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SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO E 

DOENÇAS PROFISSIONAIS 
ENTRADA EM VIGOR DO DECRETO LEI Nº 58/2020 DE 29 DE JULHO 

 

NOTA INTRODUTORIA 

De acordo com o Decreto Lei Nº 24/2022, desde o passado dia 01-01-2023 entrou em vigor o novo regime jurídico 

do seguro obrigatório de acidentes de trabalho e doenças profissionais bem como o Regulamento da Tarifa (Aviso 

nº 12/2020 do Banco de Cabo Verde). 

Efetivamente a partir de 1 de janeiro de 2023, o seguro acidentes de trabalho e doenças profissionais passa a ser 

regulamento pelos seguintes diplomas:  

 DL 58/2020, de 29 de julho: que estabelece o regime jurídico do seguro obrigatório de acidentes de trabalho 

e doenças profissional (SOATDP);  

 Aviso BCV nº 11/2020: que estabelece as condições gerais da apólice uniforme do SOATDP para 

trabalhadores por conta de outrem e trabalhadores independentes (Anexo I e II);  

 Aviso 12/2020: estabelece a regulamentação da tarifa de prémios do SOATDP. 

O dever de informação impõe que, atendendo aos interesses subjacentes à contratação do Seguro, todos os 

intervenientes procedam entre si de forma inteiramente transparente, de modo a que o Tomador conheça o 

Segurador com quem contrata e igualmente saiba exatamente que riscos cobre o seu seguro e os que ficam 

excluídos, e o Segurador possa também conhecer com exatidão o risco que se propõe assumir. Tudo isto antes de 

existir a vinculação definitiva das partes ao contrato de seguro.  

Neste contexto e sem prejuízo de obrigatoriedade da leitura, atenta, da legislação em vigor, das condições gerais e 

particulares da apólice a Garantia Seguros elaborou a presente comunicação. 
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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES 

As principais alterações introduzidas pelo Decreto Lei nº 58/2020 de 29 de julho, foram: o Os beneficiários do seguro 

obrigatório de acidentes de trabalho e doenças profissionais;  

 O conceito de acidente de trabalho e doenças profissionais para fins de cobertura do seguro obrigatório;  

 A equiparação de trabalhadores nacionais e estrangeiros, assim como a cobertura de trabalhadores cabo-

verdianos no estrangeiro; o As incapacidades advindas de acidentes de trabalho e doenças profissionais;  

 Os riscos abrangidos pelo contrato de seguro obrigatório de acidentes de trabalho e doenças profissionais;  

 As relações jurídicas entre entidade patronal, seguradoras e trabalhadores;  

 A obrigatoriedade do seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais e a proibição de recusa tanto 

por parte das entidades patronais, como das seguradoras, e impossibilidade de renúncia por parte dos 

trabalhadores;  

 As regras da apólice uniforme e tarifa de prémios; o As regras relativas às prestações em espécie – 

hospitalização, tratamento, prescrições clínicas, dentre outras;  

 Igualmente, as regras concernentes às prestações em dinheiro – indemnizações por incapacidade 

(temporária, parcial, absoluta), e pensão vitalícia correspondente à redução da capacidade de trabalhar no 

caso de incapacidade permanente, pensões aos familiares da vítima e despesas de funeral nos casos de 

morte;  

 Casos de redução ou supressão da pensão, revisão da pensão, exclusão do dever de indemnizar e 

periodicidade de pagamentos;  

 Conceito, fixação, percentagens e formas de cálculo da retribuição de referência. Cabe ainda referir que a 

opção de abarcar num só diploma oque antes se apresentava dividido em um ato legislativo e um ato 

regulamentar (Decreto lei nº 84/78 de 22 de setembro e Decreto lei nº 86/78 de 22 setembro), deve-se à 

própria unicidade da matéria, assim como à facilidade de acesso a um regime jurídico uno e não disperso em 

diplomas avulsos. 
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Decreto lei 84/78 e Decreto lei 86/78  

(Regime Anterior) 
Decreto lei 58/2020, de 29 de julho 

(Novo Regime) 

Retribuição 
base 
(valor seguro) 

 SOAT: Para efeitos de cálculo das indemnizações 
e pensões, o limite máximo da retribuição - base 
diária é de 300$00 (artigo 40º Decreto lei 86/78)                                                                                        
SFA: A base de cálculo para o pagamento das 
prestações devidas aos trabalhadores será o 
salário líquido efetivamente auferido, conforme 
declarado nas folhas de salário pelo seguro 
(Condições Gerais SFA – artigo 1º.2) 

Trabalhadores por conta de outrem: Salário 
efetivo da pessoa segura, com o limite mínimo 
igual ao salário mínimo nacional (CVE: 
13,000,00 - treze mil escudos -  artigo 75º do 
Decreto Lei 58/2020   Trabalhadores 
independentes: média do seu rendimento 
auferido nos 12 meses anteriores ao acidente - 
artigo 76º do Decreto lei 58/2020 

Tarifa de 
prémios 

Calculado em função de 3 classes de risco 
(Portaria 61/78 de 22 de setembro): 

 classe 1º: trabalhadores serviços, 
comércio e escritório ( 2% de 9.000$) 

 classe 2º: trabalhadores domésticos 
(600$ anual) 

 classe 3º: outros trabalhadores (6% de 
9.000$) - Portaria 61/78 de 22 de 
setembro  

1. Calculado em função da atividade exercida 
pelo trabalhador, do risco inerente a esta 
atividade e da experiência do trabalhador (nº 5, 
artº 71º, DL 58/2020) e enquadrado em classes 
de risco associadas ao código de atividade 
(CAE) de cada empresa definido no documento 
CAE CV - VER I do INECV, Classificação das 
Atividades económicas de Cabo Verde; 
2. Inclusão de descontos em função da 
existência de plano de prevenção e segurança e 
meios de pronto socorro, certificados pela 
Inspeção Geral do Trabalho; 
3. Inclusão de agravamentos pela não 
identificação dos trabalhadores; 
4. Inclusão bonificação e agravamento em 
função da sinistralidade; 
5. Inclusão de taxas de fracionamento do 
prémio anual. 

Coberturas  SOAT: Prestações em espécie: Médicas, para - 
médicas, medicamentosa e cirúrgicas; 
Hospitalares e outras prestações necessárias e 
adequadas à cura clínica do trabalhador 
sinistrado - artigo 1º Decreto lei 86/78 e artigo 
10º Decreto lei 84/78) 
Prestações em dinheiro: Indemnização por 
incapacidade temporária absoluta ou parcial para 
o trabalho; Indemnização por incapacidade 
permanente correspondente à redução na 
capacidade de trabalho ou de ganho do 
sinistrado; Pensões aos familiares da vítima no 
caso de morte (artigo 12º Decreto lei 86/78 e 
artigo 10º alínea b) do Decreto lei 84/78)                                      
SFA: garante o pagamento das prestações acima 
dos limites legalmente estabelecidos para o 
seguro Obrigatório de acidentes de trabalho e 
doenças profissionais. O direito à reparação 
compreende as indemnizações complementares 
por incapacidade temporária absoluta ou parcial 

Prestações em espécie: ( artigo 26.1 alínea a) e 
29º Decreto lei 58/2020) 
Prestações de natureza médica, cirúrgica, 
farmacêutica e hospitalar e outras acessórias 
ou complementares, seja qual for a sua forma, 
desde que necessárias e adequadas ao 
restabelecimento do estado de saúde e da 
capacidade de trabalho da vítima e à sua 
recuperação para a vida ativa. nos casos de 
recidiva ou agravamento, o direito às 
prestações mantem-se apos a alta (artigo 28º.1 
do Decreto lei 58/2020) 
Prestações em dinheiro: indemnização por 
incapacidade temporária absoluta ou parcial 
para o trabalho, pensão vitalícia 
correspondente à redução da capacidade de 
trabalhar no caso de incapacidade permanente, 
pensões aos familiares da vítima e despesas de 
funeral nos casos de morte. (artigo 26.1 alínea 
b) e 37º Decreto lei 58/2020) 
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para o trabalho; pensão vitalícia correspondente 
à percentagem de desvalorização em caso de 
incapacidade permanente; pensão aos familiares 
da vitima e despesas de funeral em caso de 
morte (Condições Gerais SFA – artigo 1º.1 e 2º)   

Indemnizações 
e pensões por 
incapacidade e 

morte: 

Indemnização por  incapacidade temporária 
absoluta:         
Indemnização de 40% da retribuição - base, 
durante os primeiros 14 dias de incapacidade, e 
de 70% da mesma retribuição nos restantes;                                                                                                           
No caso de internamento ou se correrem por 
conta da seguradora as despesas de estadia do 
sinistrado, a indemnização por incapacidade 
temporária absoluta é reduzida a 40%                      
Se o sinistrado tiver encargos de família, a 
indemnização referida acima, será de 70% da 
retribuição base.  ( artigos 13º e 14º do Decreto 
lei 86/78)                                                                           
Indemnização por incapacidade temporária 
parcial:                                                                                         
a indemnização é de 25% da retribuição - base. ( 
artigo 15º do Decreto lei 86/78) 

O acidente de trabalho pode determinar 
incapacidade temporária ou permanente para 
o trabalho. A incapacidade temporária pode ser 
parcial ou absoluta, já a incapacidade 
permanente pode ser parcial, absoluta para o 
trabalho habitual ou absoluta para todo e 
qualquer trabalho. (artigo 21º do Decreto lei 
58/2020.)                                                                           
A determinação da incapacidade é efetuada de 
acordo com a tabela nacional de incapacidades 
por acidentes de trabalho e doenças 
profissionais. As incapacidades permanentes 
são fixadas pela Junta de Saúde ou Comissão de 
Verificação de Incapacidades que, para o efeito, 
podem solicitar exames direto ao sinistrado e 
pareceres de especialidade que entenda 
necessários.( artigo 22º do Decreto lei 
58/2020) 
Indemnização por incapacidade parcial: ( 
artigo 39º do Decreto lei 58/2020) 30% da 
retribuição de referencia; 

Pensão por incapacidade permanente parcial: 
redução proporcional sobre 70% da retribuição 
de referência (artigo 18º do Decreto lei 86/78) 

Pensão por incapacidade permanente parcial 
(artigo 42º Decreto lei 58/2020) 
 redução proporcional sobre 80% da retribuição 
de referência 

Pensão por incapacidade permanente absoluta  
70% da retribuição de referencia; 
A pensão pode ser aumentada até o máximo de 
100% se a enfermidade exigir a assistência de 
terceira pessoa. ( artigo 17º.1 e 2 do Decreto lei 
86/78)  

Pensão por incapacidade permanente 
absoluta: ( artigo 41º Decreto lei 58/2020) 
80% da retribuição de referencia; 
 A pensão pode ser aumentada até o máximo 
de 100% se a enfermidade exigir a assistência 
de terceira pessoa. 
Pensão por incapacidade temporária absoluta: 
( artigo 38º Decreto lei 58/2020):                                
60% da retribuição de referencia durante os 
primeiros 14 dias de incapacidade e 805 da 
mesma retribuição nos restantes. No caso de 
internamento ou se correrem por conta da 
seguradora as despesas de estadia do 
sinistrado, a indemnização por incapacidade 
temporária absoluta é reduzida a 50% da 
retribuição de referência. Se o sinistrado tiver 
encargos de família, a indemnização, nos casos 
do número anterior, é de 80% da retribuição de 
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referência. 
 Pensao por incapacidade temporaria parcial: ( 
artigo 39º Decreto lei 58/2020)                                   
30% da retribuição de referência. 

Pensão aos familiares beneficiários em caso de 
morte do sinistrado: ( artigo 27º e ss Decreto lei 
86/78) 
30% da Retribuição de referência -> viúvo (a 
partir de 65 anos) ou viúva 
30% da Retribuição de referência -> cônjuge 
sobrevivo, divorciado ou separado, com direito a 
alimentos (repartida em partes iguais por todos 
os cônjuges); 
15% da Retribuição de referência -> filhos, 
nascituros e legalmente adotados, e menores 
dependentes da vitima; 
45% da Retribuição de referência <- filhos, 
nascituros e legalmente adotados, e menores 
dependentes da vitima órfãos de pai e mãe; 
10%, até o limite de 30%, da Retribuição de 
referência -> ascendentes e irmãos até 16 anos.      
Despesas de funeral: Atualmente pagamos um 
limite de 100.000$ ( regulamento interno ) 

Pensão aos familiares beneficiários em caso de 
morte do sinistrado 
60% da Retribuição de referência -> viúvo ou 
viúva 
60% da Retribuição de referência -> cônjuge 
sobrevivo, divorciado ou separado, com direito 
a alimentos (repartida em partes iguais por 
todos os cônjuges); 
30% da Retribuição de referência -> filhos, 
nascituros e legalmente adotados, e menores 
dependentes da vitima; 
60% da Retribuição de referência <- filhos, 
nascituros e legalmente adotados, e menores 
dependentes da vitima órfãos de pai e mãe; 
 20%, até o limite de 30%, da Retribuição de 
referência -> ascendentes e irmãos até 16 anos;   
Despesas de funeral: O subsídio por despesas 
de funeral é igual ao montante das despesas 
efetuadas com o mesmo, com o limite do 
previsto para a previdência social, aumentado 
para o dobro se houver trasladação. O direito 
ao subsídio por despesas de funeral pode ser 
reconhecido a pessoas distintas dos familiares 
e equiparados do sinistrado.  Tem direito ao 
subsídio por despesas de funeral quem 
comprovadamente tiver efetuado o pagamento 
destas. sendo que o prazo para requerer o 
subsídio por despesas de funeral é de um ano a 
partir da realização da respetiva despesa. ( 
artigo 51º Decreto lei 58/2022) 
                 

Indemnização para o Fundo de Pensões por 
Acidentes de Trabalho 
      - A lei não prevê o pagamento de valores ao 
fundo.   

Indemnização para o Fundo de Pensões por 
Acidentes de Trabalho 
 2 vezes a retribuição anual -> na ausência de 
beneficiário em caso de morte do sinistrado. 
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  Limites de indemnização: 
 Grau de incapacidades permanentes >= a 10%; 
 Grau de incapacidade permanente do acidente + 
grau de incapacidade permanente de acidente 
ocorrido anteriormente, ao abrigo do novo 
diploma, e que não resultou em pensão >= 10%. 
  As pensões pagas aos sinistrados, ascendentes e 
filhos que padecem de deficiência física ou 
mental são pensões vitalícias e extinguem-se 
com a morte dos pensionistas. 
  As pensões pagas aos filhos que não padecem 
de deficiência física ou mental são pensões 
temporárias e extinguem-se no dia em que os 
pensionistas atingem os 19, 22 ou 25 anos, se 
frequentarem com aproveitamento o ensino 
secundário, via técnica ou geral, ensino médio ou 
superior, respetivamente. 
  As pensões pagas ao viúvo, viúva, ou cônjuge 
sobrevivo com direito a alimentos são pensões 
vitalícias e extinguem-se com a morte dos 
pensionistas ou se estes contraírem matrimónio 
ou passarem a viver em comum com outra 
pessoa.  Nesta ultima situação, a pensão é 
convertida numa indemnização única de valor 
igual a 1 pensão anual. 
A pensão dos membros do agregado familiar e 
equiparados não pode exceder 70% da 
retribuição de referência.  Se exceder, deve-se 
reduzir proporcionalmente a pensão do cônjuge 
e dos filhos para o limite máximo de 60%. A 
extinção de um desses membros (cônjuge e 
filhos) aproveita aos restantes (cônjuge e filhos), 
proporcionalmente e no limite dos seus direitos; 
Os ascendentes e colaterais exercem os seus 
direitos sobre a diferença entre os 80% da 
Retribuição de referência e o total das pensões 
do cônjuge e dos filhos e não pode receber uma 
pensão superior à de um filho, quando houver 
simultaneidade.  
A pensão dos ascendentes e colaterais não pode 
ultrapassar 30% da retribuição de referência e a 
extinção de um destes pensionistas aproveita 
proporcionalmente para os restantes. 

Limites de indemnização: ( artigo 57º do 
Decreto lei 58/2020) 
 Grau de incapacidades permanentes >= a 10%; 
 Grau de incapacidade permanente do acidente 
+ grau de incapacidade permanente de 
acidente ocorrido anteriormente, ao abrigo do 
novo diploma, e que não resultou em pensão 
>= 10%. 
 As pensões pagas aos sinistrados, ascendentes 
e filhos que padecem de deficiência física ou 
mental são pensões vitalícias e extinguem-se 
com a morte dos pensionistas. 
 As pensões pagas aos filhos que não padecem 
de deficiência física ou mental são pensões 
temporárias e extinguem-se no dia em que os 
pensionistas atingem os 19, 22 ou 25 anos, se 
frequentarem com aproveitamento o ensino 
secundário, via técnica ou geral, ensino médio 
ou superior, respetivamente. 
 As pensões pagas ao viúvo, viúva, ou cônjuge 
sobrevivo com direito a alimentos são pensões 
vitalícias e extinguem-se com a morte dos 
pensionistas ou se estes contraírem 
matrimónio ou passarem a viver em comum 
com outra pessoa.  Nesta ultima situação, a 
pensão é convertida numa indemnização única 
de valor igual a 1 pensão anual. 
 A pensão dos membros do agregado familiar e 
equiparados não pode exceder 80% da 
retribuição de referência.  Se exceder, deve-se 
reduzir proporcionalmente a pensão do 
cônjuge e dos filhos para o limite máximo de 
70%. A extinção de um desses membros 
(cônjuge e filhos) aproveita aos restantes 
(cônjuge e filhos), proporcionalmente e no 
limite dos seus direitos; 
 Os ascendentes e colaterais exercem os seus 
direitos sobre a diferença entre os 80% da 
Retribuição de referência e o total das pensões 
do cônjuge e dos filhos e não pode receber 
uma pensão superior à de um filho, quando 
houver simultaneidade.  
 A pensão dos ascendentes e colaterais não 
pode ultrapassar 30% da retribuição de 
referência e a extinção de um destes 
pensionistas aproveita proporcionalmente para 
os restantes. 
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Remiçao de 
pensao 

Remição de pensão: A lei não prevê a remição de 
pensão. 

Remição de pensão: (artigo 61º Decreto lei 
58/2020) 
 Pensão anual vitalícia de sinistrado com IPP < a 
30%; 
 Pensão anual vitalícia de beneficiário legal <= 
3x valor da retribuição mensal segura, auferido 
no dia seguinte à data da alta ou da morte; 
 Pode ser parcialmente remida, a requerimento 
do sinistrado ou do beneficiário legal, a pensão 
anual vitalícia correspondente a incapacidade 
>= 30 % ou a pensão anual vitalícia de 
beneficiário legal desde que, cumulativamente, 
respeite os seguintes limites: 
a) Pensão anual sobrante > 5x valor da 
retribuição mínima mensal garantida em vigor 
à data da autorização da remição; e 
b) Capital da remição não pode ser superior ao 
que resultaria de uma pensão calculada com 
base numa incapacidade de 30% 
Pode ser reconhecido a pessoas distintas dos 
familiares e equiparados do sinistrado, que 
comprovadamente tiver efetuado o 
pagamento; 
Exclusão: beneficiário legal de pensão anual 
vitalícia que sofra de deficiência ou doença 
crónica que lhe reduza definitivamente a sua 
capacidade geral de ganho em mais de 75%; 
Cálculo: legislação especial ainda não 
conhecida 
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MODELO DE TARIFAÇÃO (base: artigo 4º do  Aviso 12/2020 DO BCV) 

1. O modelo de tarifação é dado pelo seguinte modelo multiplicativo: 

Taxa Comercial = MS X tCAE X (1 – dPPS) X (1 – dMPS) X (1 – dDBS) X (1 + aNIN) 

2. No modelo de tarifação a que faz referência o número 1: 

a) MS é a massa salarial da empresa, a indicar por esta última e a confirmar na anuidade do contrato; 

b) tCAE é a taxa especifica de cada código de atividade económica, conforme o quadro seguinte: 

TARIFA TAXA COMERCIAL 

  

Agricultura, Produção Animal, Caça, Floresta e Pesca 3,69% 

Industria Extractiva 2,77% 

Industria Transformadora 2,03% 

Eletricidade, Gás, Vapor, Água Quente e Fria e Ar Frio 1,55% 

Captação, Tratamento e Distribuição de Água, Saneamento, Gestão de Resíduos e  2,58% 

Construção 5,42% 

Comércio por Grosso e a Retalho, Reparação de Veículos Automóveis e Motociclos 2,58% 

Transportes e Armazenagem 2,21% 

Alojamento e Restauração 2,07% 

Actividades de Informação e Comunicação 0,41% 

Actividades Financeiras e de Seguros 0,41 

Actividades imobiliárias 0,41% 

Actividades de Consultoria, Cientificas, Técnicas e Similares 0,89% 

Actividades Administrativas e dos Serviços de Apoio 0,55% 

Educação 0,55% 

Saúde Humana e Acção Social 0,44% 

Actividades Artísticas, de Espetáculos, Desportivas e Recreativas 1,33% 

Outras Actividades de Serviços 0,81% 
 

c) dPPS é o desconto de 5% pela existência de um plano de prevenção e segurança (implementado pela 

empresa). 

d) dMPS é o desconto de 5% pela existência de meios de pronto socorro na empresa. 

e) dDBS é o desconto pela baixa sinistralidade medida no final de cada anuidade do contrato (período de 12 

meses), nos seguintes moldes: 

 

 

 

O custo dos sinistros incluirá todos os custos processados relativamente a cada contrato no decurso da anuidade 

do mesmo, a saber: 

i. Sinistros pagos 

ii. Provisões para sinistros dos sinistros, relativa aos benefícios de curto prazo (despesas com o sinistro e 

incapacidades temporárias); 

 

Taxa de Sinistralidade no Ano do Contrato =  
 

Custo dos Sinistros no Ano do Contrato 

Prémios no Ano do Contrato 
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iii. Pensões pagas e remidas; 

iv. Provisões matemáticas para futuras pensões, a remir ou não (as provisões matemáticas serão calculadas 

conforme referido no capitulo seguinte e incluirão provisão para todos os pagamentos esperados no 

futuro (os benefícios de longo prazo explícitos na lei, a assistência vitalícia na saúde e a indexação das 

pensões à inflação). 

A análise da sinistralidade indicada, poderá, após a terceira anuidade do contrato, dar origem à atribuição de 

bonificação nos termos constantes da seguinte tabela: 
 

TABELA DE BONIFICAÇÕES NO PRÉMIO 

  

Sinistralidade (%) Desconto a Efetuar (%) 

  

0 3,0 

Até 5  2,5 

Mais de 5 até 10 2,0 

Mais de 10 até 20 1,5 

Mais de 20 até 30 1,0 

 

A sinistralidade a considerar para efeitos da bonificação a atribuir ela primeira vez, será medida com base em 

dados (três) anuidades do contrato. 

A bonificação máxima acumulada que poderá ser atribuída pela sinistralidade registada 

relativamente ao contrato, será de 30%. 

Sempre que a taxa de sinistralidade registada nos termos previstos no nº 1 for superior a 53%, a 

revisão ali prevista dará lugar à aplicação de agravamento, calculado como se segue: 

 

 

 

 

 

Em que: 

TS do Segurado é a taxa de sinistralidade do contrato; 

TS do CAE é a taxa de sinistralidade inerente ao código de atividade económica em que se insere o tomador 

do seguro; 

Z é a média das pessoas seguras no período, calculada de acordo com a fórmula seguinte: 

 

 

Em que K é o fator de volatilidade relativo, determinado em função do código de atividade económica do 

tomador do seguro. 

 

Agravamento Taxa Comercial  =  
Z x (TS do Seguro) + (1 – Z) x (TS do CAE) 

53% 

 

Z  =  
Nº de Pessoas Seguras no Período 

Nº de Pessoas Seguras no Período + K 
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TARIFA K 

Agricultura, Produção Animal, Caça, Floresta e Pesca 96 

Industria Extractiva 65 

Industria Transformadora 52 

Eletricidade, Gás, Vapor, Água Quente e Fria e Ar Frio 46 

Captação, Tratamento e Distribuição de Água, Saneamento, Gestão de Resíduos e  61 

Construção 791 

Comércio por Grosso e a Retalho, Reparação de Veículos Automóveis e Motociclos 85 

Transportes e Armazenagem 55 

Alojamento e Restauração 52 

Actividades de Informação e Comunicação 36 

Actividades Financeiras e de Seguros 36 

Actividades imobiliárias 36 

Actividades de Consultoria, Cientificas, Técnicas e Similares 40 

Actividades Administrativas e dos Serviços de Apoio 41 

Educação 37 

Saúde Humana e Acção Social 36 

Actividades Artísticas, de Espetáculos, Desportivas e Recreativas 44 

Outras Actividades de Serviços 39 

 

 

O agravamento, se aplicável, está limitado a um máximo de 100%. 

 

A bonificação ou agravamento, se aplicáveis, incidirão sobre o prémio da tarifa do ramo em vigor 

correspondente ao risco declarado para efeitos do seguro e processar-se-ão até três meses após o termo da 

anuidade a que se referem, com efeitos ao inicio da mesma. 

 

f) aNIN é o agravamento de 100% pela não identificação dos nomes dos trabalhadores: 

Este agravamento, se aplicável, incidirá sobre o prémio da tarifa do ramo em vigor correspondente ao risco 

declarado para efeitos do seguro. 

 

 

JUNTOS PARA QUE A VIDA NÃO PARE 
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