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Assunto: Desrespeito pelas trabalhadoras grávidas na empresa Lactogal, Oliveira de Azeméis  

Destinatário: Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

 
 
Exmº. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Bloco de Esquerda teve conhecimento que o setor da logística da empresa Lactogal, concelho de Oliveira 

de Azeméis, não respeita os direitos das trabalhadoras grávidas.  

Segundo o que nos foi transmitido, e ao contrário do que deveria acontecer, estas trabalhadoras não são 

recolocadas em funções menos exigente fisicamente e, por isso mesmo, compatíveis com a sua situação de 

gravidez. 

Assim, e ainda que grávidas, estas trabalhadoras continuam a ter que carregar e transportar manualmente 

caixotes com peso de cerca de 12kg, o que demonstra um total desrespeito para com os direitos da 

trabalhadora grávida e o que pode causar consequências na saúde desta mulher. 

Esta situação demonstra uma total insensibilidade por parte da empresa e das suas chefias que deveriam 

adaptar as funções e o local de trabalho à condição e gravidez das suas trabalhadoras e não obrigá-las a 

desempenhar, dia após dias, tarefas que podem vir a ser prejudiciais à sua saúde e à do seu bebé. 

Esta situação merece averiguação por parte das autoridades competentes, no sentido de defender os 

direitos destas trabalhadoras e no sentido de garantir que estas práticas não prefiguram uma prática de 

assédio moral com o objetivo de controlar as decisões individuais das trabalhadoras quanto à sua 

parentalidade e com o objetivo de fazer com que as trabalhadoras grávidas abandonem o emprego. 

Para o Bloco de Esquerda é absolutamente fundamental garantir que no local de trabalho não há lugar à 

discriminação de género, nem à discriminação e pressão sobre as mulheres que decidem ser mães, pelo 

que consideramos que o Governo e a ACT devem intervir para corrigir estas situações. 

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

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social, solidariedade e segurança social, as seguintes questões: 

1. O Governo tem conhecimento desta situação? 

2. Sabe se a ACT já recebeu queixas e/ou realizou alguma atividade inspetiva por situações 

semelhantes na empresa Lactogal? 

3. Que medidas tomará, junto da ACT e junto da Lactogal, para garantir que a empresa não 
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descrimina, pressiona ou utiliza táticas de assédio sobre as trabalhadoras grávidas no setor da 

logística? 

Palácio de São Bento, 14 de abril de 2017. 

 

O deputado                                                                 

Moisés Ferreira 

 

 

 

 

 


