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Relativo aos acidentes 

de trabalho e sua cobertura
Acidentes de trabalho são aqueles que acontecem no 
exercício do trabalho prestado à empresa e que provocam 
lesões corporais ou perturbações funcionais que podem 
resultar em morte ou na perda ou em redução, permanente 
ou temporária, das capacidades físicas ou mentais do 
trabalhador.
São considerados acidentes de trabalho:
• Doenças profissionais provocadas pelo trabalho. Ex: 
problemas de coluna, audição, visão, etc;
• Doenças causadas pelas condições de trabalho. Ex.: 
dermatoses causadas por cal e cimento ou problemas de 
respiração causadas pela inalação de poeira etc.;
• Acidentes que acontecem na prestação de serviços, por 
ordem da empresa, fora do local de trabalho;
• Acidentes que acontecem em viagens à serviço da 
empresa;
• Acidentes que ocorram no trajeto entre a casa e o trabalho 
ou do trabalho para casa.

O que fazer?
Nesse caso aparecem algumas dúvidas das pessoas 
relativamente a que entidade recorrer: se ao INPS ou se à 
uma outra entidade qualquer.
A comunicação do acidente de trabalho ou doença 
profissional é feita pela entidade empregadora à seguradora 
(Ímpar ou Garantia) para todos os cuidados, a seguradora 
é imcubida de pagar metade do salário do trabalhador. No 
hospital o trabalhador, deve preencher a fixa como acidente 
no trabalho.
Na reparação de acidentes de trabalho, o artigo 17º do 
código laboral cabo-verdiano, implica os trabalhadores, 
empregados, aprendizes ocupados por empresas ou 
estabelecimentos de qualquer natureza, públicos ou 
privados e bem assim os familiares desses ou pessoa que 
deles dependem. Esses ficarão sujeitos à reparação dos 
acidentes de trabalho e bem assim à assistência médica e 
medicamentosa.

Os gerentes, administradores, directores ou outros 
responsáveis pela gestão da empresa que não tiverem 
celebrado contrato de seguro a favor dos trabalhadores, 
empregados ou aprendizes ao serviço da empresa, 
ou adoptado um outro sistema de transferência de 
responsabilidade, respondem com os seus bens pessoais na 
reparação dos acidentes de trabalho de que essas pessoas 
sejam vítimas, seja qual for o tipo de sociedade ou a 
natureza da empresa.
O disposto no número anterior é igualmente aplicável 
nas situações de falência, insolvência ou outro modo 
de cessação de actividade quando as circunstâncias que 
rodearam essa cessação permitam concluir pela existência 
de fraude ou recurso a posição de superioridade para 
colocar a empresa em condições de não poder solver os 
seus compromissos.
Na situação prevista neste artigo, havendo vários culpados, 
a responsabilidade é repartida na proporção das respectivas 

culpas.

Onde reclamar? 
Caso você sofra acidente de trabalho e não for assistido 
adequadamente por sua empresa, você pode recorrer 
ao Ministério do Trabalho e ou a sindicato para que as 
providências sejam tomadas.
Se ficar comprovado que o acidente ocorreu por culpa do 
empregador ele deve indenizar o trabalhador por danos 
materiais, físicos e morais.

Pedido de indenizações
O tempo máximo para solicitar indenização por acidente 
de trabalho é de 5 anos. O período é contado a partir da 
data da ocorrência do acidente ou da doença ocupacional. 
Após este período, o prazo prescreve-se e o lesado perde a 
indenização.


