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Assunto: Desrespeito pelo ambiente e pela saúde pública em Paços de Brandão, Santa Maria da 

Feira 

Destinatário: Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Bloco de Esquerda visitou recentemente a zona da Rua da Fonte Penas, freguesia de Paços de Brandão, 

concelho de Santa Maria da Feira. Nesta zona está localizada uma empresa - a Winner Advantage - que 

apesar de dizer que se dedica ao comércio, importação, exportação, fabricação e transformação de produtos 

derivados da cortiça, tem como uma das suas atividades principais a incineração dos mais variados resíduos 

e materiais.  

Esta atividade é testemunhada pelos vizinhos que há vários anos se queixam desta mesma empresa.  

As queixas são variadas e revelam sempre a forma como a empresa desrespeita e coloca em causa, de 

forma persistente, o ambiente e a saúde pública. 

Um exemplo: os sacos de pó de cortiça estão espalhados pelo terreno, sem nenhum tipo de 

acondicionamento, o que faz com que o vento transporte o pó para dentro das casas das pessoas que vivem 

quase paredes meias com a fábrica. As pessoas estão então expostas a este pó, são obrigadas a respirá-lo 

dentro das suas próprias casa, o que agrava a situação de algumas doenças crónicas e pode provocar 

inúmeras outras doenças, em concreto do foro respiratório. 

Outro exemplo: pelo terreno desta empresa estão espalhados inúmeros materiais (bidões de plástico, vigas 

de madeira utilizadas nos caminhos de ferro, cortiça, etc. Muito deste material é incinerado nesta empresa, 

apesar de tal não parecer fazer parte da atividade declarada da mesma. O que é certo é que quando estão a 

proceder à incineração destes materiais, o fumo preto e o cheiro invade toda a zona envolvente. Mais uma 

vez, os vizinhos são obrigados a respirar um ar extremamente poluído e o fumo resultante da queima de 

materiais que não se sabe se serão tóxicos ou não. 

Isto para não falar do facto de neste terreno – e face a todo o lixo espalhado no mesmo – se encontrarem 

focos de infestações que invadem as casas dos vizinhos. 

A situação é da maior gravidade e as fotos do local falam por si. É inacreditável como uma empresa 

consegue laborar anos a fio em total desrespeito pela sua atividade declarada, pelo ambiente e pela 

qualidade de vida e saúde das pessoas que vivem na envolvente. 

Aliás, o desrespeito pela saúde vai mais longe. Ao que foi comunicado ao Bloco de Esquerda, esta empresa 

terá alguns trabalhadores (provavelmente não declarados) que trabalham algumas horas ou alguns dias por 

semana, estando muito expostos ao pó de cortiça existente no terreno e aos fumos libertados pela 

incineração de vários materiais. Estes trabalhadores não utilizarão, segundo nos foi informado, nenhum tipo 
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de equipamento individual de proteção. 

Lembramos que ainda recentemente deflagrou um incêndio nas instalações desta empresa, o que amplia o 

perigo que ela representa para os moradores da zona. 

Posto tudo isto, em concreto o perigo para o ambiente e para a saúde pública, e tendo em conta que pelo 

menos desde 2009 existem queixas contra esta empresa (seja com este nome ou outro que teve 

anteriormente), impõe-se a necessidade de esclarecimentos e de ações concretas para resolver o problema 

de uma vez por todas. 

Em primeiro lugar, os esclarecimentos que se exigem: quem licenciou esta empresa e qual a atividade que 

ela pode desenvolver no âmbito dessa licença? Por que razão, perante queixas e provas que revelam que a 

empresa coloca em causa o ambiente e a saúde pública, nunca foi feita nenhuma intervenção decidida para 

resolver os problemas que se perpetuam? Que entidades já foram chamadas a intervir nesta empresa, quais 

foram as ações tomadas, as recomendações feitas e qual o cumprimento que a Winner Advantage fez 

dessas recomendações? 

Em segundo lugar, as ações que se exigem: que o Ministério do Ambiente, as autoridades de saúde pública 

e Autoridade para as Condições do Trabalho intervenham nesta situação, numa ação inspetiva rigorosa, 

eliminando qualquer risco para a saúde dos trabalhadores, para a saúde e qualidade de vida dos vizinhos e 

para o ambiente. É urgente que se intervenha no sentido de obrigar a empresa a ter condições de 

acondicionamento. É urgente que se intervenha no sentido de impedir que esta empresa tenha atividade 

como incineradora de todo e qualquer material. É urgente garantir que o dono da empresa melhora, cuida e 

faz manutenção á zona exterior da empresa, procedendo à limpeza do terreno e eliminando focos de 

infestações. 

 

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 Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social, as seguintes questões: 

 

1. 1. Tem conhecimento desta situação? 

2. 2. Tendo em conta a informação de que existirão trabalhadores expostos a atividades que podem promover 

risco para a sua saúde sem qualquer tipo de proteção, que ações inspetivas serão feitas para garantir os 

direitos destes trabalhadores? 

3. 6. O Governo ordenará essa ação inspetiva no imediato? 

Palácio de São Bento, 07 de março de 2017. 

 

O deputado 

Moisés Ferreira 
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