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Assunto: Empresa de reciclagem de óleos provoca odor pestilento que causa grande incómodo na
população
Destinatário: Ministro do Ambiente e da Ação Climática

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
A empresa Resiway - Soluções Sustentáveis, Lda, situada em Sanfins, concelho de Santa Maria da Feira,
dedica-se ao tratamento de resíduos com óleos e gorduras. Opera há mais de cinco anos a escassos metros de
uma zona habitacional com dezenas de habitações.
O Bloco de Esquerda foi alertado por habitantes da zona para o facto de se sentir, várias vezes por semana, um
forte mau odor, principalmente de manhã e ao final da tarde, o que dificulta a ventilação natural das habitações
que se encontram ao seu redor e o usufruto dos espaços exteriores das mesmas.
Para além dos recentes aparecimentos de óleo em cursos de água localizados perto da indústria, é preocupante
a possível diminuição da qualidade do ar nesta área.
Chegou também ao nosso conhecimento que esta empresa faz o tratamento de resíduos com óleos e gorduras
importados de outros países. Por motivos de saúde pública, este tipo de empresas são obrigadas a adotar todo
o tipo de medidas previstas na lei para o assegurar a qualidade do ar, evitando fugas dos odores para
atmosfera.
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 Ambiente e
Transição Energética as seguintes perguntas:
1. Tem o governo conhecimento desta situação?
2. Sabe o governo informar de que países são provenientes os resíduos com óleos e gorduras que são
tratados nesta empresa?
3. O governo tem conhecimento se esta empresa tem sido alvo de acções inspectivas pelas entidades
públicas responsáveis pelo acompanhamento deste tipo de indústria?
4. Estão previstas inspeções para averiguar a origem dos cheiros?
5. Que medidas pretende o governo adoptar para acabar com estes odores pestilentos?
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