
 

 

  

Acidentes de 
Trabalho Mortais 
 

Lista de Acidentes de Trabalho 
Mortais  
 

janeiro a dezembro 2013 
 
 

 

2013 

 



 

2 

 

Nota 

 

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

mortais ocorridos durante este ano, no nosso país.  

 

Esta lista não é 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 2013. 

 

 
Total de trabalhadores / acidentes de trabalho mortais em 2013:  

59 Trabalhadores. 
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Sinistralidade Laboral Mortal – janeiro 2013 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte 

2 janeiro 1 Trabalhador Indústria 
Transformadora 

O proprietário da Matrena na sequência de 
um acidente de trabalho nas instalações 
da fábrica de papel, na freguesia de 
Asseiceira, Tomar. 

Ver 

3 janeiro  1 Trabalhador Construção Civil  Um homem morreu na sequência de um 
acidente de trabalho no Porto…o 
trabalhador caiu de um oitavo andar e 
ficou suspenso nos andaimes colocados no 
edifício, que se encontra em restauro.  

Ver 
 

5 janeiro 1 Trabalhador Indústria 
Transformadora 

Um trabalhador perdeu a vida numa 
metalúrgica enquanto manobrava uma 
máquina…no Seixal 

Ver 

21 janeiro 1 Trabalhador Construção Civil  Um trabalhador da barragem do Baixo 
Sabor, no Distrito de Bragança, caiu na 
obra de construção do paredão principal. 

Ver 
 

25 janeiro 1 Trabalhador Indústria 

Transformadora
/ têxtil 

….a morte a um trabalhador que operava 

com uma carda…. 
 

Ver 

 
 

Total   5 Trabalhadores 

 

 

 

Sinistralidade Laboral Mortal – fevereiro 2013 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte 

8  fevereiro  1 Trabalhador Agricultura Um homem morreu num acidente de 
trator em Óvoa, concelho de Santa Comba 
Dão. A terra cedeu e o trator capotou 

ficando por cima dele. 

Ver 
 
 

12 fevereiro  1 Trabalhador Florestal Um homem morreu em Quintão, no 
concelho de Rio Maior, vítima da queda de 
uma árvore de grande porte quando 

procedia a trabalhos de corte… 

Ver  
 

12 fevereiro  1 Trabalhador Agricultura …a vítima estava a operar um trator 
agrícola numa propriedade privada 

quando aconteceu o acidente… 

Ver  
 

 

24 fevereiro  1 Trabalhador Agricultura Um madeireiro…em Portomar perdeu 
ontem a vida na sequência da queda de 
um pinheiro de grande porte, que o 
atingiu e lhe causou graves traumatismos 

Ver  
 
 
 

25 fevereiro  1 Trabalhador Segurança 

Pública 

Jovem bombeiro morreu 
após ser atingido por eucalipto… 

Ver 
 

28 fevereiro 1 Trabalhador Agricultura …Um homem morreu vítima de um 

acidente de trabalho quando se 
encontrava a fresar um terreno agrícola 
com um trator no concelho de Águeda. 

Ver  

 
 
 

 

Total  

 

6 Trabalhadores 

 

 

http://www.omirante.pt/noticia.asp?idEdicao=54&id=56012&idSeccao=479&Action=noticia
http://www.publico.pt/local/noticia/homem-morre-em-acidente-de-trabalho-no-porto-1579362
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/esmagado-a-operar-maquina--cvideo
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/jovem-bombeiro-morre-em-queda
http://local.pt/acidente-de-trabalho-na-fiper-causa-morte-a-um-trabalhador/
http://www.diarioviseu.pt/noticias/acidente-com-tractor-mata-homem-em-santa-comba-dao
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Santar%E9m&Concelho=Rio+Maior&Option=Interior&content_id=3049808
http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2013/02/12/homem-morre-em-acidente-de-trator-no-entroncamento
http://www.diariocoimbra.pt/noticias/queda-de-pinheiro-mata-homem-de-33-anos-em-mira
http://www.diarioviseu.pt/noticias/jovem-bombeiro-morreu-apos-ser-atingido-por-eucalipto
http://www.tvi24.iol.pt/503/sociedade/agueda-trator-acidente-de-trabalho/1424760-4071.html
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Sinistralidade Laboral Mortal – março 2013 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte 

4 março 1 Trabalhador Indústria 

Transformadora 

O homem que sofreu queimaduras graves 
no incêndio que deflagrou na fábrica de 

tintas Silaca, em Gaia, morreu… 

Ver  

5 março 1 Trabalhador Indústria 

Transformadora 

Um homem morreu num acidente de 
trabalho na fábrica de transformação de 
madeiras Pelletf Power, na estrada do 

Torrão, concelho de Alcácer do Sal.  

Ver 

 

Total  

 

2 Trabalhadores 

 

 

Sinistralidade Laboral Mortal – abril 2013 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte 

4 abril  1 Trabalhador Indústria 

Transformadora 

Um trabalhador do Terminal XXI (Porto de 
Sines) morreu vítima de uma queda 
dentro do porão de um navio.  

Ver 
 
 

4 abril  1 Trabalhador Florestas Um homem morreu num acidente de 
trabalho, quando cortava pinheiros, na 
zona de Montargil, concelho de Ponte de 

Sor... 

Ver 
 

14 abril 1 Trabalhador Indústria 

Transformadora 

Um ucraniano morreu esmagado por um 
pedaço de pedra com duas toneladas, 
enquanto cortava um bloco de granito 
numa empresa de transformação de 
rochas ornamentais, em S. Pedro da 
Torre, Valença. 

Ver 

 

16 abril 1 Trabalhador Florestas Um homem morreu num acidente de 
trabalho, quando cortava pinheiros, na 
zona de Montargil, concelho de Ponte de 
Sor, disse à agência Lusa fonte da GNR. 

Ver 

 
 

27 abril 1 Trabalhador Agricultura Um homem morreu em Coimbra num 
acidente de trabalho quando fresava um 
terreno com uma máquina agrícola, 
disseram à agência Lusa uma fontes da 

GNR e dos Bombeiros 

Ver 

 

 

 

Total  

 

5 Trabalhadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3087656&seccao=Norte&referrer=FooterOJ
http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/alcacer-do-sal-fabrica-trabalhador-morte-acidente-trabalho/1426145-4071.html
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Set%FAbal&Concelho=Sines&Option=Interior&content_id=3146173
http://www.omirante.pt/noticia.asp?idEdicao=54&id=59349&idSeccao=556&Action=noticia
http://www.omirante.pt/noticia.asp?idEdicao=54&id=59349&idSeccao=556&Action=noticia
http://www.omirante.pt/noticia.asp?idEdicao=54&id=59349&idSeccao=556&Action=noticia
http://www.tvi24.iol.pt/503/sociedade/agricultor-acidente-fresa-tvi24/1443816-4071.html
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Sinistralidade Laboral Mortal – maio 2013 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte/ Link 

4  maio 1 Trabalhador Indústria 

Transformadora  

O trabalhador morreu depois de ter sido 
atingido por uma carga nas obras de 

construção do centro de dados da Portugal 
Telecom, na Covilhã… 

Ver 
 

11 maio 1 Trabalhador Agricultura Um homem morreu em Góis, devido a um 
acidente com um trator quando realizava 

trabalhos agrícolas… 

Ver 

28 maio  1 Trabalhador Transportes Um trabalhador morreu esmagado entre 
duas composições de um veículo pesado 

de mercadorias, no parque da empresa 
Patinter.  

Ver  

28 maio  1 Trabalhador Administração 

Local 

Um homem morreu num acidente de 
trabalho nas obras de alargamento da 
estrada de ligação Mós-Paredes, no 
concelho de Bragança. 

Ver  

 

Total  

 

4 Trabalhadores  

 

 

 

Sinistralidade Laboral Mortal – junho 2013 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte/ Link 

3 junho 1 Trabalhador Florestas  Um homem faleceu, quando procedia ao 
abate de árvores em Sanfins, Travassos. 

Ver 

5 junho 1 Trabalhador Indústria 

Transformadora 

Um homem morreu depois de uma viga de 
ferro tê-lo atingido quando trabalhava 
numa serralharia, em Santiago da Cruz, 
Famalicão. 

Ver  

6 junho  1 Trabalhador Agricultura  …acidente de trabalho com um trator 
agrícola levou à morte do seu condutor… 

Ver 
 

 

Total  

 

 3 Trabalhadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tvi24.iol.pt/503/sociedade/pt-portugal-telecom-covilha-morte-trabalhador-tvi24/1446228-4071.html
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Coimbra&Concelho=G%F3is&Option=Interior&content_id=3214560
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/trabalhador-esmagado-por-camiao
http://www.jn.pt/125Anos/default.aspx?Distrito=Bragan%E7a&Concelho=Bragan%E7a&Option=Interior&content_id=3243613
http://www.noticiasdefafe.com/noticias/acidente-de-trabalho-mata-madeireiro-em-travassos
http://cimjn.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.noticiasaominuto.com/pais/80537/gnr-preocupada-com-acidentes-com-tractores
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Sinistralidade Laboral Mortal – julho 2013 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte/ Link 

3 julho 1 Trabalhador Agricultura Uma mulher morreu quando estava a 
trabalhar num terreno agrícola, na rua do 
Gonde, na freguesia de Avanca, Estarreja. 

Ver 

24 julho  1 Trabalhador Construção Civil O acidente aconteceu numa obra privada, 

em Santa Maria de Geraz do Lima, em 
Viana do Castelo…local onde homem 

morreu soterrado… 

Ver 

27 julho  1 Trabalhador Transportes Um homem morreu num acidente de 
trabalho ocorrido em Santiago do Cacém, 

quando procedia ao descarregamento de 
uma máquina de rasto de um reboque. 

 
Ver  

 

Total  

 

 3 Trabalhadores 

 

 

 

Sinistralidade Laboral Mortal – agosto 2013 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte/ Link 

 8 Trabalhadores  Defesa/ 

Bombeiros  

Foram 8 os bombeiros que morreram em 
acidentes de trabalho neste verão.  

Ver  

11 agosto 1 Trabalhador Agricultura Um homem morreu na sequência do 
despiste seguido de capotamento de um 
trator agrícola ocorrido na localidade de 

Sobral da Lagoa, no concelho de Óbidos. 

Ver  

11 agosto 1 Trabalhador Construção Civil Um operário da construção civil morreu 
esmagado por um muro de betão que 
estava a demolir, em S. Mamede Este, 
Braga. 

Ver 

13 agosto 1 Trabalhador Construção Civil Um homem morreu num acidente de 
trabalho nas obras de reparação da 

estrada que liga Alburitel a Fontainhas de 
Seiça, no concelho de Ourém. 

Ver 
 

21 agosto 1 Trabalhador Indústria 

Transformadora 

Um funcionário da EDP morreu quando 
trabalhava na reparação das linhas 
elétricas destruídas pelo incêndio em Góis, 
no distrito de Coimbra. 

 
Ver  

 

Total  

 

12 Trabalhadores 

 

 

 

 

 

http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Aveiro&Concelho=Estarreja&Option=Interior&content_id=3311663
http://www.publico.pt/local/noticia/obra-em-que-morreu-um-trabalhador-em-viana-nao-teria-condicoes-de-seguranca-1601222
http://www.sabado.pt/Arquivo/Ultima-Hora/Sociedade/Morre-em-acidente-de-trabalho.aspx?id=622764
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/morreu-bombeiro-que-estava-internado-no-porto-1605132
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/obidos-trator-mata-condutor
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/muro-esmaga-trabalhador
http://www.omirante.pt/?idEdicao=54&id=63560&idSeccao=479&Action=noticia
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Coimbra&Concelho=G%F3is&Option=Interior&content_id=3380856
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Sinistralidade Laboral Mortal – setembro 2013 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte/ Link 

4 setembro  

 

1 Trabalhador  Indústria 

Transformadora 

Explosão em pedreira de Santo Tirso 
provoca um morto e um ferido grave. 

Ver  

5 setembro  

 

1 Trabalhador  Indústria 

Transformadora 

 

Um funcionário morreu esmagado por 

pedras de granito na sequência de uma 
explosão numa pedreira, que provocou 
uma derrocada em Sanfins de Ferreira, 
Paços de Ferreira. 

Ver 

27 setembro 1 Trabalhador Construção Civil  Um trabalhador morreu na sequência de 

uma queda nas obras de correção da 
cobertura do pavilhão multiusos de 
Lamego.  

Ver  

28 setembro 1 Trabalhador Agricultura Um homem morreu num acidente com um 
trator, ocorrido na freguesia de  
Sequeira, Braga. 

Ver  

 

Total  

 

 4 Trabalhadores 

 

 

Sinistralidade Laboral Mortal – outubro 2013 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte/ Link 

28 outubro 1 Trabalhador Transportes 

pesados  

O motorista de uma viatura pesada de 

transporte de cimento a granel morreu 
esmagado por um empilhador no Terminal 
Norte do Porto de Aveiro- 

Ver  

27 outubro  1 Trabalhador  Bombeiros  Um bombeiro da corporação de Belas, em 
Sintra, morreu após uma queda de quatro 
metros durante uma ação de formação, 
disse à Lusa o comandante dos bombeiros 

locais. 

Ver  

25 outubro  1 Trabalhador  Pesca Uma embarcação naufragou ao largo da 
Figueira da Foz. Cinco pescadores foram 

resgatados com vida pelo salva-vidas da 

Marinha e três estão desaparecidos. 

Ver 

23 outubro 1 Trabalhador Desconhecida Dois acidentes de trabalho provocaram 
ontem à tarde um morto e um ferido 
grave em Martingança e Molianos, no 
concelho de Alcobaça. 

Ver 

2 outubro 1 Trabalhador Agricultura Uma mulher morreu esmagada por uma 
máquina de apanhar tomate.  

Ver  

1 outubro 1 Trabalhador Indústria 

Transformadora  

Um trabalhador de uma empresa que 
presta serviços na fábrica da Portucel, em 
Setúbal, morreu um acidente de trabalho. 

Ver 

 

Total  

 

6 Trabalhadores  

 

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=678323&tm=8&layout=123&visual=61
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/morre-esmagado-apos-explosao
http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/trabalhador-morre-obras-queda-lamego-acidente-de-trabalho-tvi24/1494102-4071.html
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Braga&Concelho=Braga&Option=Interior&content_id=3447082
http://expresso.sapo.pt/motorista-de-pesados-morre-esmagado-por-empilhador-no-porto-de-aveiro=f838096#ixzz2j3Ipc23L
http://sol.sapo.pt/inicio/Sociedade/Interior.aspx?content_id=89126#.Um1kivkkw10.facebook
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Coimbra&Concelho=Figueira%20da%20Foz&Option=Interior&content_id=3497923
http://www.cmjornal.xl.pt/noticia.aspx?contentID=B218F784-67F8-44EE-B8C9-628CDA6A5464&channelID=00000010-0000-0000-0000-000000000010
http://semanal.omirante.pt/index.asp?idEdicao=620&id=94697&idSeccao=10765&Action=noticia
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/acidente-em-fabrica-da-portucel-faz-um-morto
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Sinistralidade Laboral Mortal – novembro 2013 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte/ Link 

7 novembro 1 Trabalhador Transportes 

pesados 

A vítima mortal conduzia um camião que 
transportava cimento em pó e que ficou 

completamente destruído. 

Ver  

7 novembro  1 Trabalhador Pesca Uma pequena embarcação, que pescava 
junto à costa a leste do Baleal, Peniche, 

naufragou, tendo o acidente causado um 
morto e obrigado ao resgate no mar de 
outros três pescadores.  

Ver  

26 

novembro 

1 Trabalhador Agricultura  Acidente com um trator provocou a morte 
a um homem junto a Paradela, no 

concelho de Mogadouro.  

Ver 

 

Total  

 

3 Trabalhadores 

 

 

Sinistralidade Laboral Mortal – dezembro 2013 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte/ Link 

24 dezembro 1 Trabalhador Segurança 

Pública  

Militar da GNR morre atingido por um 
poste derrubado num despiste. 

Ver  

18 dezembro 1 Trabalhador Aviação Civil A queda de um helicóptero com três 
tripulantes a bordo em Vale de 
Água, Marmelete, numa zona da serra de 

Monchique, provocou um morto e dois 
feridos.  

Ver  

11 dezembro 2 Trabalhadores Pescas As buscas por dois pescadores e uma 
embarcação desaparecidos na segunda-
feira no Algarve foram esta terça-feira 

suspensas ao pôr-do-sol sem que nenhum 
dos pescadores tenha sido encontrado, 
confirmou o comandante da Capitania do 
Porto de Faro. 

Ver  

11 dezembro 1 Trabalhador Administração 

local 

O funcionário da Câmara de Machico, que 

ficou ferido em estado grave depois de 
cair ao mar quando procedia à amarração 
de uma embarcação no porto de abrigo da 
cidade, morreu no hospital.  

Ver 

6 dezembro 1 Trabalhador  Indústria 

Transformadora 

…uma explosão numa fábrica em 
(Azóia) Leiria do qual provocou de 
imediato um incêndio…foi registado um 
morto, dois feridos graves e um ligeiro. 

Ver 

3 dezembro 1 Trabalhador Indústria 

Transformadora 

Uma mulher morreu vítima de acidente de 
trabalho, numa empresa de transformação 
de bacalhau salgado seco, em Ílhavo.  

Ver  

 

Total  

 

 6 Trabalhadores 

 

http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/acidente-em-pegoes-causa-um-morto200334890
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/naufragio-embarcacao-pesca-causa-morto-peniche
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/acidente-com-trator-mata-sexagenario-em-mogadouro
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/exclusivo-cm/mau-tempo-mata-soldado-da-gnr
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=704085&tm=8&layout=121&visual=49
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/buscas-suspensas-para-encontrar-pescadores-de-olhao
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=3581690&page=2
http://www.tvi24.iol.pt/503/sociedade/explosao-leiria-azoia-fabrica-de-cartuchos-de-caca-feridos-tvi24/1516203-4071.html
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=672198
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