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Locais de “atividade escolar” 
 
• Todas as zonas no interior do estabelecimento de educação/ensino 
 
• Local de atividade de desporto escolar 
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Tempo de “atividade escolar” 
 
• Durante o período de aulas 
 

• No caso dos acidentes em percurso, no período imediatamente antes 

ou depois das aulas, no limite de tempo considerado necessário para 

percorrer a distância prevista 
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LESÃO 
 

Se não há lesão, não se pode qualificar como acidente escolar 
 
• Exemplo 1 – Um (a) aluno (a) leva com uma bola na cara e os óculos quebram-se. A 

pancada, a dor é lesão sofrida pelo (a) aluno (a). Considera-se que houve acidente 
escolar 

 

• Exemplo 2 - Um (a) aluno (a) abandona os óculos em cima de uma mesa e os óculos 

aparecem partidos. Não houve lesão, por isso considera-se que não houve acidente 

escolar 
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Qualificação do acidente e decisão sobre o pagamento das despesas 
 

Procedimentos 
 
1. A Direção do Agrupamento qualifica o acidente escolar 

 
2. A Direção do Agrupamento aplica o regulamento, decide sobre a elegibilidade 

das despesas e procede ao pagamento, exceto em caso de morte, 
atropelamento e/ou recurso a médicos ou clínicas privadas (carecem de 
autorização superior).  
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Qualificação do acidente e decisão sobre o pagamento das despesas 
 

O Agrupamento pode pagar: 
 

 Despesas feitas em instituições públicas ou com acordo com o SNS 

 Despesas feitas com acordo com o subsistema ou seguro de saúde 

 
O Agrupamento  não pode pagar sem receber autorização superior: 
 
 Consultas ou tratamentos em médicos privados 
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Qualificação do acidente e decisão sobre o pagamento das despesas 
 

As despesas feitas em médicos ou clínicas privadas poderão ser autorizadas 
pela DGEstE 
 

 Se o (a) aluno (a) for apenas beneficiário (a) do SNS 

 Se o SNS declarar que não pode tratar o (a) aluno (a) ou não o (a) pode tratar 

em tempo útil (Esta situação acontece com frequência com a especialidade 

de estomatologia) 
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Obrigações do (a) Encarregado (a) de Educação 
 

 Entregar nos Serviços Administrativos do Agrupamento o relatório de ida à urgência no 

hospital público 

 Nos acidentes com dentes, se o hospital público não tem a especialidade, os (as) EE 

devem pedir uma declaração da inexistência dessa valência 

 O regresso do hospital tem de ser feito em transporte público, a menos que o (a) 

médico (a) declare que necessita de se deslocar de carro ou se não existir um 

transporte público para regressar a casa 
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Obrigações do Agrupamento 
 

Enviar email ao (à) EE com as seguintes informações: 

 O Seguro Escolar não paga consultas ou tratamentos em médicos particulares se não 

obtiver autorização superior 

 O Seguro Escolar, aos (às) alunos (as) beneficiários (as) de um subsistema ou seguro de 

saúde, só paga despesas em médicos particulares se os mesmos tiverem acordo 
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REEMBOLSO 

 Não são reembolsadas despesas com documentos que não comprovam o 

pagamento (fatura ou orçamento não comprovam o pagamento da despesa) 

 O reembolso só se efetua  mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: 

• Recibo de quitação 
• Fatura-recibo 
• Comprovativo bancário (transferência ou comprovativo do multibanco) que 

esteja anexo à fatura 
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REEMBOLSO 

 Não são reembolsadas despesas sem suporte de documentos médicos 

 Não são reembolsadas despesas com medicamentos, sem prescrição médica 

ou sem a guia de tratamento do (a) utente  

 Não são reembolsadas despesas com táxi, havendo transporte público, sem 

uma declaração médica a informar dessa necessidade 
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REEMBOLSO - Óculos 

 O Seguro Escolar  paga a reparação do material danificado ou a sua 

substituição quando não é possível a reparação 

 Os óculos danificados são substituídos por outros equivalentes, não por 

outros mais caros 

 O Seguro Escolar  paga o valor equivalente à aquisição 
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Documentos a apresentar nos Serviços Administrativos – Óculos 
 

 Fatura-recibo dos óculos que ficaram danificados 

 Declaração da ótica a informar que o material adquirido tem um custo 

equivalente ao do material danificado 

 Fatura-recibo dos óculos novos ou da reparação 
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Prazos de entrega de documentos 
 
 
 10 dias úteis (Serviços Administrativos do Agrupamento) 


