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Pedro Condês Tomaz

| SINISTRO NO TRAJECTO 
PARA O TRABALHO: 
ACIDENTE DE TRABALHO?
Na realidade, eventos externos, súbitos e 
violentos como os acidentes rodoviários e 
ataques criminosos de terceiros incluem-se 
nos acidentes in itinere.

É consensual que se deve à nossa jurisprudência a criação da 
figura dos acidentes de trajecto, ou in itinere, constituindo uma 
extensão do conceito de acidentes de trabalho que acabou 
posteriormente perpetuada na própria LAT, que hoje estipula 
que se considera também acidente de trabalho o ocorrido “no 
trajecto de ida para o local de trabalho ou de regresso deste”. 

Apesar de tudo, a interpretação das regras dos acidentes 
de trajecto deve ser apreciada com muita prudência, pois 
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estamos perante uma excepção introduzida num regime já 
de si excepcional. Ainda que o legislador tenha definido o 
ponto de partida e de chegada que o trajecto deve abranger 
para ser protegido pela extensão do conceito de acidente 
de trabalho, a verdade é que têm sido os nossos Tribunais a 
colmatar algumas lacunas evidenciadas na lei. 

A definição de um acidente como in itinere está, desde logo, 
dependente de alguns pressupostos: que a finalidade da des-
locação deve ser ir para o trabalho ou regressar ao domicílio; 
que exista proximidade temporal entre o acidente e a hora de 
entrada ou saída do trabalho; que exista uma relação entre 
o local de trabalho e o trajecto realizado; e, que o meio de 
transporte seja adequado para a deslocação. Isto, sem olvidar 
à natural condição de que o acidente provoque uma lesão 
corporal ou perturbação funcional que resulte numa redução 
da capacidade de trabalho ou de ganho do trabalhador, ou 
na sua morte.

Na realidade, eventos externos, súbitos e violentos como 
os acidentes rodoviários e ataques criminosos de terceiros 
incluem-se nos acidentes in itinere, De facto, um sinistro 
rodoviário, provocado por um terceiro, ao qual o trabalhador 
é alheio em culpas será acidente de trabalho a reparar pelo 
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empregador, desde que o trabalhador estivesse a realizar o 
trajecto habitação-local de trabalho. Casos destes, julgados 
nos nossos tribunais, são vários.

A título meramente exemplificativo, mencione-se o aci-
dente de trabalho considerado indemnizável pelo STJ (Ac. 
de 25/09/2014), relativo a um sinistro rodoviário ocorrido no 
trajecto habitual entre a residência do trabalhador e o seu 
local de trabalho, quando o sinistrado se dirigia para esse 
local após uma interrupção de duração não determinada, 
motivada pelo almoço com o pai que se encontrava internado 
em estabelecimento situado naquele percurso. Ou ainda o 
acidente de viação ocorrido em Espanha, quando o traba-
lhador realizava o percurso habitual entre a sua residência 
(Portugal) e o seu local de trabalho (França) (vide Ac. TRP de 
14/12/2017). 

Em contraposição, já não se considerou acidente de trabalho 
o sinistro rodoviário ocorrido quando o trabalhador, ainda 
que autorizado pelo empregador, interrompeu a prestação 
de trabalho para se deslocar à sua residência para desligar 
um motor de água instalado no telhado de casa, uma vez 
que o trajecto foi motivado por razões exclusivamente do 
interesse privado do trabalhador e sem qualquer conexão 
com a relação laboral (vide Ac. TRP de 22/10/2018).

Alerte-se, porém, que também pode acontecer, no âmbito de 
um acidente in itinere, a descaracterização do mesmo como 
acidente de trabalho, em virtude de ter existido uma conduta 
do trabalhador (e sinistrado) conducente a contribuir para a 
ocorrência daquele sinistro, o que origina a desobrigação do 
empregador de reparar os danos decorrentes do acidente.

E na hipótese de o trabalhador decidir efectuar um desvio 
por um trajecto distinto do habitual, tal poderá certamente 
influir na consideração, ou não, da existência de um acidente 
de trabalho. Tudo dependerá de uma análise casuística de 
considerar as interrupções ou desvios de trajecto como deter-
minados por necessidades atendíveis dos sinistrados. Em 
suma, deverá ser aferido se o desvio do itinerário é forçado ou 
voluntário. Nesta esteira, não foi considerado como acidente 
de trabalho o sinistro que ocorreu quando a trabalhadora, 
usufruindo de uma pausa na sua jornada de trabalho para 
almoço, após o mesmo foi tomar café na companhia de ami-
gos (vide Ac. TRC de 13/07/2016).

Efectivamente, acidentes ocorridos em deslocações para a 
habitação, provindo do local de trabalho, durante a pausa para 
almoço, com vista a tomar a sua refeição está longe de gerar 
consenso, sendo várias as situações em que tal é considerado 
como acidente de trabalho (vide Ac. STJ 30/03/2011), e outras 
tantas em que não o é (vide Ac. TRL 07/10/2015).

Em paralelo, atente-se igualmente que foi já apreciado como 
acidente in itinere um roubo por esticão perpetrado por ter-
ceiro, quando a trabalhadora regressava ao seu domicílio e 
que resultou em lesões corporais (Ac. STJ de 28/03/2007). 
O próprio TRC (Ac. de 31/05/2007) pronunciou-se sobre 
um caso semelhante, considerando também acidente de 
trabalho ocorrido in itinere a agressão de um terceiro ao 
trabalhador, logo após o termo da prestação efectiva de 
trabalho, quando este se deslocava para a sua residência.

Em confronto, veja-se ainda a decisão do STJ (Ac. de 
21/01/2016) que não considerou como acidente de trabalho 
a agressão a um trabalhador ocorrida enquanto o trabalha-
dor permanecia no interior da sua viatura acompanhado por 
um familiar depois de imobilizar e estacionar a sua viatura, 
utilizando-a como lugar de permanência ou descanso na via 
pública, justificando-se neste caso pela inexistente conexão 
entre a realização do percurso que necessitava de realizar 
para regressar ao local de trabalho. 

De destacar que um acidente nos espaços exteriores da 
habitação do sinistrado, ocorrido após iniciar a deslocação 
para o local de trabalho, já foi igualmente considerado com 
acidente de trabalho susceptível de reparação (vide Ac. TRG 
de 30/11/2016). Neste âmbito realce-se ainda o sinistro ocor-
rido quando uma trabalhadora se deslocava para o seu local 
de trabalho e foi atropelada no logradouro da sua habitação 
por um veículo conduzido pelo próprio marido, incidente 
esse considerado como acidente de trabalho indemnizável 
(Ac. STJ de 03/07/2017).

Em jeito sinóptico, resulta analiticamente que a tutela de 
protecção do trabalhador tem um alcance cada vez maior 
em matéria de acidentes in itinere, reflexo da consciência das 
inúmeras vicissitudes que existem no trajecto entre habitação 
e local de trabalho e que propiciam a ocorrência de sinistros.

Deste modo, e ainda que o trabalhador goze desta protecção 
que podemos apelidar de “privilegiada”, a verdade é que não 
pode o próprio trabalhador abster-se de avaliar os riscos 
da sua deslocação e contribuir activamente para reduzir os 
riscos de ocorrência de um acidente de trabalho, na medida 
é que é ele próprio quem se encontra na melhor posição 
para os diminuir. 
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| QUAIS AS ALTERAÇÕES 
LABORAIS PARA 2019?
A alteração mais significativa prende-se, 
contudo, com a eliminação da possibilidade 
de contratar a termo jovens à procura do 
primeiro emprego e desempregados de 
longa duração.

Foi aprovada na generalidade, no passado dia 18 de Julho de 
2018, a Proposta de Lei do Governo n.º 136/XIII, que altera o 
Código do Trabalho, e respectiva regulamentação, e o Código 
dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segu-
rança Social, tendo sido recentemente criado pelo Parlamento 
um grupo de trabalho para a sua aprovação na especialidade. 

As medidas implementadas pelo referido diploma entrarão 
em vigor no decorrer do presente ano 2019, pelo que importa 
aferir quais as principais mudanças por si introduzidas. 

Com o fito de combater a precariedade da contratação a 
termo, a qual ultrapassa em larga medida a contratação por 
tempo indeterminado, contrariamente ao que seria exigido, 
o regime actualmente em vigor para este tipo de contratos 
sofrerá significativas modificações. 

Desde logo, no que respeita à duração máxima dos contratos 
a termo, esta será reduzida de 3 para 2 anos no caso dos con-

DESTAQUES
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tratos a termo certo e de 6 para 4 anos no caso dos contratos 
a termo incerto. Note-se que, os contratos de muito curta 
duração terão a sua duração alargada de 15 para 35 dias, ao 
que acresce que este tipo de contratação passará a ser pos-
sível nos sectores com actividade sazonal ou cujo ciclo anual 
de actividade apresente irregularidades de natureza estrutural 
ou de mercado. 

Relativamente à limitação das renovações dos contratos a 
termo, determina-se que a duração total das mesmas não 
poderá exceder a duração do período inicial do contrato. 

Também a contratação a termo no caso de lançamento de 
nova actividade de duração incerta ou da abertura de novos 
estabelecimentos nas empresas com menos de 250 traba-
lhadores sofrerá alterações, consagrando-se que a duração 
máxima de 2 anos deste tipo de contratos estará limitada ao 
período de 2 anos contados do lançamento de nova actividade 
ou do início do funcionamento da empresa ou estabeleci-
mento. 

Ademais, colmatando o proliferar de dúvidas existentes, pas-
sará agora a consagrar-se que, ainda que as partes acordem 
previamente que o contrato a termo não será sujeito a renova-
ção, o direito do trabalhador à compensação por caducidade 
mantém-se.

Ainda neste âmbito, promovendo-se a contratação sem termo, 
prevê-se a criação de uma contribuição adicional para a Segu-
rança Social por rotatividade excessiva, a aplicar às empre-
sas que num determinado ano civil apresentem um volume 
excessivo de contratação a termo, face a indicadores sectoriais 
previamente definidos. 
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Sem embargo de todo o exposto, a alteração mais significa-
tiva prende-se, contudo, com a eliminação da possibilidade 
de contratar a termo jovens à procura do primeiro emprego 
e desempregados de longa duração. Ao invés, incentivan-
do-se a contratação sem termo deste tipo de trabalhadores, 
estimulando-se a sua inserção no mercado de trabalho de 
forma mais estável, estipula-se um período experimental de 
180 dias para os casos em que os mesmos forem contratados 
por tempo indeterminado. 

No que ao período experimental respeita, é proposto que 
passe a integrar o elenco das situações tidas em conta para 
feitos de contagem do mesmo o contrato de estágio profissio-
nal para a mesma actividade, com o mesmo empregador, uma 
vez que a ratio desse instituto estará, neste caso, já cumprida, 
não fazendo sentido submeter-se o trabalhador a um novo 
período de prova. 

Em relação ao trabalho temporário, atenta a precariedade 
associada ao mesmo, também este mereceu a atenção do 
legislador laboral. 

Com efeito, passará a estabelecer-se um limite máximo de 6 
renovações ao contrato de trabalho temporário.

Concomitantemente, deverá ser reforçada a transparência no 
recurso ao trabalho temporário, tornando obrigatória a presta-
ção de informação ao trabalhador temporário sobre o motivo 
subjacente à celebração de contrato de utilização entre a 
empresa cliente e a empresa de trabalho temporário. 

Relativamente a esta forma contratual, determina-se ainda 
que a sanção aplicável em caso de celebração de contrato 
de utilização em violação das normas legais aplicáveis, cor-
responde à integração do trabalhador na empresa utilizadora 
mediante contrato de trabalho sem termo. 

Por fim, fechando o leque das alterações introduzidas, salien-
ta-se a eliminação da figura do banco de horas individual a 
ocorrer no prazo de 1 ano, tendo as empresas esta margem 
temporal para adaptarem a sua conjuntura à nova realidade. 
Em substituição do regime de banco de horas individual será 
criado um novo regime de banco de horas por acordos de 
grupo, cuja aplicação se encontra dependente da aprovação 
de 65 por cento dos trabalhadores. 
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| E SE LHE “PESCASSEM”  
O CARTÃO DE CRÉDITO?

Tornou-se premente a criação de 
mecanismos que salvaguardassem o 
melhor possível os utilizadores dos 
serviços de pagamento cada vez que 
pretendessem fazer uma transacção, 
sobretudo, via online.
O phishing, o pharming e, em geral, qualquer outro fenómeno 
de apropriação abusiva dos dados de um instrumento de 
pagamento, têm vindo a tornar-se cada vez mais comuns, 
atormentando a vida dos consumidores que, fruto do inces-
sante desenvolvimento das novas tecnologias e da era digital, 
vêem facilitadas as suas transacções económicas.

Deste modo, tornou-se premente a criação de mecanismos 
que salvaguardassem o melhor possível os utilizadores dos 
serviços de pagamento cada vez que pretendessem realizar 
uma transacção, sobretudo, via online.

Como reflexo dessas mesmas preocupações, e no segui-
mento da Directiva (UE) 2015/2366 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 25 de Novembro de 2015, o Decreto-Lei n.º 
91/2018 veio transpor para a ordem jurídica interna o Regime 
Jurídico dos Serviços de Pagamento e da Moeda Electrónica 
(RJSPME).

No que aos consumidores diz respeito, este novo RJSPME 
procura, numa primeira linha, aumentar os requisitos de segu-
rança por forma a evitar a “pesca” dos dados de um deter-
minado instrumento de pagamento, bem como, a posteriori, 
(des)responsabilizar o utilizador alvo de uma operação de 
pagamento não autorizada de determinadas perdas.

Assim sendo, destaca-se, em primeiro lugar, a ampliação 
dos requisitos de segurança a respeitar na autenticação e 
execução de operações de pagamento electrónicas, e, em 
segundo lugar, a imposição, aos prestadores de serviços de 
pagamento, de maiores responsabilidades na execução de 
operações de pagamento não autorizadas.

Por conseguinte, para aumentar a segurança e confidenciali-
dade dos dados dos instrumentos de pagamento, passa a ter 
de ser exigida uma autenticação forte para validar o próprio 
utilizador e, sucessivamente, a operação que pretende rea-
lizar, devendo para o efeito ser solicitados, no mínimo, dois 
elementos de três categorias:

• Algo que apenas o utilizador conhece, por exemplo, uma 
palavra-passe estática;
• Algo que apenas o utilizador possui, por exemplo, um dis-
positivo de autenticação (token) ou telemóvel;
• Alguma característica inerente ao utilizador, por exemplo, 
um dado biométrico.

Não sendo essa autenticação forte exigida por parte do 
Banco, assume o mesmo a total responsabilidade caso a 
operação seja indevidamente executada, sem embargo de 
eventual actuação fraudulenta do utilizador.

DESTAQUES

Ana Lima Garcia
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E se, ainda assim, os dados do instrumento de pagamento 
forem indevidamente apropriados por outrem?

Nessa eventualidade, alerta-se para o dever de comuni-
cação imediata e sem atrasos injustificados da operação 
de pagamento não autorizada ao prestador de serviços de 
pagamento logo que dela tenha conhecimento e dentro de 
um prazo máximo nunca superior a 13 meses a contar da 
data do débito.

Por seu turno, caberá ao Banco o ónus da prova de que a 
operação de pagamento foi autenticada, devidamente regis-
tada e contabilizada.

Não logrando efectuar essa prova, o utilizador pode ser, ainda 
assim, obrigado a suportar as perdas relativas às operações 
de pagamento não autorizadas resultantes de perda, roubo, 
ou apropriação abusiva de um instrumento de pagamento, 
dentro do limite do saldo disponível ou da linha de crédito 
associada à conta ou ao instrumento de pagamento, até ao 
máximo de 50 Euros.

Porém, não suportará essas mesmas perdas, se a operação 
de pagamento não autorizada não pudesse ser detectada 
pelo ordenante antes da realização de um pagamento, o 
que acontece frequentemente no caso dos pagamentos 
efectuados online.

Na pior das hipóteses, o utilizador suportará todas as perdas 
resultantes de operações de pagamento não autorizadas, 
mas apenas se aquelas derivarem de actuação fraudulenta 
ou negligência grosseira, ou ainda de incumprimento deli-
berado de algumas das obrigações que lhe incumbe de 
guarda do instrumento de pagamento, ou dos seus dados, 
e de comunicação imediata da operação não autorizada.

Em suma, e atentando sobretudo na realização de operações 
de pagamento online, existe um  oceano infinito de combi-
nações de dados de instrumentos de pagamento, sendo, 
porém, frequente o perigo da sua pesca. Daí a importância 
do aumento da proteção e segurança dos consumidores na 
utilização desses serviços de pagamento electrónicos tanto 
a montante como a jusante da sua execução.
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| SISTEMA DE QUOTAS DE 
EMPREGO PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA
Depois de uma lei (Lei 38/2004, de 18 de Agosto) genérica 
e utópica o legislador decidiu, através da lei 4/2019 de 10 
de Janeiro, impor quotas de emprego para pessoas com 
deficiência no sector privado em empresas que tenham 75 
ou mais trabalhadores. 

Esta lei tem por objectivo integrar pessoas com deficiência, 
com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, que 
possam exercer, sem limitações funcionais a actividade a 
que se candidatam. De acordo com o diploma, as quotas 
poderão variar entre 1% e 2%, conforme se tratem de médias 
ou grandes empresas.

Tendo em conta o período de adaptação que este tipo de lei 
exige, o legislador definiu um prazo transitório para que essas 
quotas possam ser preenchidas, assim como um regime san-
cionatório, através da aplicação de coimas, para as empresas 
que incumpram esta obrigação legal.

CONSULTÓRIO JURÍDICO

Clara de Sousa Alves
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José Taborda participa como orador convida-
do no 3º Congresso Internacional da Criança 
e do Adolescente

“Entre a palmada e a palavra – considerações em 
torno da relevância Penal dos castigos Corporais”, foi o 
tema apresentado por José Taborda, no 3º Congresso 
Internacional da Criança e do Adolescente.

NÓS POR CÁ

Law Academy assina protocolo de coopera-
ção com IPOJUR

A Law Academy e a IPOJUR - Instituto Brasileiro de Estudos 
e Pesquisas em Ciências Políticas e Jurídicas assinaram um 
protocolo de cooperação que tem como objetivo primordial 
proporcionar serviços de formação e disponibilização de in-
formação jurídica aos associados de ambas instituições.
As duas instituições pretendem promover junto dos seus 
associados, o acesso à formação contínua e atualização do 
conhecimento, através da participação em conferências, se-
minários, workshops e cursos de formação na área do Direito.

Seminário “Brasil 2019: perspectivas e opor-
tunidades”

A Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho Falcão & 
Associados organizou em parceria com a Rocha, Calderon 
e Advogados Associados, o seminário “Brasil 2019: 
perspectivas e oportunidades” 
A apresentação foi da responsabilidade dos advogados, 
Fabiano Zavanella e Lucas Monteiro de Souza, associados 
da Rocha, Calderon. 
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Miguel Marques Oliveira orador convidado 
do Mestrado em Direito da UPT

No âmbito do Mestrado em Direito da Universidade Portu-
calense, Miguel Marques Oliveira foi responsável pela Aula 
Aberta, que se realizou no âmbito da Unidade Curricular “Re-
gime Jurídico das Contraordenações”. “Lei Quadro das Con-
tra-Ordenações Ambientais” foi o tema lecionado por Miguel 
Marques Oliveira.

NÓS POR CÁ

José Taborda publica artigo científico sobre 
o abuso de idosos em instituições, no Digital 
Future Law

O artigo do advogado José Taborda, com o título “Quis 
Costodiet Ipsos Custodes?” aborda a temática do abuso 
individual de idosos em meio institucional. 
O artigo científico foi apresentado no Congresso Internacional 
Future Law I, e agora publicado no ebook intitulado Digital 
Future Law, das edições Universidade Católica.



E-Report JANEIRO 2019 11

E se de repente o chamas-
sem para jurado de um 
julgamento? a opinião de 
Nuno Cerejeira Namora e 
de José Taborda in Diário 
de Notícias
Nuno Cerejeira Namora e José Taborda 
consideram que é “um mero expediente 
processual” e questionam como um 
leigo pode, num curto espaço de tempo, 
decidir sobre matérias complexas.

REVISTA DE IMPRENSA

Pedro Marinho Falcão 
explica as implicações das 
novas tabelas de retenção 
de IRS in RTP3
Pedro Marinho Falcão lembra que as no-
vas tabelas de retenção vão significar um 
aumento mensal do rendimento líquido, 
mas isso não significa ganhar mais no 
total do ano.

O que muda nos impostos 
em 2019? Pedro Marinho 
Falcão explica as altera-
ções na RTP
Pedro Marinho Falcão explica as principais 
mudanças fiscais em 2019. Conheça as 
principais alterações nos impostos que vão 
ocorrer este ano. 

Empresa municipal de 
Barcelos ilibada no caso do 
concerto de Júlio Iglésias 
in TSF
O Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Braga absolveu a Empresa Municipal de 
Educação e Cultura de Barcelos no caso 
do concerto de Julio Iglesias. Para Nuno 
Cerejeira Namora, “trata-se de uma sen-
tença “douta e corajosa, que vem repor a 
justiça, esclarecendo definitivamente uma 
pretensa dívida “.

Pedro Marinho Falcão na 
Praça da Alegria da RTP1
“Ano Novo, Preços Novos”, foi o tema do 
Consulório Juridico da Praça da Alegria. 
Pedro Marinho Falcão explica as alter-
ações que vão surgir em 2019, com o 
aumento e a diminuição dos preços em 
alguns serviços e produtos. 

Eduardo Castro Marques 
e Miguel Cunha Machado, 
responsáveis pelo Curso  
de práticas processuais 
civis na EDUM in Advogar
Eduardo Castro Marques e Miguel Cunha 
Machado serão responsáveis pela 2ª 
edição do Curso de Práticas Processuais 
Civis lecionado pela Escola de Direito da 
Universidade do Minho. O curso terá a 
duração de 10 horas e é promovido pela 
ELSA UMinho.

http://www.sociedadeadvogados.eu/article/547
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/547
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/545
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/546
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/544
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/542
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/529

