
 

 

Segurança e Saúde  

no Trabalho 
Divisão de Gestão Administrativa e Recursos Humanos 

Acidente em Serviço 
 

O que é um acidente em serviço? 

Segundo a alínea a) o número 1 artigo 3º do Decreto-Lei nº 503/99, de 20 de novembro, um  
acidente em serviço é o acidente de trabalho que se verifique no decurso da prestação de 
trabalho pelos trabalhadores da Administração Pública.  

 

Qual o procedimento em caso de acidente? 

 

 

Como deve ser prestada a assistência médica? 

De acordo com o artigo 11º do Decreto-Lei nº 503/99, de 20  de novembro, regra geral a 
assistência médica deve ser prestada, em instituições prestadores de cuidados de saúde, 
tendo em conta a natureza das lesões e a proximidade da residência do acidentado.  
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Quem deve participar a ocorrência de um acidente em serviço? 

De acordo com o artigo 8º  do Decreto-Lei nº 503/99, de 20 de novembro: 

1 - Ocorrido um acidente, o trabalhador, por si ou interposta pessoa, deve participá-lo, por 
escrito ou verbalmente, no prazo de dois dias úteis ao respetivo superior hierárquico, salvo 
se este o tiver presenciado. 

2 - A participação por escrito deve, em princípio, ser feita mediante utilização de impresso 
próprio fornecido pelo serviço. 

3 - No caso de o estado do trabalhador acidentado ou outra circunstância, devidamente 
comprovada, não permitir o cumprimento do disposto no n.º 1, o prazo nele referido contar-
se-á a partir da cessação do impedimento.  

No que respeita à participação institucional, de acordo com o artigo 9º do Decreto-Lei nº 
503/99, de 20 de novembro: 

1 - O superior hierárquico deve participar, no impresso referido no artigo anterior, ao respe-
tivo dirigente máximo os acidentes e incidentes ocorridos com os seus trabalhadores, bem 
como os acontecimentos perigosos, no prazo de um dia útil a contar da data em que, dos 
mesmos, teve conhecimento.  

2 - Os serviços de saúde, públicos ou privados, que tenham prestado assistência a um aci-
dentado devem participar a ocorrência à entidade empregadora do mesmo, no prazo de 
um dia útil, pela via mais expedita. 

3 - O empregador deve participar o acidente: 

a) No prazo de vinte e quatro horas após a ocorrência, à respetiva delegação ou subde-
legação do Instituto de Desenvolvimento e Inspeção das Condições de Trabalho, no 
caso de acidente mortal ou que evidencie uma situação particularmente grave; 

b) No prazo de seis dias úteis após o conhecimento da ocorrência, ao delegado de saú-
de concelhio da área onde tenha ocorrido o acidente; 

c) Nos termos da legislação em vigor, ao competente departamento de estatística do 
ministério responsável pela área do trabalho. 

 

Como é realizado o pagamento de despesas decorrentes de acidente? 

De acordo com o artigo 6º do Decreto-Lei nº 503/99, de 20  de novembro, o trabalhador 
deve entregar nos  serviços de recursos humanos os comprovativos de despesas, devendo 
para efeitos de reembolso, tal documentação ser acompanhada de prescrição médica. As 
despesas resultantes dos acidentes em serviço não são abrangidas pelo esquema de be-
nefícios da  ADSE. 

 

E se tiver de faltar ao serviço por causa do acidente em serviço? 

De acordo com o artigo 19º do Decreto-Lei nº503/99, de 20  de novembro, se o trabalhador 
tiver de faltar ao serviço devido ao acidente, deve apresentar o boletim de acompanhamen-
to médico ou a declaração emitida pelo médico assistente ou pelo estabelecimento de saú-
de que o assistiu, se o acidente não determinar uma incapacidade para o exercício de fun-
ções por um período superior a 3 dias, só desta forma as faltas serão justificadas.  
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