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Assunto: Mau cheiro provocado por unidades industriais dedicadas à transformação de 

subprodutos animais prejudica a qualidade de vida e coloca em causa a saúde pública 

Destinatário: Ministério do Ambiente 

 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

As populações dos concelhos de São João da Madeira, Santa Maria da Feira e Oliveira de Azeméis sofrem 

há vários anos com os odores provocados por duas unidades industriais, localizadas na freguesia de 

Arrifana, e dedicadas à transformação de subprodutos de origem animal. 

As emissões provenientes destas unidades fabris espalham um cheiro nauseabundo por várias freguesias, 

prejudicando gravemente a qualidade de vida das populações e colocando em risco a saúde pública. 

O ‘cheiro a casqueira’ (como é conhecido na região) é um problema que se arrasta há anos. Nos momentos 

em que é mais intenso a circulação na rua torna-se muito desagradável e obriga a que se encerrem portas e 

janelas nas habitações, de forma a que o cheiro não entre nas casas. 

Para além da óbvia deterioração da qualidade de vida destas populações, as emissões destas empresas 

colocam muitas dúvidas sobre os efeitos que podem ter na saúde pública. 

Todas as pessoas têm o direito de viver num ambiente que não esteja poluído, que não prejudique a sua 

saúde e que valorize a sua qualidade de vida. Esse direito não está a ser respeitado nos concelhos de São 

João da Madeira, Santa Maria da Feira e Oliveira de Azeméis por causa destas unidades industriais. 

Infelizmente a defesa e preservação do ambiente, assim como a defesa e preservação da saúde das 

populações, não têm sido uma prioridade para as Câmaras Municipais de São João da Madeira e de Santa 

Maria da Feira que durante anos têm fechado os olhos a esta situação e a este grave problema. 

É urgente que se as autoridades nacionais intervenham nestas unidades industriais, aplicando medidas para 

minorar o impacto da laboração das mesmas. É necessário, assim, que se tomem medidas para acabar com 

o odor nauseabundo que é espalhado pelas emissões destas fábricas, ao mesmo tempo que é necessário 

um estudo sobre o impacto destas emissões na saúde da população. 

Para o Bloco de Esquerda é fundamental que se garanta, de uma vez por todas, que estas empresas não 

continuam a emitir o cheiro nauseabundo que tanto prejudica as populações. É também fundamental que se 

garanta que a laboração destas empresas não tem impacto na saúde das populações. 

 

Assim, 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 Ambiente, as seguintes questões: 
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1. 1. O Governo tem conhecimento da situação relatada e se relaciona com a empresa com nome Luís Leal & 

Filho? 

2. 2. Que informações tem sobre esta indústria, sua laboração, emissões e impacto na população? 

3. 3. Quando e de que forma intervirá para que sejam aplicadas medidas para minorar o impacto da laboração 

desta empresa? 

4. 4. Quando e de que forma se realizará um estudo para aferir do impacto desta indústria na saúde da 

população? 

Palácio de São Bento, 31 de janeiro de 2017. 

 

O deputado 

Moisés Ferreira 

 

 


