
SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS   -  MANUAL PARA AS EMPRESAS E EMPRESÁRIOS                                                   1

SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO
E DOENÇAS PROFISSIONAIS

 

MANUAL PARA AS EMPRESAS E EMPRESÁRIOS 



SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS   -  MANUAL PARA AS EMPRESAS E EMPRESÁRIOS                                                   2

ÍNDICE

Introdução       

03
Importância do seguro de 
Acidentes de Trabalho e 
Doenças Profissionais

04
Definições

07

Âmbito territorial do 
seguro de acidentes 
de trabalho e 
doenças profissionais    

08
Prestações garantidas 
em caso de acidente de 
trabalho

08
Dever de prestação 
de socorro à vítima

09

Deveres de 
informação do 
tomador do seguro 
antes da celebração 
do contrato

10
Duração do contrato

10
Retribuição a 
considerar para 
efeitos de seguro

10

Limites ao montante 
das prestações

11
Obrigações do tomador 
do seguro

11
Obrigações da 
seguradora em caso 
de sinistro

12

Notas Finais

12



SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS   -  MANUAL PARA AS EMPRESAS E EMPRESÁRIOS                                                   3

Introdução

De acordo com o Decreto 53/05, sobre os Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais (RJATDP), há necessidade de 
se regularem as condições objectivas que permitam estabelecer um quadro de protecção social dos trabalhadores e 
suas famílias contra os riscos profissionais, em observância aos princípios consignados na Convenção n.º 102 da OIT, 
Organização Internacional do Trabalho, tornando-se necessária a criação de condições que permitam preservar a 
saúde, a integridade física, reduzir ou eliminar os potenciais riscos de acidentes de trabalho e de doenças profissionais 
e assumir a reparação de danos que comportam o desenvolvimento da actividade laboral.

A necessidade de protecção dos trabalhadores impõe que cada empresa deva tomar as medidas úteis e necessárias 
que sejam adaptadas às condições da organização da empresa ou centro de trabalho, para que este seja realizado 
em ambiente e condições que permitam o normal desenvolvimento físico, mental e social dos trabalhadores e que 
os protejam contra os acidentes de trabalho e doenças profissionais.

Actualmente as empresas em Angola não podem estar no mercado sem estarem devidamente cobertas por um 
seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais para todos os seus trabalhadores e garantir um bom 
desempenho ao nível da prevenção dos acidentes de trabalho e doenças profissionais representa sempre uma 
poupança a todos os níveis ao passo que um mau desempenho resultará sempre em penalizações que se agudizam 
em caso de ausência de um seguro.
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Importância do seguro de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais

Colocando como marco o ano de 2005, altura em que é fixada por lei em Angola a obrigatoriedade das entidades 
empregadoras transferirem para a(s) empresa(s) seguradora(s) angolana(s) a responsabilidade resultante de 
acidentes de trabalho e de doenças profissionais, o seguro de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais, para 
além de derivar de uma obrigatoriedade legal,  visa assegurar aos colaboradores de todas as entidades e seus 
respectivos familiares as condições adequadas de reparação dos danos decorrentes de um eventual acidente de 
trabalho e/ou doença profissional.
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Consequências da falta de seguro

A inexistência ou insuficiência de seguro é punida por lei, determinando o pagamento de uma coima agravada. Nestas 
situações, ocorrendo um acidente com trabalhador por conta de outrem, a entidade empregadora é responsável, na 
medida da sua responsabilidade total ou parcial, pelo pagamento das prestações previstas na lei (para os casos de 
insuficiência, ver o ponto 12. deste documento sobre os limites ao montante das prestações).

Por exemplo, um trabalhador que tenha sofrido um acidente de viação no regresso a casa depois do trabalho teve 
o seguinte histórico de despesa: 

24 000 000 Kz, respeitante a despesas médicas e medicamentosas;          

500 000 Kz, referente a uma cadeira de rodas;

15 000 000 Kz, de incapacidade temporária absoluta (ITA); 

11 000 000 Kz, a título de pensão anual e vitalícia, desde a data da alta.

a) Em caso de existência de Seguro, a Companhia de Seguros será responsável pela liquidação integral dos 50.500.000 
Kz das despesas supra e regularmente continuaria a suportar as pensões anuais, as manutenções e trocas da 
cadeira de rodas, bem como as consultas de assistência ao sinistrado sempre que se revelassem necessárias e 
desde que consequentes do sinistro.

b) Em caso de insuficiência de seguro, a Empresa responderá pela diferença relativa às indemnizações por 
incapacidade temporária e pensões devidas, bem como pelas despesas efectuadas com a hospitalização, farmácia 
e assistência clínica, na respectiva proporção. Por exemplo, se os salários do trabalhador foram transferidos para a 
Companhia de Seguros na proporção de 70%, então teríamos: 

• Responsabilidade da Companhia de Seguros:  50.500.000 Kz X 70% = 35 350 000 Kz

• Responsabilidade da Empresa:  50.500.000 Kz X 30% = 15 150 000 Kz

• Regularmente, a Companhia de Seguros suportará, na proporção de 70%, e a Empresa, na proporção de 30%, 
as pensões anuais, as manutenções e as trocas da cadeira de rodas, bem como as consultas de assistência ao 
sinistrado sempre que se revelarem necessárias e desde que consequentes do sinistro.
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 Em caso de inexistência de seguro, a empresa será responsável pela liquidação integral dos 50.500.000 Kz das 
despesas supra e regularmente continuaria a suportar as pensões anuais, as manutenções e trocas da cadeira 
de rodas, bem como as consultas de assistência ao sinistrado sempre que se revelarem necessárias e desde que 
consequentes do sinistro.
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Definições

Tomador de Seguro: Entidade que é responsável pelo pagamento do prémio.

Acidentes de trabalho:   é acidente de trabalho o acontecimento súbito que ocorre no exercício da actividade 
laboral ao serviço da empresa ou instituição que provoque ao trabalhador lesão ou danos corporais de que resulte 
incapacidade parcial ou total, temporária ou permanente para o trabalho, ou ainda a morte.

Considera-se também acidente de trabalho, o ocorrido:

a) Durante o trajecto normal ou habitual de ida ou regresso do local de trabalho, qualquer que seja o meio de 
transporte utilizado no percurso. Considera-se trajecto normal o percurso que o trabalhador tenha de utilizar 
necessariamente entre a sua residência e o local de trabalho e vice-versa, dentro dos horários declarados;

b) Durante os intervalos para descanso, ocorridos no local de trabalho;

c) Em actos de defesa da vida humana e da propriedade social nas instalações da empresa ou instituição;

d) Durante a realização de atividades sociais, culturais e desportivas organizadas pela empresa;

e) Em teletrabalho, desde que autorizado pelo Empregador e com a manutenção de uma lista de controlo por parte 
do Empregador de quais trabalhadores estão em teletrabalho e em que dias.

Doenças profissionais: são consideradas doenças profissionais a alteração da saúde patologicamente definida, 
gerada por razões da actividade laboral nos trabalhadores que de forma habitual se expõem a factores que produzem 
doenças e que estão presentes no meio ambiente de trabalho ou em determinadas profissões ou ocupações. 
Consideram-se doenças profissionais somente as constantes no índice codificado das doenças profissionais, anexa 
ao decreto 53/05, de 15 de Agosto- Regime Jurídico dos Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais.

Local e tempo de trabalho: por local de trabalho entende-se o lugar em que o trabalhador se encontra ou a que deva 
dirigir-se em virtude do seu trabalho e em que esteja directa ou indirectamente, sujeito ao controlo do empregador. 
Por tempo de trabalho entende-se, além do período normal de trabalho, o que preceder o seu início, em actos 
de preparação ou com ele relacionados, e o que se lhe seguir, em actos também com ele relacionados, e ainda as 
interrupções normais ou forçosas de trabalho.
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Âmbito territorial do seguro de acidentes de trabalho e doenças 
profissionais

O seguro é válido em todo o território nacional.  O seguro é igualmente válido para os trabalhadores angolanos que 
se encontram temporariamente no estrangeiro ao serviço do Estado, de empresas angolanas ou instituições, salvo 
se a legislação do país em que se encontram lhes garantir o mesmo ou melhor direito, nos termos de convenções 
estabelecidas e para os trabalhadores estrangeiros que exerçam actividades na República de Angola, sem prejuízo 
de regimes especiais previstos na lei e em convenções internacionais aplicáveis.

Prestações garantidas em caso de acidente de trabalho

O direito do trabalhador à reparação por acidente de trabalho e/ou doenças profissionais compreende dois grupos 
de prestações:

Prestações pecuniárias: 

Consideram-se prestações pecuniárias, conforme se trate de acidentes de trabalho ou doenças profissionais, as 
seguintes:

a) A indemnização ou o subsídio por incapacidade temporária para o trabalho;

b) A pensão provisória;

c) A indemnização e as pensões por incapacidade permanente;

d) Os subsídios por morte e por despesas de funeral;

e) As pensões de sobrevivência aos familiares do sinistrado;

f) O subsídio para frequência de cursos de formação profissional;

g) A remição das pensões, nos termos da legislação em vigor. 
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Prestações em espécie: 

Consideram-se prestações em espécie, conforme se trate de acidentes de trabalho ou doenças profissionais, as 
seguintes:

a) A assistência médica e cirúrgica, geral ou especializada, incluindo todos os elementos de diagnóstico e de 
tratamento que forem necessários, bem como as visitas ao domicílio;

b) A assistência medicamentosa e farmacêutica;

c) Os cuidados de enfermagem, quer no domicílio, quer no hospital ou noutra instituição médica;

d) A hospitalização e os tratamentos termais;

e) O fornecimento de próteses e ortóteses, bem como a sua renovação e reparação;

f) Os serviços de recuperação e de reabilitação profissional e funcional.

Dever de prestação de socorro à vítima

A entidade empregadora, ou quem a represente na direcção ou fiscalização do trabalho, logo que tenha conhecimento 
de um acidente de trabalho ou de uma doença profissional deve prestar os primeiros socorros à vítima e, sendo caso 
disso, deve garantir de imediato o transporte mais conveniente para o sinistrado ao centro hospitalar mais próximo. 
Os danos consequentes da não prestação de socorro à vítima são responsabilidade da entidade empregadora.

Os Primeiros Socorros consistem em medidas/procedimentos iniciais e imediatas aplicadas a uma vítima fora de 
um ambiente hospitalar, executada por qualquer pessoa, antes de um atendimento especializado, por médico ou 
técnico em saúde, no sentido de suportar a vida ou evitar o agravamento de lesões existentes, pré-existentes ou 
que passaram a existir no momento do evento emergencial.

Quaisquer despesas directas, resultante de um acidente de trabalho ou de uma doença profissional caracterizados 
nos termos da lei, que forem realizadas com a prestação de socorro à vítima, serão reembolsadas na totalidade pela 
seguradora, desde que devidamente comprovadas.
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Deveres de informação do tomador do seguro antes da celebração do 
contrato

A proposta de seguro vai dar a conhecer à seguradora o risco a segurar e deve ser preenchida com todo o rigor, 
devendo o tomador do seguro declarar com exatidão todas as circunstâncias que conheça e que razoavelmente 
deva ter por significativas para a apreciação do risco pela seguradora. Esta pode apresentar um questionário, que 
deverá ser preenchido de um modo completo e verdadeiro, devendo ser declaradas quaisquer outras circunstâncias 
relevantes que não estejam contempladas no questionário.

É com base na declaração inicial do risco que a seguradora o avalia e decide sobre a sua aceitação, podendo solicitar 
informações adicionais se os elementos que constam da proposta não forem suficientes.

Inicio da cobertura dos riscos pelo contrato

A cobertura dos riscos inicia-se no dia e na hora indicados no contrato e depende do prévio pagamento do prémio.

Duração do contrato

A duração do contrato é a indicada no contrato, podendo ser por um período certo e determinado (seguro temporário) 
ou por um ano prorrogável por novos períodos de um ano. Os efeitos do contrato cessam às 24 horas do último dia 
do seu prazo.

Retribuição a considerar para efeitos de seguro

A retribuição para efeitos de seguro corresponde a todas as prestações recebidas pelo trabalhador com carácter de 
regularidade e que incluem necessariamente os subsídios de férias e de Natal.

Por exemplo: Se um trabalhador aufere a retribuição de 300.000 Kz mensais ilíquidos de salário, mais 1.000 Kz 
ilíquidos de subsídio de alimentação por cada dia efectivo de trabalho, mais 100.000 Kz ilíquidos de abono para 
falhas e 200.000 Kz (média mensal) de remuneração por trabalho noturno, então, caso não sejam declarados, 
por exemplo, os 200.000 Kz da remuneração por trabalho noturno, a Empresa responderá, na proporção desta 
remuneração não declarada, por todas as prestações devidas.
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Limites ao montante das prestações

Nos casos em que a retribuição segura corresponder à retribuição real, e no que respeita às prestações em espécie, 
as prestações a cargo da seguradora não têm qualquer limite, devendo a mesma suportar, por exemplo, todas as 
despesas médicas necessárias e adequadas ao restabelecimento do estado de saúde do sinistrado, por forma a 
repor a sua capacidade de trabalho ou de ganho. Já no que se refere às prestações em dinheiro, estas dependem 
do montante da retribuição declarado para efeitos de seguro.

Quando a retribuição declarada pela entidade empregadora, para efeitos de seguro, for inferior à real, o tomador do 
seguro responde:

a) Pela parte das indemnizações por incapacidade temporária e pensões correspondente à diferença;

b) Proporcionalmente pelas despesas efetuadas com a hospitalização e assistência clínica.

É muito importante que as empresas informem todos os valores das retribuições dos colaboradores, tais como: 
salários, subsídios de renda, subsídios de almoço, subsídios de fardamento etc. Caso uma empresa não comunique o 
valor dos salários correctamente, esta incorre proporcionalmente na responsabilidade pelos valores não transferidos 
para a seguradora. 

Obrigações do tomador do seguro 

O tomador do seguro deve enviar à seguradora, até ao dia 8 de cada mês, cópia das declarações de remunerações 
do seu pessoal remetidas à Segurança Social, relativas às retribuições pagas no mês anterior, devendo no envio ser 
mencionada a totalidade das remunerações previstas na lei como integrando a retribuição para efeito de cálculo da 
reparação por acidentes de trabalho e doenças profissionais. 

Em caso de ocorrência de um acidente de trabalho, o tomador do seguro, ou quem o represente na direcção ou 
fiscalização do trabalho, logo que tenha conhecimento de um acidente de trabalho ou de uma doença profissional, 
prestará os primeiros socorros. Acto continuo deve: 

a) Preencher a participação de sinistro e enviá-la à seguradora no prazo de oito dias, mas preferencialmente em 24 
horas; 
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b) Participar imediatamente à seguradora os acidentes mortais, sem prejuízo do posterior envio da participação 
referida na alínea a); 

c) Colaborar com a Seguradora fornecendo todos os elementos para esclarecer as causas do acidente;

d) Fazer apresentar sem demora o sinistrado ao médico e/ou clínica da seguradora, salvo se tal não for possível e a 
necessidade urgente de socorros impuser o recurso a outro médico.

Obrigações da seguradora em caso de sinistro

A seguradora obriga-se a satisfazer a prestação contratual ao sinistrado, após a confirmação da ocorrência do 
sinistro e das suas causas, circunstâncias e consequências. 

A seguradora obriga-se igualmente a constituir provisões suficientes e adequadas para fazer aos pagamentos das 
pensões futuras ou incapacidades dos trabalhadores sinistrados. 

Notas finais

A saúde e a segurança dos trabalhadores constituem uma das principais bases para a preservação adequada da 
força de trabalho, que, aliada a programas motivacionais voltados para a valorização do capital humano, pode 
reduzir significativamente a ocorrência de acidentes e doenças que comprometem a saúde do trabalhador e 
consequentemente a produtividade da empresa. 

O trabalhador que seja vítima de um acidente de trabalho ou doença profissional muitas vezes fica inválido ou até 
mesmo falece, e esse infortúnio reflecte-se de forma negativa não somente perante o empregado, mas também 
para a sua família, empresa e toda a sociedade,  e é por conta deste fardo bastante pesado que faz todo sentido as 
empresas estarem de mãos dadas com as seguradoras por forma a que, quando a prevenção não for suficiente e os 
acidentes e/ou doenças ocorrerem, os trabalhadores e suas respectivas famílias  possam ser amparados.
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