1) A Directiva 2003/10/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 6 de Fevereiro de 
2003 relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde em matéria de exposição dos traba-
lhadores aos riscos devidos aos agentes físicos (ruído) (Décima sétima directiva especial na acepção 
do n.º 1 do artigo 16.º da Directiva 89/391/CEE) conforme alterada pela Directiva 2007/30/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de Junho de 2007deve ser interpretada no sentido de 
que uma entidade patronal de uma empresa em que o nível diário de exposição dos trabalhadores ao 
ruído se situa acima dos 85 dB(A) medido sem ter em conta os efeitos da utilização dos protectores 
auriculares individuais não cumpre as obrigações resultantes desta directiva por simplesmente ter 
colocado à disposição dos trabalhadores tais protectores auriculares que permitem reduzir a exposição 
diária ao ruído para menos de 80 dB(A) tendo esta entidade patronal a obrigação de executar um 
programa de medidas técnicas ou organizativas destinadas a reduzir tal exposição ao ruído para um 
nível inferior a 85 dB(A) medido sem ter em conta os efeitos da utilização dos protectores auriculares 
individuais. 2) A Directiva 2003/10 conforme alterada pela Directiva 2007/30 deve ser interpre-
tada no sentido de que não exige de uma entidade patronal o pagamento de um complemento salarial 
aos trabalhadores que são expostos a um nível de ruído superior a 85 dB(A ) medido sem ter em conta 
o efeito da utilização dos protectores auriculares individuais por simplesmente não ter executado um 
programa de medidas técnicas ou organizativas destinadas a reduzir o nível diário de exposição ao 
ruído. Todavia o direito nacional deve prever os mecanismos adequados para assegurar que um tra-
balhador exposto a um nível de ruído superior a 85 dB(A) medido sem ter em conta o efeito da uti-
lização dos protectores auriculares individuais possa exigir o respeito por parte da entidade patronal 
das obrigações preventivas previstas no artigo 5.º n.º 2 desta directiva.”; Decreto-Lei 182/2006, 
de 06/09) ou as vibrações (Directiva n.º 2002/44/CE, do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 25/06; Decreto-Lei 46/2006, de 02/02), a agentes cancerígenos ou mutagéni-
cos (Directiva n.º 2004/37/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29/04 – sobre 
esta directiva, pode consultar-se com interesse o acórdão do Tribunal de Justiça da União 
Europeia de 25/09/2015, proferido no processo T-360/13, publicado no JOUE, série-C 
389, de 23/11/2015, p. 32, segundo o qual: “…. há que concluir que, no que respeita ao trióxido 
de crómio, nem a Diretiva 98/24 nem a Diretiva 2004/37 constituem uma «legislação comunitária 
específica existente que imponha requisitos mínimos relacionados com a proteção da saúde humana 
ou do ambiente para a utilização da substância» na aceção do artigo 58.º, n.º 2, do Regulamento n.º 
1907/2006”; Decreto-Lei 301/2000, de 18/11), a agentes biológicos e a agentes químicos 
(Directiva n.º 98/24/CE, do Conselho, de 07/04, Directiva n.º 91/322/CEE, da Comis-
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sidades de formação e de informação a prestar-lhes, bem como o tipo 
de medidas técnicas e organizativas a adoptar, o grau de prioridade na 
respectiva implementação e o controlo continuado das condições de tra-
balho e das condições de saúde dos trabalhadores.

2. Delimitação temática
Os acidentes de trabalho estão sujeitos, do ponto de vista substantivo, ao 
regime de reparação consagrado na N.L.A.T.

Regulamentando adjectivamente os meios processuais tendentes à 
efectivação dessa reparação, o C.P.T. disciplina os processos emergentes 
de acidente de trabalho e de doença profissional (capítulo II – artigos 
99.º a 155.º do C.P.T.), entre os quais se contam o processo para a efecti-
vação de direitos resultantes de acidente de trabalho (secção I – artigos 
99.º a 150.º do C.P.T.), o processo para declaração de extinção de direi-
tos resultantes de acidente de trabalho (secção II – artigos 151.º a 153.º 
do C.P.T.), e o processo para efectivação de direitos de terceiros conexos 
com acidente de trabalho (secção III – artigo 154.º do C.P.T.).

No âmbito deste livro centraremos a nossa atenção sobre a fase conci-
liatória que integra o primeiro desses processos.

são, de 29/05, Directiva n.º 2000/39/CE, da Comissão, de 08/06, Directiva n.º 2006/15/ 
/CE, da Comissão, de 07/02; Decreto-Lei 24/2012, de 06/02).
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