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 REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XIII (     .ª) 

 

Assunto: saúde e segurança dos trabalhadores colocados em causa na empresa lactogal - 

Produtos Alimentares, S.A. 

 
Destinatário: Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Chegou ao conhecimento do Bloco de Esquerda que na empresa lactogal - Produtos 

Alimentares, S.A., situada em Oliveira de Azeméis, a degradação das casas de banho atingiu 

um nível inaceitável, colocando em causa a saúde dos trabalhadores. 

A maioria dos chuveiros não funcionam, e, os que funcionam, a água que sai apresenta 

uma cor escura. Os urinóis estão também, na sua maioria avariados, são poucos os 

lavatórios que estão funcionais e as sanitas estão, na sua maioria, inoperacionais.  

Esta situação é grave e representa um evidente atropelo à legislação de Higiene e 

Segurança do Trabalho em vigor. No século XXI é inadmissível este tipo de incumprimentos, 

que são uma manifesta afronta aos trabalhadores desta empresa. Revelando que a 

administração coloca claramente em causa a saúde dos seus trabalhadores e não se 

preocupa com as consequências 

Numa altura que a sociedade se depara com o COVID-19, onde a higiene é 

determinante para evitar que este vírus se propague, temos empresas que de forma 

reiterada atropelam a legislação existente de Higiene e Segurança do Trabalho, colocando 

em rico a saúde dos seus trabalhadores.    

Esta situação acentuou-se nitidamente nos últimos anos uma incapacidade cada vez 

mais notória da Autoridade para as Condições de Trabalho que, por falta de recursos 

humanos e de meios técnicos, está incapaz de proceder à monitorização e à avaliação das 

condições de trabalho junto das empresas. Esta incapacidade tem gerado incumprimentos 
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por parte de várias empresas da legislação de segurança e higiene existente.   

Urge dotar a Autoridade para as Condições de Trabalho dos meios humanos e técnicos 

necessários, que permitam executar em tempo útil as suas funções.  

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 as seguintes perguntas: 

1. O ministério tem conhecimento desta situação de incumprimento da legislação Higiene 

e Segurança do Trabalho na empresa lactogal - Produtos Alimentares, S.A., sediada em 

Oliveira de Azeméis? 

2. Que medidas pretende implementar o ministério para que rapidamente este grave 

atropelo à legislação existente que coloca em causa a saúde destes trabalhadores seja 

resolvido? 

3. Sabe informar o governo, se a Autoridade para as Condições do Trabalho tem 

realizado acções inspectivas nesta empresa? Se sim, quando foram realizadas e a quais 

as conclusões destas inspecções? 

Palácio de São Bento, 08 de março de 2019. 

 

Os deputados 

Moisés Ferreira 

Nélson Peralta  

 

 

 

 

 

 


