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 REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XIII (     .ª) 

 

Assunto: Irregularidades na empresa Cifial  

 
Destinatário: Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Bloco de Esquerda teve conhecimento de várias irregularidades e práticas prejudiciais aos trabalhadores na 

empresa Cifial – Fabrica 5/6, situada na rua da Circunvalação, freguesia de Paços de Brandão, concelho de 

Santa Maria da Feira. 

Segundo informações transmitidas ao Bloco de Esquerda, desde outubro de 2018 que os portões da empresa 

ficam abertos durante o período de laboração, provocando assim correntes de ar frias (devido às baixas 

temperaturas) em claro prejuízo da saúde e do conforto dos trabalhadores; 

Dentro das instalações desta empresa não há luz suficiente para os trabalhadores que laboram em horários 

noturnos causando enormes dificuldades na execução das suas tarefas; para além disso, chove dentro das 

instalações por falta de manutenção na cobertura das instalações da empresa; 

Esta empresa quer obrigar alguns trabalhadores a trabalharem em duas máquinas ao mesmo tempo, tarefa 

impossível de realizar em condições de segurança; 

São muitos os trabalhadores que exercem trabalhos condizentes com categoria profissional superior, mas a 

empresa recusa a reclassificar as categorias profissionais desses trabalhadores. Quando os trabalhadores 

solicitam a sua reclassificação profissional e o cumprimento da lei, em matérias de segurança e saúde no 

trabalho, é lhe dito que “quem estiver mal que se vá embora”; 

A empresa ainda não informou nem discutiu com os trabalhadores o plano de férias, mas afixou as “pontes” que 

a empresa exige que sejam cumpridas pelos trabalhadores. 

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, Ministério do trabalho, 

solidariedade e segurança social as seguintes perguntas: 

1. Tem o Governo conhecimento destas irregularidades? 

2. Sabe o governo informar se a Autoridade para as Condições do Trabalho tem feito inspecções nesta 

empresa e em todo o grupo Cifial? Se sim, quais foram os resultados dessas inspecções? 
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3. Que medidas pretende o governo desencadear para a legalidade seja reposta com celeridade nesta 

empresa? 

4. Sabe o governo informar se esta empresa tem dividas à segurança social ou à autoridade tributária? 

Palácio de São Bento, 14 de fevereiro de 2019 

 

O deputado  

Moisés Ferreira 

 

 

 


