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  REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª) 

  PERGUNTA Número      /XIII (     .ª) 

 

Assunto: Grave acidente de trabalho com um trabalhador da Junta de Freguesia da União das 

Freguesias de Santa Maria da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo 

Destinatário: Inspeção Geral das Finanças 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Bloco de Esquerda teve conhecimento que no passado dia 19 de junho ocorreu um grave acidente de 

trabalho na cidade de Santa Maria da Feira, tendo estado no local do acidente a Polícia de Segurança Pública 

que tomou conta da ocorrência.  

Segundo as informações recolhidas, um trabalhador da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Santa 

Maria da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo manejava uma pistola de pressão de água para executar uma 

tarefa que lhe tinha sido ordenada pelo executivo da Junta quando sofreu um acidente de trabalho. O 

trabalhador em causa foi internado em estado grave. 

Há sérias dúvidas sobre se a tarefa estava a ser executada nas devidas condições de segurança previstas por 

lei e sobre se a entidade patronal (neste caso a Junta de Freguesia) garantiu essas condições de segurança ao 

trabalhador, nomeadamente através de formação adequada para o manejamento deste tipo de equipamentos e 

através da colocação de equipamentos de proteção individual à disposição do trabalhador. 

A falta de cumprimento com a legislação e com as regras de segurança e saúde no trabalho é algo intolerável, 

mais ainda quando acontece num organismo público, neste caso numa Junta de Freguesia. 

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio requerer à Inspeção Geral das Finanças:: 

1. A informação recolhida por esta entidade sobre este acidente de trabalho, ocorrido no dia 19 de junho 

na cidade de Santa Maria da Feira e que envolveu um trabalhador da Junta de Freguesia da União das 

Freguesias de Santa Maria da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo. 

2. Informação sobre o cumprimento ou não das normas de segurança e saúde no trabalho por parte da 

Junta de Freguesia da União das Freguesias de Santa Maria da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo. 
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Palácio de São Bento, 24 de junho de 2019. 

 

O deputado 

Moisés Ferreira 

 

 

 

 

 


