
 

A S S E M B L E I A  D A  R E P Ú B L I C A  

 

 REQUERIMENTO Número      /XI (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XI (     .ª) 

 

Assunto: Acidentes de Trabalho em empresa sub-contratada pela REN - Redes 

Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 

 
Destinatário: REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A morte de um trabalhador da empresa Bragalux - Montagens Eléctricas, S.A. em Águeda coloca 

algumas questões que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda considera relevantes. 

O acidente ocorrido teve lugar no passado dia 7 de Dezembro, na Freguesia de Agadão, e ocorreu 

quando o trabalhador se encontrava a realizar a substituição de uma lâmpada num poste de 

iluminação pública. No mesmo dia, um outro trabalhador da mesma empresa caiu de um poste de 

média tensão, no concelho de Vimioso. Ambas as situações ocorreram em trabalhos que estavam a 

ser prestados pela Bragalux à REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.. 

No espaço de um mês existiram já cinco acidentes envolvendo electricistas de média e alta 

tensão, sendo que destes acidentes resultaram o falecimento de três trabalhadores. 

As opções de gestão da REN têm levado a um aumento da sub-contratação de muitos dos 

trabalhos a seu cargo. Os acidentes relatados colocam em causa esta estratégia da REN, pois poderá 

estar a ser realizada com uma diminuição da formação dos trabalhadores e com um menosprezo 

pelo necessário cumprimento das regras de segurança no trabalho. Sendo o Estado detentor da 

maioria do capital social da REN, importa que estas questões sejam devidamente esclarecidas. Será 

inaceitável se, em nome de melhores resultados financeiros, se estejam a colocar em causa a 

segurança dos trabalhadores. 

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

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio fazer à REN - Redes Energéticas 

Nacionais, SGPS, S.A., as seguintes perguntas: 

Expeça-se 

Publique-se 

/         / 

O Secretário da 
Mesa 

 
 
 



 

A S S E M B L E I A  D A  R E P Ú B L I C A  

 

1. Qual a avaliação que a REN faz do funcionamento da Bragalux enquanto sua sub-contratada? 

2. Existe o acompanhamento por parte da REN dos acidentes de trabalho que ocorrem nas suas 

sub-contratadas? Se sim, guarda a REN o registo dos acidentes de trabalho para avaliação da 

empresa sub-contratada? 

3. Existem requisitos técnicos para os trabalhadores das sub-contratadas que realizem 

trabalhos para a REN? Se sim, no caso dos acidentes referidos, os trabalhadores cumpriam as 

exigências requeridas? 

 

Palácio de São Bento, 10 de Dezembro de 2010. 

 

O Deputado 

 

 

Pedro Filipe Soares 


