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Nota Preliminar 

 

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

ocorridos durante 2014.  

 

Esta lista não é exaustiva, nem representativa da sinistralidade laboral 

ocorrida no nosso país, na medida em que apenas se reporta aos acidentes 

de trabalho mortais divulgados na comunicação social. 

 
Total de trabalhadores / acidentes de trabalho mortais divulgados na 

Comunicação Social em 2014: 36 Trabalhadores. 

 

 

Nota Estatística 

 

De acordo com dados da ACT perderam a vida, em 2014, no trabalho 119 

trabalhadores.  

 

De referir que as estatísticas sobre acidentes de trabalho, aqui apresentadas, 

referem-se apenas aos acidentes de trabalho mortais objeto de ação inspetiva no 

âmbito da atuação da ACT. Ultima atualização: 9 de dezembro de 2014. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

De acordo com informação publicada no site da ACT, em2013 registaram-

se 141 acidentes de trabalho mortais, menos oito do que no ano anterior e, 

e, 2014, até à data assinalada, registaram-se 119 casos. 

Tipo de acidente 2014 

Nas instalações 92 

In itinere 9 

Em viagem, transporte 

ou circulação 
18 

Total 119 
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Sinistralidade Laboral Mortal – janeiro 2014 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte 

14 janeiro 1 Trabalhador Serviços  Um trabalhador de uma empresa de 
telecomunicações morreu no concelho de 
Vinhais, quando se encontrava em cima 

de um poste que se partiu… 

Ver 

23 janeiro 1 Trabalhador Indústria 
Transformadora  

Uma explosão num paiol de pirotecnia na 
localidade de Jugueiros, freguesia de Rio 
de Moinhos, concelho de Penafiel, 
provocou um morto.  

Ver 

Total     

2 Trabalhadores 

 

 

 

Sinistralidade Laboral Mortal – fevereiro 2014 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte 

2 fevereiro 1 Trabalhador  Agricultura Um homem morreu no concelho da 
Covilhã, devido a um acidente de trabalho 
com uma máquina agrícola. 

Ver 

 

Total  

 

1 Trabalhador 

 

 

 

Sinistralidade Laboral Mortal – março 2014 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte 

11 março 1 Trabalhador Indústria 

Transformadora 

Um homem  morreu soterrado numa obra 
da rede de saneamento no lugar de 
Maçoida, em Águeda. 

Ver 

31 março 1 Trabalhador Indústria 

Transformadora 

Um trabalhador morreu numa pedreira em 
Codaçal, freguesia de Serro Ventoso, 
concelho de Porto de Mós, quando uma 
pedra atingiu a máquina que manobrava. 

Ver 

 

Total  

 

2 Trabalhadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ionline.pt/artigos/portugal/poste-dos-telefones-partiu-se-matou-trabalhador-vinhais
http://www.publico.pt/local/noticia/explosao-em-fabrica-de-pirotecnia-em-penafiel-faz-um-morto-1620775#/0
http://sol.sapo.pt/inicio/Sociedade/Interior.aspx?content_id=98333
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Aveiro&Concelho=%C1gueda&Option=Interior&content_id=3731484&page=1
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Leiria&Concelho=Porto%20de%20M%F3s&Option=Interior&content_id=3788016
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Sinistralidade Laboral Mortal – abril 2014 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte 

1 abril 1 Trabalhador Indústria 

Transformadora 

O Um trabalhador de uma pedreira 
morreu ontem esmagado, pelas 12h00, 

por uma pedra de grandes dimensões - 
150 a 200 toneladas - que caiu em cima 
da máquina que estava a operar, 
freguesia de Serro Ventoso… 

Ver  

6 abril 1 Trabalhador  Pescas Um pescador de 55 anos morreu … na 
costa de Castelo de Neiva, Viana do 
Castelo.  

Ver 

10 abril  1 Trabalhador Indústria 

Transformadora 

Vítima de acidente de trabalho numa 
quinta do Douro acaba por morrer no 

hospital. 
Ver 

 

17 abril  3 Trabalhadores Pescas Três portugueses mortos e dois 
desaparecidos em naufrágio nas Astúrias. 
São portugueses os três pescadores 
mortos e os dois desaparecidos no 
naufrágio da embarcação de pesca com 
bandeira portuguesa nas Astúrias. 

Ver  

30 abril 1 Trabalhador Indústria 

Transformadora 

Um homem morreu ao ser atingido por 
uma peça de quatro toneladas quando 
trabalhava numa obra de um túnel em 
Frades, Vieira do Minho. 

Ver 

 

Total  

 

 7 Trabalhadores 

 

 

 

Sinistralidade Laboral Mortal – maio 2014 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte/ Link 

6 maio 1 Trabalhador Pescas Um pescador morreu e outro conseguiu 
salvar-se depois de o barco em que 
seguiam ter virado a 1,5 milhas da costa 
de Castelo de Neiva, Viana do Castelo.  

Ver  

6 maio 1 Trabalhador Agricultura Uma mulher num acidente de trabalho, 

ocorrido na Chamusca …estava a retirar 
palha para alimentar os animais que tem 
na propriedade e um fardo de grande 
porte rolou e caiu-lhe em cima. 

Ver  

14 maio 1 Trabalhador Serviços Ao que tudo indica, a máquina aproximou-
se demasiado da pequena ravina com 

cerca de três metros de altura e acabou 
por se voltar, esmagando o trabalhador…. 

Ver  
 
 
 
 
 

24 maio 1 Trabalhador Construção Cívil Trabalhador morre em acidente na 
barragem de Foz Tua …morreu num 
acidente na barragem de Foz Tua.  

Ver  

 

Total  

 

 4 Trabalhadores 

 

file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Lista%20Acidentes%20de%20Trabalho%202014/:http:/www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/esmagado-por-pedra-com-200-toneladas
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/pescador-morre-em-naufragio-ao-largo-de-viana
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/interior.aspx?content_id=3818023
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Braga&Concelho=Vieira%20do%20Minho&Option=Interior&content_id=3836531
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/pescador-morre-em-naufragio-ao-largo-de-viana
http://www.omirante.pt/?idEdicao=54&id=72489&idSeccao=479&Action=noticia
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Paredes&Option=Interior&content_id=3863724
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/trabalhador-morre-em-acidente-na-barragem-de-foz-tua-1637311
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Sinistralidade Laboral Mortal – junho 2014 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte/ Link 

 
Não foram divulgados na comunicação social acidentes de trabalho mortais no mês de junho. 
 

 

 

Sinistralidade Laboral Mortal – julho 2014 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte/ Link 

7 julho  

 

2 Trabalhadores Construção Civil Queda de blocos de granito de grandes 

dimensões na origem de mortes… dois 
trabalhadores foram retirados do local… 

Ver  

16 julho 1 Trabalhador Serviços  Um homem morreu… no porto de São 
Roque do Pico, nos Açores, na sequência 
de um acidente de trabalho com uma 
empilhadora de contentores. 

Ver  

 

Total  

 

 3 Trabalhadores 

 

 

 

Sinistralidade Laboral Mortal – agosto 2014 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte/ Link 

7 agosto  1 Trabalhador Construção Civil Um morto e um ferido é o resultado de 

um deslizamento de terras nesta tarde, na 
freguesia de Madalena do Mar, junto a 
Ribeira Brava, Madeira… 

Ver 

11 agosto 1 Trabalhador Indústria 

Transformadora 

Um morreu na sequência de um acidente 

de trabalho numa pedreira em Arcozelo, 
Ponte de Lima…o trabalhador encontrava-
se a manobrar uma máquina quando 
ocorreu um desmoronamento de pedras, 
que caíram sobre a vítima. 

Ver 

19 agosto 1 Trabalhador Construção Civil Um operário morreu após um acidente de 
trabalho nas obras de construção do 
Sàccharum Hotel no concelho da Calheta… 

Ver  

30 agosto 1 Trabalhador Indústria 

Transformadora 

Um homem morreu num acidente de 
trabalho quando manobrava uma 

empilhadora, na Maia… 

Ver 

 

Total  

 

 4 Trabalhadores 

 

 

 

 

http://www.ionline.pt/artigos/portugal/queda-muro-provoca-dois-mortos-na-guarda
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=A%E7ores%3A%20Grupo%20Central&Concelho=S%E3o%20Roque%20do%20Pico&Option=Interior&content_id=4030086
http://www.tvi24.iol.pt/503/sociedade/deslizamento-de-terras-ribeira-brava-madalena-do-mar-ultima-hora-um-morto-tvi24/1567459-4071.html
http://www.abola.pt/mundos/ver.aspx?id=494329
http://www.tvi24.iol.pt/503/sociedade/acidente-madeira-trabalhador-tvi24/1568663-4071.html
http://www.noticiasmaia.com/acidente-de-trabalho-vitima-homem-na-maia/
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Sinistralidade Laboral Mortal – setembro 2014 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte/ Link 

2 setembro  1 Trabalhador Indústria 

Transformadora 

Um homem morreu … vítima de um 
acidente de trabalho numa empresa em 

Vermoim, na Maia… 

Ver 

10 setembro 1 Trabalhador Indústria 

Transformadora 

Estaria a fechar os tapais traseiros do 
camião quando foi colhido e esmagado por 
outro pesado na base do Intermarché, em 

Seroa, Paços de Ferreira.  

Ver 

17 setembro 1 Trabalhador Construção Civil Um homem morreu em Amarante ao ser 
arrastado por uma máquina que se 
desequilibrou, quando a vítima pintava um 
edifício.  

Ver 

17 setembro 1 Trabalhador Indústria 

Transformadora 

Um trabalhador morreu na sequência da 

explosão de "um cartuxo de pólvora" 

numa pedreira de Estorãos, Ponte de 
Lima.  

Ver 

23 setembro 1 Trabalhador Indústria 

Transformadora 

Um jovem trabalhador morreu numa obra 
do SMAS de Sintra, atingido por um tubo 
de uma conduta de água.  

Ver  

 

Total  

 

  5 Trabalhadores 

 

 

 

Sinistralidade Laboral Mortal – outubro 2014 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte/ Link 

3 outubro  2 Trabalhadores Indústria 

Transformadora 

Os dois homens que morreram no 
acidente que ocorreu na fábrica de 

celulose do Caima, em Constância, 
encontravam-se a fazer a manutenção de 
uma chaminé… 

Ver  

9 outubro 1 Trabalhador Defesa Nacional Militar morre esmagado…o soldado foi 

atropelado por um veículo na Escola 
Prática dos Serviços. 

Ver 

14 outubro 1 Trabalhador Indústria 

Transformadora 

Jovem de 21 anos morreu esmagado por 

andaime de ferro … de ferro, ao início 
desta tarde, em Coimbra. O jovem é 
natural da Póvoa de Varzim. 

Ver 

24 outubro 1 Trabalhador Florestal Na sequência de trabalhos de corte de 
pinheiros em Vale das Moitas, no concelho 
de Pombal, distrito de Leiria, a queda de 

alguns ramos provocou a morte de um 
trabalhador e ferimentos graves numa 
mulher que se encontrava no caminho 
florestal. 

Ver 

 

Total  

 

 5 Trabalhadores  

 

http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/portugal/detalhe/homem_de_40_anos_morre_em_acidente_de_trabalho_na_maia.html
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Pa%E7os%20de%20Ferreira&Option=Interior&content_id=4118252&referrer=FooterOJ
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Amarante&Option=Interior&content_id=4130260
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Viana%20do%20Castelo&Concelho=Ponte%20de%20Lima&Option=Interior&content_id=4130534&page=2
http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2014-09-23-Operario-morre-atingido-por-tubo-em-obra-do-SMAS-de-Sintra
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/mortos-acidente-na-fabrica-caima-estavam-fazer-manutencao-chamine
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/portugal/detalhe/militar_morre_atropelado_por_camiao.html
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Coimbra&Concelho=Coimbra&Option=Interior&content_id=4179049
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/acidente_de_trabalho_faz_uma_vitima_mortal_e_um_ferido_grave_em_pombal.html
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Sinistralidade Laboral Mortal – novembro 2014 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária 

 

Fonte/ Link 

4 novembro 1 Trabalhador Construção Civil Um homem morreu, na terça-feira à 

tarde, após cair de um oitavo andar de um 
edifício em Santo Tirso… terá caído 
enquanto procedia a obras de reabilitação 
de um prédio… 

Ver  

5 novembro  1 Trabalhador Serviços  Mulher morre dentro de prensa em 
hipermercado …funcionária de empresa de 
limpeza foi encontrada morta dentro de 
uma máquina de compactar papel… 

Ver  

 

Total  

 

2 Trabalhadores 
 
 

 

 

Sinistralidade Laboral Mortal – dezembro 2014 

Data da 

ocorrência 

N.º 

Trabalhadores 

Setor de 

Atividade 

Descrição Sumária Fonte/ Link 

2 dezembro  1 Trabalhador Florestal  Um homem morreu hoje vítima de um 
acidente de trabalho, na Mata do Urso, na 
freguesia do Carriço… fazia limpeza numa 
zona florestal 

Ver  

 

Total  

 

 1 Trabalhador 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho 
 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Santo%20Tirso&Option=Interior&content_id=4219453
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/portugal/detalhe/2014_11_05_mulher_morta_dentro_de_prensa.html
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4273182~

