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Informações relevantes 

 

Dando informação complementar, do maior relevo para garantir decisões 

ponderadas e adaptadas à realidade da actividade da Farmácia de cada um, 

sugerimos uns minutos do seu tempo para a leitura deste documento 

 

 No caso das empregadas de limpeza, ou outros colaboradores em regime de  
tempo parcial, deverá indicar apenas o número de horas de trabalho realizado na 
Farmácia ou ao seu serviço, o valor hora e numero de dias por semana. 

 
 

 Ao aderir ao seguro de Acidentes de Trabalho, a Farmácia está a transferir para a 
Seguradora as suas responsabilidades nos acidentes ocorridos no local de 
trabalho, no trajecto (in itinere) e em deslocações ao serviço da entidade 
patronal; garantem-se através do seguro efectuado as seguintes prestações: 

 
 

-   Incapacidade permanente ou temporária (baixa) por 
    acidente; 

- Assistência médica geral, especializada e/ou 
cirúrgica, incluindo tratamentos e enfermagem 

-  Hospitalização 

-  Fornecimento de aparelhos de prótese e ortopedia 

-  Pensão por morte ou Invalidez Permanente  

- Subsídio de funeral e outras tais como subsídio por 
   grande invalidez  

 
 
 A cobertura adicional de Acidentes Pessoais (automaticamente incluída nos 

contratos em vigor) permite garantir: 
 
 

 Acidentes donde resulte a Morte ou Invalidez Permanente do trabalhador 
cobrindo riscos profissionais e extra-profissionais (ou seja esteja em trabalho, 
em descanso ou em férias, 24 horas por dia todos os dias do ano);  
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 Um capital seguro de indemnização que é igual a 14 vezes o salário mensal 
bruto declarado na apólice de Acidentes de Trabalho  
  Em vigor e válido 365 dias por ano, 24horas por dia 

 
 

 Para cálculo da massa salarial a segurar deverão ser declaradas todas as 
remunerações ilíquidas (sem os descontos legais) auferidas por todos os 
trabalhadores como sejam: 

 
 

- Remuneração base (14 
   meses) 

- Ajudas de Custo 
  

- Horas Extraordinárias - Subsidio Alimentação (11 meses) 
- Diuturnidades 
- Subsidio turno 

 - Abono para Falhas 
 - Outras remunerações de carácter 

regular  
 
 

 Deve incluir, sempre que aplicável, neste seguro a empregada da limpeza da 
Farmácia indicando o nº de horas e respectivo valor, bem como os dias por 
semana em que efectua serviço. 

 

 O capital garantido e indemnizável na cobertura de Acidentes Pessoais depende 
do valor dos salários ilíquidos declarados na apólice de Acidentes de Trabalho.  

 

 O prémio total a pagar, para a dupla cobertura, calcula-se pela aplicação ao total 
das remunerações da taxa total em vigor, de 0,70% (inclui encargos e FAT), 
sendo cobrado trimestralmente na conta corrente da Farmácia sem qualquer 
agravamento por fraccionamento de pagamento. Poderá optar, a partir desta nova 
anuidade, por débito em conta corrente numa instituição bancária (SEPA) para o 
que bastará solicitar o impresso respectivo, que enviaremos de imediato. 

 
 Este Seguro de Acidentes de Trabalho e Acidentes Pessoais criado e desenvolvido 

especificamente para o Sector da Farmácia de Oficina é, ainda, com estas 
características, único no mercado segurador.  

 

 
Não facilite e proteja-se de incumprimentos legais com consequências graves: 
 
Lembre-se que as Inspecções de Trabalho efectuadas pelas ACT Autoridade das 
Condições de Trabalho, têm levado a detectar que, apesar da sensibilização e alerta 
para a obrigatoriedade deste seguro, existem ainda Farmácias que não têm todos 
os seus trabalhadores seguros e outras que não têm contratos em vigor, ficando 
sujeitas à aplicação de coimas, multas e demais procedimentos legais previsto na 
Legislação em vigor. 
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Mantenha o seu seguro em vigor e sempre actualizado. 
 
 

Lembre-se que um sinistro pode ocorrer em qualquer momento sobretudo quando 
não se espera! 
 

Declare todas as remunerações dos seus colaboradores e suas também.  
 

Lembre-se que, no caso de acidente de trabalho ou em trajecto, os valores de 
remunerações e os trabalhadores ao seu serviço não declarados à Seguradora para 
efeitos do seguro contratado, as indemnizações e custos relacionados com a 
assistência médica (vitaliciamente) serão assumidos e suportados pela Farmácia, 
envolvendo em casos graves – invalidez ou morte - facilmente custos que excedem 
as dezenas de milhares de euros e são fixados em sede de Tribunal de Trabalho. 
 

Para o cálculo das indemnizações a pagar pela Seguradora é pois importante que 
estejam declarados todos os colaboradores por conta de outrem e todos os 
seus rendimentos (incluindo o subsídio de alimentação e outros referidos 
anteriormente, os quais, frequentemente, são esquecidos).  

 
 

A não declaração de todas as remunerações do trabalhador implica que não haja 
transferência dessa responsabilidade para a Seguradora e como tal o Tribunal de 
Trabalho e a Seguradora (esta em casos menos graves) apenas efectuam os 
cálculos da indemnização de acordo com os valores que lhe foram declarados – 
suportando a Farmácia os respectivos custos da diferença na proporção. 
 
A nossa equipa que bem conhece e consigo colabora há vários anos, está à 

distância de um e-mail ou telefonema e disponível para o que entender necessário. 

 
Andreia Faria, Belmira Gama, Diogo Cunha, 
Eunice do Carmo ou André Tavares 
 
Telefone: 211 149 280/1 / 2 / 4 / 5  
Fax: 211 149 249    
 
Email: farmaseguros@lusoatlantica.pt 
 

Os emails directos de toda a equipa e os Curriculum Vitae de cada um podem ser 
consultados em 

 

 http://www.lusoatlantica.pt/index.php/organograma/lisboa 
  

e convidamo-los a visitarem-nos em  www.lusoatlantica.pt 
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