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Nota 

 

Pretende-se com este suporte informativo registar os acidentes de trabalho 

mortais ocorridos durante este ano, no nosso país.  

 

Esta lista não é, pois, exaustiva, na medida em que resulta apenas da 

consulta aos órgãos de comunicação nacionais.  

 

Esta lista reporta, pois, os acidentes de trabalho mortais ocorridos durante 

o ano de 2012. 

 
 
Total de trabalhadores / acidentes de trabalho mortais em 2012: 

149 trabalhadores. 
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Sinistralidade Laboral Mortal – janeiro 2012 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte 

4 janeiro 1 Trabalhador Pescas Acidente de trabalho vitimou pescador 
enquanto andava à faina da lampreia no 
rio Minho. 

Ver 

 

 
5 janeiro 1 Trabalhador Construção Civil Acidente de trabalho vitimou um 

trabalhador que se encontrava a operar 
uma grua no interior de um estaleiro em 
Braga.  

Ver 

 
 

9 janeiro 1 Trabalhador Aquacultura Mergulhador desaparecido que se 
encontrava envolvido nas operações de 

manutenção de uma exploração de 
aquacultura. 

Ver 

 
 

21 janeiro 

 

1 Trabalhador Indústria 

Transformadora 
(betão)  

Acidente de trabalho vitimou um 

trabalhador que se encontrava a efetuar 
trabalhos de manutenção num camião. 

Ver 

 
 

21 janeiro 

 

1 Trabalhador Agricultura Um homem de 60 anos morreu ontem, ao 
início da noite, junto à Capela da Penha, 
em Britelo, Ponte da Barca, na sequência 
do despiste e capotamento do trator 

agrícola que conduzia. … Acabou por 
morrer a caminho do hospital. 

Ver 

 

 
 

22 janeiro 

 

1 Trabalhador Agricultura O condutor de um trator agrícola morreu 
ontem à tarde, em Armamar, em 
consequência do capotamento do veículo, 

que estava a ser utilizado na apanha da 
azeitona.  

Ver 

 
 

22 janeiro 

 

1 Trabalhador Construção Civil Um vigilante que fazia segurança ao 
estaleiro de obras do novo hotel da Torre 

Vasco da Gama, no Parque das Nações, 
em Lisboa, morreu ontem de manhã na 
sequência de um incêndio num contentor. 

Ver 

 

 
 

23 janeiro 1 Trabalhador  Transportes 
pesados  

O condutor de um camião foi, atropelado 
mortalmente na A1, perto de Gaia, 

quando tentava prestar auxílio ao 
ocupante de uma viatura ligeira que tinha 
embatido no pesado. 

Ver 

 

 
 

26 janeiro 

 

1 Trabalhador Agricultura Acidente de trabalho vitimou madeireiro 

em Paredes de Coura atingido por queda 
de eucalipto.  

Ver 
 

26 janeiro 

 

3 Trabalhadores Construção Civil Trabalhadores morreram soterrados após 
deslizamento de terras na Barragem do 

Tua.  

Ver 

 
 

30 janeiro 1 Trabalhador Indústria  
Transformadora 
(reparação 
automóvel) 

Trabalhador morre em sequência de 
acidente de trabalho numa oficina de 
reparação automóvel enquanto reparava 
um motor em Montemor-o-Novo.   

Ver 
 
 

31 janeiro 1 Trabalhador Florestal Trabalhador morre esmagado por 
eucalipto em acidente de trabalho em 
Cantanhede. 

Ver 

 
 

 

Total  

 

14 Trabalhadores 

 

 

 

http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/pescador-arrastado
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/homem-morre-apos-queda-de-seis-metros
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Set%FAbal&Concelho=Alcochete&Option=Interior&content_id=2723796
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/choque-de-camiao-mata-operario
http://noticiaspt.nunoprospero.com/correio-da-manha/161046/p.-barca-esmagado-por-tractor/
http://www.asnoticiasdodia.com/nacional/108665/armamar-tractor-capota-e-mata
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/incendio-em-contentor-mata-vigilante
http://sol.sapo.pt/inicio/Sociedade/Interior.aspx?content_id=39574
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2266559&seccao=Centro
http://expresso.sapo.pt/tres-mortos-em-acidente-na-barragem-do-tua
http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/montemor-o-novo-oficina-acidente-tractor-gnr-tvi24/1321478-4071.html
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/trabalhador-morre


 

4 

 

Sinistralidade Laboral Mortal – fevereiro 2012 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte 

1 fevereiro  2 Trabalhadores  Transporte de 

Mercadorias  

O brutal acidente ocorreu na altura em 
que o veículo pesado, carregado de pintos 

despistou-se e acabou por tombar no IC2, 
em Rio Maior. 

Ver 
 
 

 

2 fevereiro  1 Trabalhador  Florestal 

 

Queda de grua mata operário enquanto 
cortava pinheiros perto da Marinha 

Grande. 

Ver 

 
 

7 fevereiro 

 

5 Trabalhadores Construção civil Trabalhadores perderam a vida numa 
derrocada de uma parede no mercado de 

Setúbal.  

Ver 

 
 

8 fevereiro 

 

1 Trabalhador Agricultura Trabalhador perde a vida em acidente de 
trabalho devido a despiste de um trator 

agrícola em Santarém.  

Ver 
 
 

13 fevereiro 

 

1 Trabalhador Agricultura Trabalhador vítima de acidente de 
trabalho mortal em sequência de 
capotamento de um trator nas Caldas da 
Rainha.  

Ver 
 
 

18 fevereiro 

 

1 Trabalhador Agricultura  Acidente de trabalho vitimou trabalhador 
quando realizava trabalhos agrícolas com 
um trator em Leiria.  

Ver 
 
 

20 fevereiro 1 Trabalhador Indústria  
Transformadora 
(ETAR) 

Trabalhador sofre acidente de trabalho 
mortal em sequência de uma queda para 
um tanque da Estação de Tratamento de 

Águas Residuais da Ribeira de Moinhos. 

Ver 

 
 

20 fevereiro 1 Trabalhador Construção Civil Um trabalhador morre ao ser atropelado 
por um veículo pesado numa zona de 
obras, onde o veículo pesado estava a 
executar algumas manobras.  

Ver 

 
 

22 fevereiro 

 

 
 

1 Trabalhador Construção Civil  Trabalhadora vítima de acidente de 
trabalho mortal ocorrido numa obra de 
construção civil na Zambujeira do Mar, em 
sequência de queda.  

Ver 

 

 
 

27 fevereiro  1 Trabalhador Indústria 
extrativa 
(pedreira) 

Trabalhador morre vítima de acidente de 
trabalho na sequência de esmagamento 
numa pedreira em Chaves.  

Ver 
 
 

 

Total  

 

15 Trabalhadores 

 

 

Sinistralidade Laboral Mortal – março 2012 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte 

7 de março 1 Trabalhador Agricultura Um homem ficou gravemente ferido na 
sequência do capotamento de um trator 
agrícola, em Passos de Silgueiros … o 
homem "andaria a fresar uma terra 

quando o trator tombou" …não resistiu aos 
ferimentos e acabou por falecer… 

Ver 

 

 
 

7 de março 1 Trabalhador Agricultura Um homem de 38 anos morreu ontem 

esmagado pelo trator que conduzia, em 
Oriz, Vila Verde…quando a vítima tentava 

efetuar uma manobra e o trator se virou.  

Ver 

 
 

http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/cabina-esmagada-mata-motoristas
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/queda-de-grua-mata-operario
http://www.cmjornal.xl.pt/pesquisa/Acidente?source=tags
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/morre-esmagado-debaixo-de-tractor
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2302424&seccao=Centro
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2313547&seccao=Centro
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/sines-queda-mata-trabalhador
http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/arraiolos-atropelamento-atropelado-obras-morte-tvi24/1327051-4071.html
http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/inem-acidente-acidente-de-trabalho-odemira-construcao-civil-
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=2328632&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/noticia.aspx?contentid
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/vila-verde-esmagado-por-tractor
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18 de março 1 Trabalhador Pescas O pescador desaparecido esta manhã no 

rio Tejo, perto de Praia do foi encontrado 
à tarde "já sem vida" … altura em que foi 
encontrada a embarcação. 

Ver 

 
 

19 de março 1 Trabalhador Agricultura  Trabalhador morre em Alenquer após ser 
atingido por uma mota roçadora que 
estava a ser operada por um colega.  

Ver 
 
 

19 de março 1 Trabalhador Construção Civil Trabalhador morre no concelho de São 

Brás de Alportel em consequência de uma 
queda quando procedia a obras de 
recuperação da casa de um cliente. 

 

Ver 
 
 

22 de março 1 Trabalhador Transportes/ 

Reboques 

O motorista de uma empresa de reboques 

foi atropelado mortalmente na Via do 
Infante quando a vítima prestava 
assistência a um ligeiro de passageiros 

que se tinha avariado. 

Ver 
 

23 de março 1 Trabalhador Proteção e 

Segurança 

Pública 

Um militar do GIPS de Viseu perdeu a vida 

após ter sido atropelado por um veículo 
quando combatia um incêndio.  

Ver 
 

24 de março 1 Trabalhador Agrícola  Trabalhador morre vítima de um despiste 
num trator. 

Ver 
 

26 de março1 

 

1 Trabalhador Construção Civil Espanha: Um trabalhador português de 52 
anos morreu atropelado por um camião 
nas obras de construção da linha 
ferroviária de alta velocidade perto de 
Zamora. 

Ver 
 

28 de março 1 Trabalhador Agricultura Trabalhador morre quando o trator 
agrícola em que seguia se despenhou 

numa ravina com cerca de sete metros, 
em Alcanhões, no concelho de Santarém. 

Ver 
 

28 de março 1 Trabalhador Transformadora  Um incêndio que destruiu uma fábrica de 
tintas deixou gravemente ferido um 
operário, ontem, na Zona Industrial de 
Fiães, em Santa Maria da Feira… tendo 
acabado por falecer. 

Ver 
 

 
28 de março 
 

1 Trabalhador Transformadora  Um homem que trabalhava numa linha 
elétrica para a EDP, morreu eletrocutado 
ao sofrer uma descarga elétrica, na 
Chamusca. 

Ver 
 

 

Total  

 

11 Trabalhadores 

 

 

Sinistralidade Laboral Mortal – abril 2012 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte 

1 de abril 1 Trabalhador Agricultura Um homem morre esmagado por um 
trator que o próprio conduzia.  

Ver 
 

3 de abril 1 Trabalhador Agricultura Acidente com um trator tem como 
consequência a morte de trabalhador num 

pinhal no conselho de Gois. 

Ver 
 

4 de abril  1 Trabalhador Construção Civil  Trabalhador morre soterrado em obra de 
canalização após desabamento em Vila 
Nova de Gaia.  

Ver 
 

                                                 
1
 Fora do território nacional, não considerado na contagem. 

http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Santar%E9m&Concelho=Vila%20Nova%20da%20Barquinha&Option=Interior&content_id=2369983
http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/moto-rocadora-acidente-acidente-de-trabalho-tvi24-ultimas-noticias/1334396-4071.html
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2372032&seccao=Sul
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Faro&Concelho=Albufeira&Option=Interior&content_id=2380103
http://www.cmjornal.xl.pt/noticia.aspx?contentID=B1B3C93C-4DDA-471E-9AAD-DCE20815EE8B&channelID=00000010-0000-0000-0000-000000000010
http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/trator-agueda-acidente-tvi24/1335676-4071.html
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/espanha-portugues-morre-em-acidente-de-trabalho
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Santar%C3%A9m&Concelho=Santar%C3%A9m&Option=Interior&content_id=2292539
http://www.cmjornal.xl.pt/noticia.aspx?contentID=EF92D2E0-B8FD-42A3-8391-CD6C0F14A949&channelID=00000021-0000-0000-0000-000000000021
http://www.cmjornal.xl.pt/noticia.aspx?contentID=EF92D2E0-B8FD-42A3-8391-CD6C0F14A949&channelID=00000021-0000-0000-0000-000000000021
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1895770&
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/acidente-fatal-com-tractor030458040
http://www.ptjornal.com/201204046722/sociedade/homem-morre-soterrado-em-obra-de-canalizacao-de-vila-nova-de-gaia.html
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5 de abril 2 Trabalhadores Construção Civil A trabalharem para uma firma de 

isolamentos numa empresa de frutas, os 
dois jovens morreram envenenados 
quando entraram numa câmara frigorífica. 

Ver 
 

5 de abril 1 Trabalhador Construção Civil Um homem morreu soterrado e outro 
ficou ferido na sequência de um 
desabamento de numa obra de 
terraplanagens para ampliação da Fabrica 
Eurospuma em Vila Nova de Gaia. 

Ver 
 

5 de abril 1 Trabalhador Agricultura Um homem de 57 anos morreu ontem de 
manhã ao ser atingido por um eucalipto 
que acabara de cortar. 

Ver 
 

10 de abril  1 Trabalhador Agricultura Bombeiro morre esmagado por máquina 
industrial do tipo empilhador numa 
propriedade agrícola. 

Ver 

 
 

11 de abril 1 Trabalhador Pescas Uma embarcação artesanal naufragou, 
sendo que um dos pescadores continua 

por resgatar.  

Ver 

 
 

11 de abril 1 Trabalhador Madeiras/ 

carpintaria 

Um homem morreu, na sequência da 
queda de um terraço …. de uma altura de 
cerca de cinco metros….a vítima era 
carpinteiro. 

Ver 

 
 

13 de abril 1 Trabalhador Construção Civil Incêndio de grande dimensão no Porto de 
Leixões causou a morte de um operário e 
ainda três feridos. 

Ver 

 
 

15 de abril 1 Trabalhador Agricultura 

 

O acidente ocorreu quando as cinco 
mulheres regressavam a casa, depois de 
um dia de trabalho na apanha de 

morangos. 

Ver 

 
 

17 de abril 1 Trabalhador Construção Civil Estavam pendurados a cerca de 15 metros 
de altura num poste de alta tensão 
quando foram arrastados pela pesada 

estrutura…o acidente, provocou a morte 
de um dos trabalhadores e deixou outro 
em estado muito grave. 

Ver 

 
 

20 de abril 1 Trabalhador Construção Civil Um homem caiu num poço de ventilação 
do Hotel Sheraton, ao início da noite de 

ontem. A vítima, estaria a trabalhar no 
local quando se deu a queda.  

Ver 

 
 

24 de abril 1 Trabalhador Agricultura Um homem morreu ontem esmagado pela 
máquina de corte e transporte de madeira 

que operava num eucaliptal em Odemira.  

Ver 

 
 

24 de abril 2 Trabalhadores 
 

Transportes   Dois homens perderam a vida no despiste 
de um camião. 

Ver 

 
 

26 de abril 1 Trabalhador Agricultura Um agricultor de Vila Real morreu na 
sequência de um acidente com um trator. 

Ver 

 
 

29 de abril 1 Trabalhador Agricultura Um homem de 55 anos morreu num 
acidente de trator, em Cerva, Ribeira de 
Pena…o agricultor foi encontrado debaixo 
do trator. 
 

Ver 

 
 

 

Total  

 

19 Trabalhadores 

 

 

 

http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/irmaos-envenenados-em-camara-frigorifica
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/operario-morre-soterrado-em-sao-felix-da-marinha
http://www.costadacaparica.com.pt/new.asp?id=421898&t=Homem-morre-atingido-por-eucalipto
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Bragan%E7a&Concelho=Mirand
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/naufragio-pescador
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/queda-de-terraco-mata-carpinteiro-com-video
http://expresso.sapo.pt/um-morto-em-incendio-no-porto-de-leixoes=f718577
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/morre-esmagada-apos-apanhar-morangos
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/queda-de-poste-mata-operario-com-video
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/homem-cai-em-poco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/operador-esmagado
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/cinco-mortos-na-estrada-em-dez-horas
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=2442018&page=-1
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Vila%20Real&Concelho=Ribeira%20de%20Pena&Option=Interior&content_id=1840194
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Sinistralidade Laboral Mortal – maio 2012 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte/ Link 

6 de maio 1 Trabalhador Indústria 

transformadora 

 A caminho do emprego embateu 
violentamente na traseira de um camião… 

Ver 

 
 

8 de maio 1 Trabalhador Agricultura O despiste de um trator, em Amarante, 
causou hoje a morte ao condutor. 

Ver 
 

10 de maio 1 Trabalhador Agricultura O despiste de um trator, em Manhucelos, 

Marco de Canaveses, causou a morte ao 
condutor. 

Ver 
 

10 de maio 1 Trabalhador Agricultura Um homem de 63 anos morreu depois de 

ser atingido por um pinheiro, na localidade 

de Chancela, no concelho de Tondela … o 
acidente ocorreu durante o corte de 
árvores… 

Ver 

 
 

13 de maio 1 Trabalhador Agricultura Um acidente com um trator que se virou 
num terreno agrícola provocou em 

Alpiarça a morte de um trabalhador.  

Ver 

 
 

15 de maio 1 Trabalhador Transportes Um motorista de 48 anos ficou ontem à 
tarde carbonizado, na cabina do camião 
que conduzia, na sequência de um 
despiste numa reta da EN371, próximo de 
Arronches.  

Ver 

 
 

17 de maio 1 Trabalhador Transformadora

/ Elétrico  

Trabalhador cortou corda de segurança e 
caiu sete metros. 

Ver 

 
 

18 de maio  1 Trabalhador Transformadora Um trabalhador da empresa Solidal, de 

Esposende, morreu esmagado por uma 
bobina de fio de alumínio, que se 
desprendeu no momento em que o 
operário a movimentava.  

Ver 

 
 

18 de maio 1 Trabalhador Pescas O pescador que caiu esta sexta-feira de 

madrugada à água no Porto de Peniche foi 
resgatado sem vida por 
mergulhadores…caiu à água, a uma 
profundidade de cinco metros, ao saltar do 
navio para o cais, em vez de usar a rampa 
de passagem.  

Ver 

 
 

21 de maio  1 Trabalhador Agricultura Um acidente de trator levou à morte um 
homem na zona de obras da nova 

autoestrada.  

Ver 

 
 

24 de maio 1 Trabalhador Agricultura Um homem num acidente de trabalho com 
um trator agrícola … o homem 

encontrava-se numa propriedade agrícola 
"a fazer uma reparação no trator" quando 
foi colhido pela viatura. 

Ver 

 
 

24 de maio 1 Trabalhador Pescas  o pescador foi para as rochas da praia de 

Santo André, na Póvoa de Varzim, 
apanhar marisco, mas desequilibrou-se e 
caiu ao mar.  

Ver 

 
 

24 de maio 1 Trabalhador Construção civil Um trabalhador morreu nas obras de 

construção de um viaduto da autoestrada 
Transmontana, naquele que foi o primeiro 
acidente mortal a poucos meses da 

conclusão da nova via.  

Ver 
 

 
 
 

24 de maio 1 Trabalhador Industria Um funcionário da EDP seguia no carro da 
empresa quando na EN213, em Mirandela, 

Ver 

 

http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/colisao-na-vci
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Amarante&Option=Interior&content_id=2489547
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Amarante&Option=Interior&content_id=2489547
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/morre-depois-de-ser-atingido-por-pinheiro
http://www.omirante.pt/noticia.asp?idEdicao=54&id=51322&idSeccao=479&Action=noticia
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/fica-carbonizado-dentro-de-camiao
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Viseu
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/esposende-morre-esmagado
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/peniche-resgatado-sem-vida-pescador-que-caiu-a-agua
http://www.noticiasdevilareal.com/noticias/index.php?action=getDetalhe&id=13306
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/acidente-com-tractor-faz-um-morto203544430
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/encontra-o-pai-morto-no-areal
http://www.publico.pt/local/noticia/trabalhador-morre-em-acidente-nas-obras-da-autoestrada-transmontana-1547626
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/contramao-fatal-para-condutor
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transformadora entrou em contramão e chocou 

frontalmente contra um camião. Teve 
morte imediata.  

 

24 de maio 1 Trabalhador Industria 

transformadora 

Um funcionário da empresa Quantal Laser 
morreu quando operava um robô-soldador 
nas instalações de São Cristóvão, Vila do 
Conde.  

Ver 

 
 

24 de maio 1 Trabalhador Agricultura Um homem morreu vítima do 

capotamento de um trator, em Pinhel.  

Ver 

 
 

25 de maio 1 Trabalhador Construção civil O trabalhador de uma obra de Portimão 
morreu depois da escavadora ter caído 
para uma vala.  

Ver 

 
 

25 de maio 1 Trabalhador Construção civil Um trabalhador morreu esmagado por 

uma peça metálica nas obras de um 

viaduto da autoestrada Transmontana, 
naquele que foi o primeiro acidente mortal 
a poucos meses da conclusão da nova via. 

Ver 

 
 
 
 

 

Total  

 

 18 Trabalhadores  

 

 

Sinistralidade Laboral Mortal –junho 2012 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte/ Link 

3 de junho 1 Trabalhador Construção Civil Um homem morreu atropelado pela 

máquina de que era manobrador… foi 
colhido pela retroescavadora quando 
tentava imobilizá-la. 

Ver 

 
 

4 de junho 1 Trabalhador Transportes Um camião que transportava gasóleo e 

gasolina despistou-se na tarde provocando 
a morte do condutor do veículo pesado.  

Ver 

 
 

5 de junho 1 Trabalhador Indústria Um homem morreu, terça-feira, vítima de 
um acidente de trabalho numa fábrica de 
condutores elétricos.  

Ver 

 
 

10 de junho 1 Trabalhador Construção Civil  Um operário morreu ontem em 
consequência da queda de um andaime na 
ilha da Madeira.  

Ver 

 
 

11 de junho 1 Trabalhador Industria 

transformadora 

O motorista de uma empresa 
metalomecânica morreu na sequência do 
despiste da viatura ligeira de mercadorias  

Ver 

 
 

14 de junho 1 Trabalhador Indústria de 

águas e 

resíduos 

Um pesado de mercadorias tombou numa 
curva e despistou-se em Avintes, Gaia, 
num acidente que provocou a morte do 
condutor.  

Ver 

 
 

15 de junho  1 Trabalhador Agricultura Um homem de 67 anos morreu ontem à 
tarde esmagado pelo trator que conduzia 
em Porto de Ovelha, Almeida.  

Ver 

 
 

17 de junho 1 Trabalhador  Indústria 

transformadora 

Trabalhador morreu depois de se ter 
desequilibrado e ter caído sobre uma 
máquina de enrolar papel, em Esgueira, 
Aveiro.  

Ver 

 
 

http://www.cmjornal.xl.pt/noticia.aspx?contentid=80ED0494-0AE4-46CB-9562-27EC7B25A564&channelid=00000010-0000-0000-0000-000000000010
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Guarda&Concelho=Pinhel
http://www.tvi.iol.pt/noticia/sociedade/acidente-portimao-escavadora-morte-tvi24/1350771-4071.html
http://moncorvonoticias.wordpress.com/2012/05/25/peca-metalica-matou-trabalhador
http://www.cmjornal.xl.pt/noticia.aspx?contentID=617FF777-078C-46AE-A088-A81A9BD55AB0&channelID=00000010-0000-0000-0000-000000000010
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/camionista-morre-apos-despiste-na-a41
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Braga&Concelho=Esposende
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/madeira-queda-de-andaime-mata
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/morreu-apos-choque-contra-poste-e-muro
http://www.tvi.iol.pt/noticia/sociedade/inem-despiste-acidente-avintes-gaia-tvi24/1355218-4071.html
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/almeida-esmagado-por-tractor
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/campeao-de-remo-morre-esmagado-por-maquina
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19 de junho2 1 Trabalhador  Transportes   O condutor português de um camião 

articulado morreu depois do veículo que 
conduzia se ter despistado em Espanha.  

Ver 

 
 

19 de junho 1 Trabalhador Transportes  Um homem de 58 anos morreu quando o 
veículo pesado de mercadorias que 

conduzia se despistou na estrada entre 
Açor e Fundão.  

Ver 

 
 

 

Total  

 

 9 Trabalhadores 

 

 

Sinistralidade Laboral Mortal –julho 2012 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte/ Link 

3 de julho 1 Trabalhador  Agricultura Um homem morreu na freguesia de São 
Vicente, concelho de Elvas, na sequência 

de um acidente com o trator agrícola que 
conduzia, o qual capotou. 

Ver 

 
 

8 de julho  1 Trabalhador Agricultura Um homem de 50 anos morreu em 
Caminha, na sequência do despiste do 

trator que conduzia.  

Ver 

 
 

10 de julho  1 Trabalhador Agricultura Um homem morreu ao ser esmagado pelo 
trator que conduzia quando trabalhava na 
Quinta da Água Alta, em Gouvinhas…teve 
morte imediata. 

Ver 

 
 

22 de julho  1 Trabalhador Agricultura Um homem morreu esmagado depois do 

trator em que seguia se ter despistado 
num declive e capotado.  

Ver 

 
 

22 de julho  1 Trabalhador Adm. Pública/ 

defesa 

Uma bombeira dos Municipais de Abrantes 
morreu no despiste do auto tanque em 
que seguia. 

Ver 

 
 

26 de julho  2 Trabalhadores Industria 

transformadora 

Coruche: Queda em silo de farinha mata 
dois trabalhadores. 

Ver 

 
 

27 de julho 1 Trabalhador Comércio groso 

e retalho 

Técnico de eletrodomésticos morreu 
enquanto reparava uma máquina por 
descarga elétrica. 

Ver 

 
 

 

Total  

 

8 Trabalhadores 

 

 

Sinistralidade Laboral Mortal – agosto 2012 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte/ Link 

9 de agosto 1 Trabalhador Adm. Pública Um bombeiro morreu no combate às 
chamas no concelho de Figueiró dos 
Vinhos. 

Ver 
 

11 de agosto 1 Trabalhador Agricultura Um homem morreu, em Mentrestido, após 

o capotamento do trator que conduzia. 

Ver 

 

 
 

                                                 
2
 Fora do território nacional, não considerado na contagem. 

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=2617279
http://www.cmjornal.xl.pt/noticia.aspx?contentid=490A02E1-A9DE-43D7-9B66-3E87F5F1A57D&channelid=00000010-0000-0000-0000-000000000010
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Portalegre
http://www.sabado.pt/Arquivo/%c3%9altima-Hora/Sociedade/Morto-em-acidente-com-%20%20tractor.aspx
http://diarioagrario.blogspot.pt/2012/07/tractor-esmaga-homem-em-peso-da-regua.html
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/estarreja-morre-esmagado
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/bombeira-morre-a-caminho-de-incendio
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/coruche-queda-em-silo-de-farinha-mata-dois-trabalhadores
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/tecnico-morre-a-reparar-maquina-de-lavar
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=578061&tm=8&layout=122&visual=61
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal
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16 de agosto 1 Trabalhador Industrias 

extrativas 

Uma explosão numa pedreira em Merufe, 

Monção, provocou uma vítima mortal. 

Ver 

 
 

27 de agosto 1 Trabalhador Industria 

transformadora 

Motorista morre contra poste… a carrinha 
entrou em despiste e foi embater de 

frente num poste de iluminação. 

Ver 

 
 

 

Total 

 

4 Trabalhadores  

 

 

Sinistralidade Laboral Mortal – setembro 2012 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte/ Link 

4 setembro 1 Trabalhador Agricultura A colisão de um comboio de carga com um 
trator agrícola provocou um morto. 

Ver 

 
 

5 setembro 1 Trabalhador Outras activ. de 

serviços 

A queda de uma aeronave próximo do 
aeródromo de Évora, provocou a morte do 
piloto e único ocupante do aparelho. 

Ver 

 
 

9 setembro 5 Trabalhadores Agricultura Cinco trabalhadores morreram e três 

ficaram feridos, devido à inalação de 
gases, num poço em Vilela Seca, no 
concelho de Chaves. 

Ver 

 
 

14 setembro 1 Trabalhador Agricultura Um pastor morreu em Segura, Idanha-a-
Nova, após ter sido atacado por uma vaca 

brava…estava a guardar um rebanho de 
ovelhas numa propriedade quando foi 
colhido.  

Ver 

 
 

14 setembro 1 Trabalhador Administração 

Pública 

Uma bombeira morreu no combate às 

chamas em Barril de Alva, concelho de 
Arganil morreu esta sexta-feira. 

Ver 

 
 

28 setembro 1 Trabalhador Agricultura Um agricultor morreu em Cegonhas, 
Idanha-a-Nova, debaixo de um trator 
quando lavrava a terra. A máquina caiu 
num lago, no meio do terreno, e capotou.  

Ver 
 

 

Total  

 

 10 Trabalhadores 

 

 

Sinistralidade Laboral Mortal – outubro 2012 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte/ Link 

2 de outubro 1 Trabalhador Agricultura Um acidente com um trator agrícola, que 
se virou numa propriedade em Celorico da 
Beira, provocou a morte ao condutor. 

Ver 

 
 

4 de outubro 

 

4 Trabalhadores Indústria 

transformadora  

Ao que foi possível apurar, os quatro 
homens seguiam em direção a casa, 
depois de efetuarem trabalhos de 

manutenção. 

Ver 

 
 

4 de outubro 1 Trabalhador  Reparação Um homem morreu hoje esmagado na 
sequência de um acidente de trabalho, 

Ver 

 

http://sol.sapo.pt/inicio/Sociedade
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal
http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/castro-verde-tvi24-trator-comboio-acidente
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/evora-queda-de-aeronave
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Vila+Real&Concelho=Chaves
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/vaca-brava-mata-pastor-no-campo
http://www.google.pt/url2Fuma-bombeira-morreu-dois-ficaram-feridos-no-combate-ao-fogo
http://www.cmjornal.xl.pt/
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2805192
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/acidente-mata-equipa-da-edp
http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/obito-ultimas-noticias-acidente-arrabida-tvi24/1380722-4071.html
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automóvel quando reparava um veículo pesado de 

mercadorias, no concelho de Alcácer do 
Sal. 

 

7 de outubro 1 Trabalhador  Indústria 

transformadora 

Um trabalhador de 52 anos morreu num 
acidente de trabalho numa fábrica de 
plásticos em Marrazes, concelho de Leiria. 

Ver 

 
 

8 de outubro 1 Trabalhador Agricultura Uma mulher morreu após o capotamento 
de um trator em Casal de Barcelos.  

Ver 

 
 

8 de outubro  1 Trabalhador Transportes  O motorista de um camião morreu esta 
terça-feira na sequência do despiste e 
queda numa ravina. 

Ver 

 

 
10 outubro 

 

2 Trabalhadores  Administração 

Pública 

Dois militares do destacamento de 
Trânsito da GNR da Guarda morreram e 

outro ficou em estado crítico, ontem à 
noite, ao serem abalroados na A23 em 

Maçainhas, Belmonte. 

Ver 

 
 

10 outubro  1 Trabalhador Transportes Um condutor de um camião morreu 
quando o camião que conduzia se 
despistou na Estrada Nacional nº 16, nas 

imediações de Vouzela... o veículo pesado, 
que transportava paletes de madeira, 
despistou-se… 

Ver 

 
 

10 outubro  1 Trabalhador Construção Civil Um homem, após ter sido atingido por 
uma placa metálica enquanto construía 

uma casa mortuária…foi esmagado de 
forma violenta pela pesada placa. 

Ver 

 
 

10 outubro  1 Trabalhador Construção Civil Um trabalhador ucraniano morreu 
esmagado por um elevador, ontem à 

tarde, quando procedia a trabalhos de 
pintura na Torre Vasco da Gama, em 
Lisboa. 

Ver 

 
 

11 outubro  1 Trabalhador Construção Civil  Um operário morreu hoje na obra de 
construção da Barragem do Baixo Sabor, 

ao cair do muro principal da estrutura. 

Ver 

 
 

16 outubro 2 Trabalhadores Agricultura 

 

Duas pessoas morreram em acidentes 
com tratores agrícolas nos concelhos de 
São Pedro do Sul e Tondela. 

Ver 

 
 

17 outubro 1 Trabalhador Agricultura 

 

Uma pessoa morreu ontem num acidente 
com um trator em Lagoa, no Algarve. 

Ver 

 
 

20 outubro 1 Trabalhador Transportes O motorista de um camião morreu  na 
A25, próximo de Pínzio, Pinhel, após o 

despiste da viatura. 

Ver 

 
 

22 outubro  1 Trabalhador Proteção  Um bombeiro morreu e outro ficou ferido 
com gravidade após o despiste de uma 

ambulância que seguia em marcha de 
urgência. 

Ver 

 
 

24 outubro 2 Trabalhadores Indústria 

transformadora 

Dois homens sofreram ontem uma 
eletrocussão quando a máquina que 

operavam colidiu com uma linha de média 
tensão em Santo Estêvão, Estremoz. 

Ver 

 
 

29 outubro 1 Trabalhador Construção Civil Um trabalhador morreu em Vilela, 
provavelmente vítima de ataque cardíaco, 
depois do muro que estava a construir ter 

desabado… 

Ver 

 
 

 

Total  

 

   23 Trabalhadores 

 

http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Leiria&Concelho=Leiria&Option=Interior&content_id=2814088
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Coimbra&Concelho=Soure
http://www.cmjornal.xl.pt/
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/dois-gnr-morrem--abalroados
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/queda-em-ravina-mata-ex-arbitro-com-video
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/homem-morre-em-casa-mortuaria
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/pintor-morre-esmagado-por-elevador
http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Vida/Interior
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Viseu&Concelho=Tondela
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/lagoa-morre-debaixo-de-tractor
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/pinhel-despiste-mata-motorista.
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/bombeiro-morre-em-acidente-com-ambulancia
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/estremoz-dois-electrocutados
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/trabalhador-morre-em-amares-apos-queda-de-muro
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Sinistralidade Laboral Mortal –novembro 2012 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte/ Link 

2 novembro 

 

 
 

 

2 Trabalhadores Construção Civil Dois homens morreram depois de terem 
ficado debaixo de três pedras de grandes 
dimensões no concelho de Cinfães. 

Ver 

 
 

2 novembro 

 

1 Trabalhador Agricultura Um acidente com um trator agrícola na 

localidade de Sebadelhe provocou a morte 
ao condutor. 

Ver 

 
 

9 novembro 

 

1 Trabalhador Administração 

Pública 

Um militar de 22 anos morreu esmagado 
por uma árvore que tinha cortado, 
juntamente com outros camaradas, nas 
obras de requalificação da Carreira de Tiro 
de Viana do Castelo …  

Ver 

 
 

12 novembro 1 Trabalhador Indústria 

Transformadora 

Um homem morreu na sequência de um 
acidente de trabalho, na empresa Fundínio 
na Senhora da Hora, Matosinhos.  

Ver 

 
 

13 novembro 1 Trabalhador Agricultura Um homem perdeu a vida em Urros, 
esmagado por uma máquina de rastos, 

enquanto procedia à movimentação de 
terras ou ripagem num terreno agrícola.  

Ver 

 
 

13 novembro 1 Trabalhador Indústria 

Transformadora 

Numa empresa de fundição na Senhora da 
Hora, em Matosinhos ocorreu um acidente 
de trabalho que vitimou um homem, de 

46 anos, que terá tido morte imediata ao 
ser apanhado por uma prensa. 

Ver 

 

 

14 novembro 1 Trabalhador Indústria 

Extrativa 

As Minas da Panasqueira estão paradas 
depois de um acidente de trabalho que 
matou um trabalhador numa das galerias. 

Ver 

 
 

20 novembro  1 Trabalhador  Agricultura  Um homem morreu em S. Cosme, 

Famalicão depois do trator que conduzia 
se ter despistado … a vítima mortal teria 
ido buscar um carregamento de estrume e 
depois de engatar o atrelado apenas 

circulou alguns metros até se despistar.  

Ver 

 
 

 22 novembro 1 Trabalhador Indústria 

Transformadora 

Uma funcionária de uma fábrica de 
plásticos, em Elvas, morreu, asfixiada por 
uma máquina industrial, após ficar presa 
pela roupa. 

Ver 

 
 

22 novembro 

 

1 Trabalhador Pescas As autoridades recolheram do mar um 
corpo…o jovem desaparecido estaria na 
apanha de lapas no concelho da Ribeira 
Grande. 

Ver 

 
 

27 novembro 1 Trabalhador Construção Civil Um jovem morreu num acidente de 
trabalho no Porto… terá sido eletrocutado. 

Ver 

 
 

28 novembro  1 Trabalhador Pescas O corpo de um homem foi encontrado no 
mar …duas pessoas saíram numa 
embarcação que se terá virado no 

concelho de Angra do Heroísmo.  

Ver 

 
 

29 novembro  1 Trabalhador Agricultura Uma mulher morreu ontem,  
 na sequência de um acidente com um 

Ver 

http://www.publico.pt/Local/dois-homens-morrem-em-cinfaes-apos-queda-de-tres-pedras-de-grandes-dimensoes
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/acidente-com-tractor-agricola-provoca-um-morto
http://informaticahb.blogspot.pt/2012/11/acidentes-um-militar-de-22-anos-morreu.html
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/s-hora-morre-preso-em-maquina
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Matosinhos
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto
http://www.publico.pt/Local/mineiro-morre-em-acidente-nas-minas-da-panasqueira
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Braga
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Portalegre&Concelho=Elvas
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=603121
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Porto
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/homem-encontrado-no-mar-sem-vida
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/penalva-de-castelo-mulher-morre
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trator…   
 

29 novembro 

 

 

1 Trabalhador Indústria 

transformadora 

Uma trabalhadora ficou encarcerada na 
máquina, sofrendo ferimentos graves na 
cabeça. Foi transferida para o hospital, 

onde acabou por falecer.  

Ver 

 
 

30 novembro 1 Trabalhador Agricultura Um homem perdeu a vida em sequência 
de ferimentos graves devido a um 
acidente com um motocultivador, que 
manobrava… 

Ver 

 
 

 

Total  

 

16 Trabalhadores  

 

 

Sinistralidade Laboral Mortal – dezembro 2012 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte/ Link 

1 dezembro 

 
 
 

 

1 Trabalhador Distribuição O funcionário de uma padaria da Afurada, 
em Gaia, seguia para mais um cliente, no 

Porto, quando sofreu uma colisão com 
outro veículo… perdeu a vida no local.  

Ver 

 
 

27 dezembro 1 Trabalhador Agricultura Um homem morreu, esta quarta-feira, na 
zona de Gouveia após ter caído de um 
muro quando procedia à apanha de 
azeitona… 

Ver 

 
 

 

Total  

 

 2 Trabalhador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho 

 

 

 

 

Dezembro de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/morre-presa-com-cabelo-no-tear
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/idoso-ceifado-por-maquina-agricola
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/morre-abalroado-a-distribuir-pao
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Guarda&Concelho=Gouveia

