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O ano de 2012 foi particularmente difícil.
E esta é uma verdade global; sentida pelas pessoas, pelas organizações, pelo País. Há apenas, é claro, que salvaguardar  
as distâncias e ter em conta as respetivas proporções; mas é óbvio que a dificuldade em ultrapassar os nossos  
problemas se torna maior quando o tentamos num enquadramento geral que se manifesta claramente adverso.

Na TRATOLIXO iniciámos o ano de 2012 a braços com uma crise declarada, que se havia estabelecido em 2011 com 
a suspensão em abril (tornada definitiva em dezembro) do financiamento à empresa. Em resposta a esta vicissitude  
foi elaborado, logo no início do ano, um Plano de Contingência e Sustentabilidade, com dez grandes vertentes.  
Este Plano - em que se preveem medidas de ajustamento técnico, salarial e comercial da mais diversa índole -  
começou a ser implementado em junho e deverá estar concluído antes do fim de 2013. Uma das componentes mais 
importantes do Plano é a renegociação dos financiamentos com os bancos e a negociação com parceiros de negócio, 
de modo a que venha a ser possível à empresa retomar a sua atividade com uma saúde financeira que, agora, lhe falta.
Ainda assim são vários os factos que o presente documento regista e que provam que a TRATOLIXO  
é uma empresa criativa na busca de alternativas, fazendo questão de investir no futuro.
A assunção de uma relação mais consistente com a Valorsul, no âmbito do novo Modelo Técnico e aproveitando 
recursos externos que colmatam as carências que temos para cumprir a contento a nossa missão, é um desses factos.

Os objetivos alcançados na frente das Tecnologias da Informação; o crescente desvio de resíduos de aterro; 
o esforço consagrado à regularização de processos de licenciamento de instalações; a melhoria contínua 
dos produtos Campoverde e CDR Premium e a aposta no novo projeto RecGlass são outros tantos factos 
que comprovam esse espírito criativo e empreendedor. E, aliás, atestam a competência da TRATOLIXO 
em áreas que são já parte do nosso ADN de empresa pioneira na Investigação & Desenvolvimento.
Entre tantos outros atos que são tratados neste Relatório há um ao qual não podíamos deixar de dedicar 
menção: o início, em setembro, do Processo de Reabilitação Ambiental de Trajouce, tendente a resolver 
um problema herdado de um passado não muito longínquo (cerca de 10 anos) em que algumas (más) 
decisões foram fazendo com que o caminho da empresa se tornasse mais difícil e tortuoso.

E o momento positivo mais alto do ano – facto que entra para a História da TRATOLIXO e constitui  
mais uma prova inequívoca da sua resiliência e vontade de crescer, em quaisquer condições – deu-se  
a 9 de novembro. Falamos da assinatura do auto de receção provisória da empreitada da Central de Digestão  
Anaeróbia da Abrunheira (CDA). Alguns dias depois, a 13 de novembro, iniciava-se a venda de energia elétrica  
à EDP, na sequência do êxito do primeiro paralelo entre a Central de Digestão Anaeróbia da Abrunheira  
e o Posto de Seccionamento de Mafra, da rede elétrica de Média Tensão da EDP Distribuição.
É disto que somos feitos: desta vontade de encontrar a melhor resposta para cada problema; desta  
constância em enfrentar as situações menos favoráveis com espírito de sacrifício mas igualmente com 
muita capacidade de resposta e de busca de novas e mais eficazes soluções.
É o que estamos a tentar, também, com o Processo Especial de Revitalização que despoletámos nos  
últimos dias de 2012 e que resultou na nomeação, no início de 2013, de um Administrador Judicial  
Provisório por parte do 2º Juízo do Tribunal do Comércio de Lisboa.

Vamos, todos, continuar a trabalhar para que se encontrem as soluções e se abram os caminhos que via-
bilizem um ambiente de trabalho de maior confiança; o equilíbrio da situação financeira da empresa e um 
futuro sustentável, como convém, para o serviço de gestão de resíduos – e consequentemente para o bem 
estar das populações respetivas – nos concelhos de Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra.
É essa a nossa determinação e vai ser nesse sentido que vamos concentrar todas as nossas energias.

O Conselho de Administração

MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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1.1.  Composição dos Órgãos Sociais

A TRATOLIXO – Tratamento de Resíduos Sólidos, EIM – Empresa Intermunicipal, SA é gerida 
por um Conselho de Administração (CA) eleito pela Assembleia Geral da AMTRES –  
Associação de Municípios de Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra. 
Os órgãos sociais da TRATOLIXO apresentam a seguinte composição:
Assembleia Geral
Presidente da Mesa: Fernando Jorge Loureiro de Roboredo Seara
Vice-Presidente: Ricardo Costa Barros
Secretário: José Manuel Alves Crespo Afonso
Conselho de Administração
Presidente: Domingos José Calado Saraiva
Vogal: João Carlos da Silva Bastos Dias Coelho
Vogal: Armindo Carlos Cortez de Azevedo
Vogal: José António Petulante Parente
Vogal: Luís Nuno Gama Lobo das Neves Ramos
Fiscal Único
António Pinto e Palma Veiga, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por  
Hélder Palma Veiga, ROC.

Nota: Em 1 de março de 2013 foram eleitos os novos órgãos sociais da TRATOLIXO que  
apresentam a seguinte composição:
Assembleia Geral
Presidente da Mesa : Presidente da Câmara Municipal de Oeiras
Vice-Presidente da Mesa: Presidente da Câmara Municipal de Mafra
Secretário : José Manuel Alves Crespo Afonso
Conselho de Administração
Presidente: José António Petulante Parente 
Vogal : João Carlos da Silva Bastos Dias Coelho
Vogal : Luis Nuno Gama Lobo das Neves Ramos
Fiscal Único
António Pinto e Palma Veiga, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por  
Hélder Palma Veiga, ROC.
As contas aprovadas em Assembleia Geral de 28 de março de 2013 por deliberação da Assembleia  
Geral de 24 de junho de 2013 foram alteradas e aprovadas em reunião de Conselho de  
Administração de 26 de junho de 2013, dando cumprimento à instrução recebida do Acionista 
no que diz respeito à regra do equilíbrio financeiro.

1.2. A TRATOLIXO, EIM, SA

A TRATOLIXO – Tratamento de Resíduos Sólidos, EIM - SA, é uma empresa intermunicipal de 
capitais integralmente públicos, detida em 100% pela AMTRES.
A ação da empresa abrange uma área de 753 Km2, servindo uma população que ronda os 833.000 
habitantes, ou seja, cerca de 8% do total de Portugal Continental.

1. A EMPRESA
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O objeto social da empresa é efetuar a gestão e a exploração do Sistema de Gestão de resíduos sólidos 
urbanos, onde se incluem as atividades de tratamento, deposição final, recuperação e reciclagem 
de resíduos sólidos; a comercialização dos materiais transformados e outras prestações de serviços  
neste domínio. Toda a actividade desenvolvida tem sempre em consideração os princípios da sustentabi-
lidade e a aplicação da legislação e recomendações nacionais e internacionais em vigor para o setor.
Ao longo dos seus mais de 20 anos de existência, a empresa desenvolveu esforços crescentes no 
sentido de valorizar cada vez mais e melhor os resíduos recebidos, dispondo de várias infraestruturas 
especializadas e dedicadas ao respectivo tratamento.

Estas infraestruturas distribuem-se pelo Ecoparque de Trajouce (Cascais), Ecoparque da Abrunheira  
(Mafra) - ainda em fase de construção - e Ecocentro da Ericeira (Mafra).
Durante o ano de 2012, a TRATOLIXO abdicou do direito de uso e dos inerentes poderes de gestão  
das Estações de Transferência do Gradil e Ericeira – ambas localizadas no Concelho de Mafra. A respon-
sabilidade inerente à utilização destas instalações foi transferida para a Câmara Municipal de Mafra.

População* Capitação (kg/hab.dia)** Produção RU 2012

Cascais 206.479 1,289 97.389

 Mafra 76.685 1,201 33.707

Oeiras 172.120 1,037 65.343

Sintra 377.835 0,995 137.652

TOTAL Sistema AMTRES 833.119 1,096 334.090
*Dados do INE referentes ao Censos de 2011    **Dados de produção de 2012

Ecoparque Abrunheira
Ecocentro
Central de Digestão Anaeróbica (CDA)
Células	de	Confinamento	Técnico	(CCT)
ETARI

Ecoparque Trajouce
Ecocentro
Estação de Transferência
Centro Industrial de Tratamento de Resíduos Sólidos (CITRS)
Aterro Sanitário Selado (Central de Valorização Energética do Biogás)

Ecocentro Ericeira

 1

 2

 3

 1

 2

 3
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1.3. Curriculum Vitae dos Administradores

DOMINGOS JOSÉ CALADO SARAIVA
Data de Nascimento: 8 de outubro de 1949

Habilitações Literárias
Curso de Gestão  
e Administração de Empresas
Escola Superior de Organização 
Científica do Trabalho
Inst. Sup. Línguas e Administração

Curso de Analista de Sistema
NCR

Curso de Planeamento 
e Distribuição
COPRAI

Curso de Planeamento 
e Controlo de Gestão
UNITED BREWRIES

Curso de Gestão Financeira
Escola Superior de Gestão  
de Barcelona

Curso de Gestão de Marketing
Escola Superior de Gestão  
de Barcelona

Programa Avançado  
de Economia e Gestão de Empresas  
de Serviços de Águas
Universidade Católica de Lisboa

Experiência	Profissional
Desde 2010 EGSRA, Ass. de Empresas Gestoras de Sistemas de Resíduos
 Presidente da Direção
Desde 2007 TRATOLIXO, EIM, SA.
 Presidente do Conselho de Administração
2007/2009 COLEU - Serviços de Limpeza SA.
 Presidente do Conselho de Administração
2005/2007 SAPEC / CITRI (junho 2005/2007) 
 Consultor na Área Ambiental - Inovação e Desenvolvimento 
 Coordenador do Plano Estratégico para a área do Ambiente 2007
2002/2005 GRUPO ÁGUAS DE PORTUGAL, SGPS, S.A. 
 Vogal do Conselho de Administração da Empresa Geral do Fomento, S.A. 
 Presidente do Conselho de Administração da VALNOR, S.A. 
 Presidente do Conselho de Administração da AMARSUL, S.A. 
 Presidente do Conselho de Administração da RESIDOURO, S.A. 
 Presidente do Conselho de Administração da RESAT, S.A. 
 Presidente do Conselho de Administração da REBAT, S.A. 
 Vogal do Conselho de Administração da RECIGROUP, SGPS, S.A. 
 Vogal do Conselho de Administração das ÁGUAS DO ZÊZERE E CÔA 
 Presidente do Conselho de Administração da RIBTEJO, S.A.
1996/2002 Grupo TECMED, PORTUGAL - Técnicas do Meio Ambiente, S.A. 
 Administrador Delegado/Gerente Executivo
2001/2002 NOVA BEIRA - Gestão de Resíduos S.A. 
 Administrador Delegado
2001/2002 REAL VERDE S.A. 
 Administrador Delegado
1999/2001 RUMOFLEX - Tratamento de Resíduos Sólidos Lda. 
 Gerente Executivo
1998/2002 RESIGES - Gestão de Resíduos Hospitalares, S.A. 
 Gerente Executivo
1999/2001 CITRI - Centro Integrado de Tratamento de Resíduos Industriais, S.A. 
 Vogal da Comissão Administrativa
1998/2002 Grupo TECMED - Delegação de Portugal 
 Administrador
1995/2002 NOVAFLEX - Técnicas do Ambiente, S.A 
 Administrador Delegado
 1992/1995 J.L.BARROS, S.A. 
 Vogal da Mesa da Assembleia Geral
1990/1994 CONTENUR PORTUGAL, S.A. 
 Diretor Geral
1990/1993 LUSOCERAM do Grupo Uralita/Contenur 
 Vice-presidente do Conselho Fiscal
1975/1980 GRUPO CENTRAL DE CERVEJAS
1984/1990 Assessor do Conselho de Gerência
1986/1990 PLÁSTICOS SINTEX, S.A.
 Vice-presidente do Conselho de Administração
1984/1986 CENTRAL DE CERVEJAS
 Assessor do Diretor - Geral de Aprovisionamento
1980/1984 SOCINCA
 Diretor do Gabinete de Planeamento e Coordenação
1975/1980 Sociedade CENTRAL DE CERVEJAS
 Diretor do Gabinete de Planeam. de Produção e Distribuição Fabrica nº. 3
1973/1975 SERTE 
 Técnico de Estudos de Mercado
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JOÃO CARLOS DA SILVA BASTOS DIAS COELHO
Data de Nascimento: 26 de janeiro de 1963

Habilitações Literárias
Licenciado em Direito
Universidade de Lisboa

Diploma Avançado em Ambiente  
e Ordenamento do Território
Faculdade de Ciências e Tecnologias 
da Universidade Nova de Lisboa

Diploma de Gestão Avançada  
em Recursos Humanos
Faculdade de Ciências Económicas  
e Empresarias da Universidade  
Católica de Lisboa

Pós-Graduação  
em Direito do Ordenamento,  
do Urbanismo e do Ambiente
Faculdade de Direito  
da Universidade de Lisboa

Pós-Graduação com especialização 
em Direito do Trabalho
Universidade Lusíada de Lisboa

Pós-Graduação em Finanças
Empresariais
Faculdade de Direito de Lisboa

Experiência	Profissional
Desde 2010 TRATOLIXO, EIM, S.A.
 Vogal do Conselho de Administração
Desde 2010 RNAE - Associação Nacional de Agências de Energia.
 Presidente do Conselho Fiscal
2008/2010 Agência Municipal de Energia - “Agência Cascais Energia”
 Administrador
2007/2009 Comissão de Acompanhamento da Nova ETAR, a construir pela SANEST, S.A.:
 Coordenador
2003/2007 SANEST - Saneamento da Costa do Estoril, S.A., Grupo AdP
 Administrador
2002/2005 Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Concessão  
 e prestação de serviços respeitantes à SUMA, S.A. e Águas de Cascais, S.A.
 - Município de Cascais
 Coordenador
 Consultor Jurídico na área do Ambiente e Ordenamento do Território
2000/2003  Comissão Intergovernamental Mista para a Revisão do Plano  

de Ordenamento do Parque Natural Sintra-Cascais
 Membro
1995/2002 Consultor e Assessor Técnico Parlamentar
1995/1998 Câmara Municipal de Cascais
 Vereador
1994/1997 Serviços Municipais de Água e Saneamento do Município de Cascais
 Administrador
1995 Consultor do Secretário de Estado Adjunto da Ministra da Educação
1993 Formador do Instituto de Emprego e Formação Profissional
1991/1992 Adjunto do Secretário de Estado da Presidência e da Juventude
1987/1991 Direção Geral de Recursos Naturais
 Diretor de Projeto Nacional de Educação Ambiental
1986/1987 Consultor do Secretário de Estado do Ambiente e Recursos Naturais
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ARMINDO CARLOS CORTEZ DE AZEVEDO
10 de outubro de 1953

Habilitações Literárias
Licenciatura em Economia
Instituto Superior de Economia

Pós-Graduação  
em Recursos Humanos
Instituto Superior de Gestão

Experiência	Profissional
Desde 2008 TRATOLIXO, EIM, SA.
 Vogal do Conselho de Administração
2005/2008 SANEST - Saneamento da Costa do Estoril, S.A., Grupo AdP
 Vogal do Conselho de Administração
2002/2005 EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A., Grupo AdP
 Vogal do Conselho de Administração
2000/2002 Parques Tejo, Empresa Municipal.
  Diretor Geral, Administrador Delegado e Vogal  

do Conselho de Administração
2001/2002 TRATOLIXO, EIM.
 Presidente do Conselho de Administração
1997/2000 TRATOLIXO, EIM.
 Vogal do Conselho de Administração
1996/2002 EIA, S.A. - Entidade Instituidora da Universidade Atlântica
 Administrador
1992/1999 Câmara Municipal de Oeiras
 Adjunto do Presidente da Câmara
1979 TAP - Air Portugal
 Quadro Superior (Economista) na Direção de Recursos Humanos
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JOSÉ ANTÓNIO PETULANTE PARENTE
Data de Nascimento: 19 de junho de 1964

Habilitações Literárias
Licenciatura em Teologia
Universidade Católica Portuguesa

Pós-Graduação em Teologia Pastoral
Universidade Católica de Lisboa

Habilitação Pedagógica Complementar 
EMRC
Universidade Católica de Lisboa

Formação Avançada  
em Direito do Trabalho
Universidade Católica de Lisboa - 
Faculdade de Direito

Formação Avançada  
em Organizações do Terceiro Sector
Universidade Católica de Lisboa - 
Faculdade de Direito

Formação Avançada Revisão do Código  
de Trabalho (Direito do Trabalho)
Universidade Católica de Lisboa - 
Faculdade de Direito

Gestão de Organizações Sociais
AESE - Lisboa
Escola de Direcção e Negócios

Experiência	Profissional
Desde 2009 Câmara Municipal de Mafra
 Vereador - Pelouros de Ambiente
Desde 2000 Centro Paroquial São João das Lampas
 Director-Geral - Acção Social
Desde 1997 Escolas de Ensino Público Básica e Secundária
 Professor e Assessor
Desde 1993 Escola Secundária Henriques Nogueira
 Professor
Desde 1992 Colégio Atlântico - Peniche
 Professor
Desde 1982 Fábrica da Igreja Paroquial Nª. Srª. do Amparo
 Escriturário
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LUÍS NUNO GAMA LOBO DAS NEVES RAMOS
Data de Nascimento: 11 de julho de 1965

Habilitações Literárias
Licenciatura em Arquitetura
Faculdade de Arquitetura
da Universidade Técnica  
de Lisboa

Experiência	Profissional
Desde 2011 TRATOLIXO, EIM, SA.
 Vogal do Conselho de Administração
2007/2011 Assembleia Municipal de Sintra
  Deputado Municipal, membro da Comissão Permanente de Economia  

e Finanças membro da Comissão Eventual de Acompanhamento  
da Revisão do Plano Diretor Municipal

2007/2011 Agência Municipal de Energia de Sintra
 Consultor/ Gestor de projetos
2006/2007 EPUL - Gabinete de Reconstrução dos Bairros Padre Cruz e Boavista
 Consultor
2003/2006 Comissão de Assistência e Habitação Social do Governo Civil de Lisboa.
 Vogal
2002 Gabinete de Apoio Pessoal à Governadora Civil de Lisboa.
 Consultor
1999/2009 2 ÂNGULOS – Arquitectos, Lda.
 Sócio-gerente
1995/2003 Câmara Municipal de Lisboa – D. M. de Ambiente e Espaços Verdes
 Consultor/Projetista
Desde 1993 Docente do Ensino Secundário
1992/1993 Secretaria Regional de Turismo e Ambiente dos Açores
 Técnico Superior na Direção Regional de Turismo
desde 1991 Profissional independente de Arquitetura
1990/1992 Câmara Municipal de Lisboa – D. M. de Ambiente e Espaços Verdes
 Técnico da Divisão de Obras
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1.4. Organização da Empresa
A estrutura funcional da empresa é apresentada no organigrama seguinte.

Atualizado em 26 de junho de 2012
Direcção GabineteÁrea Serviços
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2.1. Receção de Resíduos

A TRATOLIXO geriu em 2012 um total de 
416.529 t de resíduos urbanos e equiparados  
a urbanos, provenientes dos municípios 
que serve e de particulares. Estes números 
evidenciam uma diminuição de 8,7% face ao 
ano de 2011, ou seja, uma redução de -39.610 
toneladas recolhidas no Sistema AMTRES.
O quadro Q1 mostra a evolução da produção de 
resíduos ocorrida no Sistema desde 2003, no 
qual é possível observar uma evolução cres-
cente até 2008, ano após o qual se inicia um 
progressivo e acentuado decréscimo. (Q1)

Na categoria dos resíduos equiparados  
a urbanos, apenas os resíduos verdes registaram  
em 2012 um aumento das quantidades  
recolhidas, com +6,1% e (1.427 t) face ao ano 
anterior, facto que se justifica também com 
a melhor separação dos resíduos de limpeza 
efetuada pelos vários municípios.
É por este motivo que a recolha de resíduos 
de limpeza apresenta uma diminuição,  
em relação a 2011, de 27,4% (ou seja, -17.903 t).

Já no que respeita aos monstros (tais como 
mobiliário, pneus, Equipamentos Elétricos  
e Eletrónicos (EEE’s) e sucata), o decréscimo 
de 14,5% (-1.499 t) é atribuído à contração  
do consumo associado à crise económica, que 
terá conduzido a uma diminuição da compra 
de bens de longa duração que dão origem  
a esta tipologia de resíduos.

Particularizando a análise para os Resíduos 
Sólidos Urbanos (RSU) – que incluem os 
resíduos de recolha seletiva e os resíduos de 
recolha indiferenciada – o Sistema recolheu 
um total de 335.368 t, o que constitui igualmente 
um decréscimo de 6,1% (-21.636 t) quando 
comparado com 2011.
Estes resultados são um reflexo indireto da 
difícil conjuntura sócio-económica nacional, 
que causou a contração da atividade económica 
e o aumento da taxa de desemprego - fatores 

que conduziram à diminuição do poder  
de compra dos cidadãos, com implicações  
na diminuição da geração de resíduos.

Esta desaceleração na produção de resíduos  
é, aliás, uma tendência que se vem verificando  
desde finais de 2008. Mas é de salientar que  
o resultado obtido em 2012 para os RSU  
corresponde ao valor mais reduzido dos últimos 
10 anos, conforme se pode verificar a partir 
da análise do gráfico. (G1)

Este resultado é fruto sobretudo do  
comportamento registado nos resíduos  
indiferenciados, uma vez que esta tipologia de 
resíduos representa 89% dos RSU do Sistema  
AMTRES. O ano de 2012 caracterizou-se, 
sublinhe-se, como o período com o registo 
de quantidade recolhida mais reduzido dos 
últimos 10 anos, tendo-se assistido a uma 
diminuição de 19.328 t nesta recolha face  
a 2011, o que representa -6,1%. (Q2)

Por outro lado, as recolhas seletivas multimaterial 
não ficaram imunes à difícil situação  
sócio-económica que o país atravessa, tendo-se  
verificado uma diminuição de 5,9% (-2.308 t)  
face ao ano transato. Este resultado constitui 
o valor mais reduzido dos últimos 6 anos, 
como se pode verificar pela análise  
do quadro. (Q3)

2. ATIVIDADE DA EMPRESA

G1 -  EVOLUÇÃO DA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBA-
NOS DO SISTEMA AMTRES ENTRE 2003 E 2012.

RSU (t) Total
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G2 -  EVOLUÇÃO DA RECOLHA  
DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS  
RECOLHIDOS SELETIVAMENTE  
NO SISTEMA AMTRES  
ENTRE 2003 E 2012.

É possível ainda constatar que, com exceção 
do vidro – que apresenta um crescimento  
de 83 t (+0,8%) relativamente a 2011 – todos 
os materiais de recolha seletiva sofreram  
decréscimos face aos resultados obtidos no ano 
anterior. Salienta-se o papel/cartão, com uma 
variação negativa de 12,0% (-2.183  t). (Q4)

O decréscimo de resíduos nesta frente fica 
naturalmente a dever-se à alteração  
comportamental dos cidadãos (e dos produtores)  
face à crise económica, que influenciou  
os padrões de consumo de jornais, revistas, 
sacos de papel e outros produtos embalados 
em caixas de cartão.
Note-se que este material tem também sido 
alvo de roubo (a partir, até, dos próprios eco-
pontos), sendo desviado dos circuitos  
de valorização oficiais. 
As embalagens de plástico, metal e ECAL  
registam uma pequena redução na quantidade 
recolhida (-56 t, ou seja, -0,7% face a 2011), 
situação inédita desde o registo do ano de 
2003, embora esta tipologia de resíduos tenha 
iniciado um abrandamento de produção  
a partir de 2009, revelando um consumo mais 
racional dos produtos que vêm embalados 
nestes materiais.
O vidro foi, como já referido, o único material 
de recolha seletiva a registar um aumento.  
É um facto que se atribui, em grande parte,  
à alteração do procedimento de cargas  
contaminadas, cujo material passou a ser 
contabilizado como uma recolha seletiva, 
independentemente das suas características 
qualitativas.

Terminando a análise dos fluxos provenientes 
de recolha seletiva, verifica-se ainda que os 
biorresíduos também sofreram um decréscimo 
de 7,8% (-152 t) relativamente a 2011.  
Destaca-se, porém, como evento positivo 
para a gestão de resíduos do Sistema, o início, 
em finais de 2012, da recolha seletiva deste 
fluxo de resíduos por parte do município de 
Oeiras, o que permitiu atenuar o decréscimo 
observado no total de biorresíduos recolhidos.
A evolução dos quantitativos recolhidos 
seletivamente por cada tipologia de material 
pode ser observada a partir do gráfico  
abaixo. (G2)
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Q1- TOTAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RESÍDUOS EQUIPARADOS A URBANOS RECOLHIDOS NO SISTEMA AMTRES ENTRE 2003 E 2012
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ∆ 2011-2012

RSU (t) TOTAL 362.970 366.180 364.924 375.590 378.169 379.071 374.259 371.823 357.004 335.368 -6,1%
CMC (t) 100.482 101.847 101.065 103.503 105.791 106.713 105.417 104.108 101.746 97.389 -4,3%
CMM (t) 30.533 32.015 32.991 35.493 36.447 36.850 36.744 36.420 35.367 33.707 -4,7%
CMO (t) 73.254 72.831 73.163 75.023 75.010 74.739 73.756 73.126 69.567 65.343 -6,1%
CMS (t) 151.911 152.379 152.445 157.703 157.244 156.762 154.731 154.927 147.770 137.652 -6,8%
PARTICULARES (t) 6.789 7.109 5.260 3.869 3.677 4.007 3.611 3.241 2.554 1.278 -49,9%
RESÍDUOS VERDES (RV) (t) TOTAL 15.364 18.754 12.009 14.433 11.564 13.785 20.785 22.780 23.410 24.837 6,1%
CMC (RV) (t) 8.382 10.776 6.902 8.211 7.013 7.300 10.728 14.986 17.874 19.564 9,5%
CMM (RV) (t) 330 713 571 796 312 1.009 2.124 1.973 2.163 1.832 -15,3%
CMO (RV) (t) 2.513 2.484 1.309 1.549 762 523 368 466 551 1.951 254,3%
CMS (RV) (t) 4.124 4.723 3.222 3.871 3.074 4.456 7.454 5.280 2.750 1.261 -54,1%
PARTICULARES (RV) (t) 15 58 5 7 402 497 111 75 71 230 221,6%
RESÍDUOS DE LIMPEZA (RL) (t) TOTAL 40.304 46.959 54.833 52.787 73.601 80.926 76.172 71.443 65.357 47.455 -27,4%
CMC (RL) (t) 16.041 14.492 20.213 18.684 27.672 29.744 24.211 25.536 23.824 16.175 -32,1%
CMM (RL) (t) 191 215 515 1.445 2.377 1.767 1.353 2.166 1.127 902 -20,0%
CMO (RL) (t) 2.942 8.084 11.703 8.995 17.123 9.163 11.271 6.422 7.688 3.415 -55,6%
CMS (RL) (t) 20.915 23.853 22.000 23.480 26.245 39.909 38.915 36.906 32.433 26.915 -17,0%
PARTICULARES (RL) (t) 215 314 401 184 185 343 422 414 284 48 -83,2%
MONSTROS (t) TOTAL 7.622 7.940 8.385 9.470 10.924 10.907 10.836 11.780 10.368 8.869 -10,1%
CMC (t) 2.066 2.152 2.276 3.039 2.892 2.907 2.723 3.277 3.161 2.569 -18,7%
CMM (t) 333 507 684 853 1.145 1.569 1.696 1.678 1.667 1.399 -16,1%
CMO (t) 2.911 2.921 3.002 2.772 3.752 3.001 3.141 2.874 2.363 2.073 -12,3%
CMS (t) 2.312 2.359 2.423 2.807 2.840 2.857 2.686 2.965 2.415 2.143 -11,3%
PARTICULARES (t) 0 0 0 0 295 572 590 987 762 685 -10,1%
TOTAL DE RESÍDUOS (t) TOTAL 426.260 439.833 440.151 452.281 474.257 484.690 482.053 477.826 456.139 416.529 -8,7%
CMC (t) 126.971 129.267 130.456 133.436 143.368 146.664 143.079 147.907 146.606 135.697 -7,4%
CMM (t) 31.387 33.450 34.761 38.586 40.280 41.195 41.916 42.237 40.325 37.840 -6,2%
CMO (t) 81.621 86.321 89.177 88.338 96.647 87.427 88.536 82.888 80.169 72.781 -9,2%
CMS (t) 179.262 183.314 180.091 187.861 189.403 203.984 203.786 200.077 185.369 167.971 -9,4%
PARTICULARES (t) 7.019 7.481 5.666 4.060 4.559 5.420 4.735 4.718 3.671 2.240 -39,0%

Q2 - TOTAL DE RESÍDUOS INDIFERENCIADOS RECOLHIDOS NO SISTEMA AMTRES ENTRE 2003 E 2012.
TOTAL RECOLHA INDIFERENCIADA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ∆ 2011-2012
AMTRES 343.395 342.667 334.870 338.763 335.947 335.914 333.062 330.817 317.755 298.427 -6,1%
Cascais 97.171 97.487 94.922 93.931 93.874 93.933 93.341 92.012 89.557 85.524 -4,5%
Mafra 29.494 30.681 30.406 32.279 32.615 32.513 32.615 32.531 31.613 30.419 -3,8%
Oeiras 65.179 63.945 63.615 64.389 63.377 63.800 63.176 62.765 60.120 56.800 -5,5%
Sintra 144.762 143.453 140.900 144.760 142.964 142.348 140.657 140.357 133.946 124.446 -7,1%
Particulares 6.789 7.101 5.028 3.404 3.117 3.320 3.274 3.152 2.520 1.239 -50,8%

Q3 - TOTAL DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS DO SISTEMA AMTRES PROVENIENTES DE RECOLHAS SELETIVAS ENTRE 2003 E 2012
TOTAL RECOLHAS SELETIVAS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ∆ 2011-2012
AMTRES 19.575 23.513 30.054 36.827 42.222 43.157 41.198 41.005 39.249 36.941 -5,9%
Cascais 3.311 4.360 6.143 9.572 11.917 12.781 12.076 12.096 12.189 11.865 -2,7%
Mafra 1.040 1.334 2.585 3.214 3.832 4.337 4.129 3.889 3.755 3.288 -12,4%
Oeiras 8.075 8.886 9.548 10.634 11.633 10.939 10.580 10.362 9.447 8.543 -9,6%
Sintra 7.150 8.926 11.545 12.943 14.279 14.414 14.074 14.569 13.825 13.206 -4,5%
Particulares 0 8 232 466 559 686 337 89 34 40 17,2%

Q4 - RESÍDUOS RECICLÁVEIS DO SISTEMA AMTRES RECOLHIDOS SELETIVAMENTE ENTRE 2003 E 2012
RECOLHA SELETIVA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ∆ 2011-2012
RESÍDUOS ORGÂNICOS
AMTRES 0 0 550 2.502 3.228 2.092 1.668 1.822 1.938 1.786 -7,8%
Cascais 0 0 116 1.709 2.255 1.627 1.307 1.473 1.595 1.552 -2,7%
Mafra 0 0 351 383 344 464 361 346 343 222 -35,2%
Oeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 -
Sintra 0 0 83 409 630 1 0 3 0 0 -
Particulares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PAPEL E CARTÃO
AMTRES 10.731 12.879 15.891 18.704 20.953 21.240 19.701 20.070 18.235 16.051 -12,0%
Cascais 1.534 2.068 2.970 4.151 5.003 5.618 5.273 5.193 5.057 4.717 -6,7%
Mafra 352 449 985 1.356 1.573 1.790 1.617 1.615 1.457 1.181 -18,9%
Oeiras 5.399 5.877 6.074 6.638 7.134 6.373 5.937 5.692 4.947 4.309 -12,9%
Sintra 3.445 4.485 5.831 6.373 6.972 7.090 6.693 7.487 6.748 5.842 -13,4%
Particulares 0 0 31 185 271 368 181 83 27 2 -91,5%
EMBALAGENS DE PLÁTICO, METAL E ECAL
AMTRES 2.101 2.715 3.926 5.023 6.534 7.448 7.695 8.074 8.223 8.167 -0,7%
Cascais 294 429 744 1.167 1.713 2.107 2.223 2.217 2.311 2.397 3,7%
Mafra 81 122 274 422 618 736 737 704 686 680 -0,8%
Oeiras 914 1.076 1.258 1.543 1.987 1.901 1.920 1.957 1.918 1.812 -5,5%
Sintra 812 1.081 1.524 1.798 2.129 2.604 2.770 3.191 3.301 3.241 -1,8%
Particulares 0 8 126 91 87 100 46 5 7 37 463,1%
VIDRO
AMTRES 6.743 7.920 9.686 10.599 11.507 12.376 12.134 11.040 10.854 10.937 0,8%
Cascais 1.483 1.862 2.312 2.544 2.948 3.428 3.274 3.214 3.226 3.199 -0,9%
Mafra 607 764 975 1.052 1.298 1.347 1.414 1.224 1.269 1.205 -5,1%
Oeiras 1.761 1.934 2.216 2.452 2.512 2.664 2.724 2.713 2.582 2.411 -6,6%
Sintra 2.892 3.360 4.107 4.362 4.548 4.718 4.612 3.889 3.776 4.123 9,2%
Particulares 0 0 76 189 201 218 110 1 0 0 -100,0%
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Q5 - RECUPERAÇÃO DE RECICLÁVEIS NA CITRS COM ORIGEM NA RECOLHA INDIFERENCIADA
2008 2009 2010 2011 2012 ∆ 2011-2012

TOTAL (t) 3.935,24 3.552,25 4.462,95 4.197,54 4.452,34 6,07%
Filme plástico da Recolha Indiferenciada 1.344,12 1.604,18 1.731,16 1.661,61* 1.575,20 -5,20%
PEAD da Recolha Indiferenciada - - - - 144,12 -
Cartão da Recolha Indiferenciada 1.696,03 938,47 1.470,58 1.220,43 1.451,37 18,92%
Aço da Recolha Indiferenciada 881,26 921,30 1.124,16 1.172,52 1094,14 -6,68%
Alumínio da Recolha Indiferenciada 13,83 16,52 17,23 18,356 17,95 -2,19%
PET da Recolha Indiferenciada 0,00 71,78 119,82 124,62 169,56 36,06%

* Em 2011 o PEAD era agregado aos fardos de filme plástico.

Q6 - PRODUÇÃO DE COMPOSTO NA CITRS
2008 2009 2010 2011 2012 ∆ 2011-2012

COMPOSTO (T) 10.581,92 14.126,98 14.942,06 16.163,44 12.373,06 -23,45%

Q7 - CDR ENVIADO PARA CIMENTEIRAS
2009 2010 2011 2012 ∆ 2011-2012

 (T) 446,16 4.744,95 5.411,52 5.507,67 1,78%

2.2. Tratamento e Valorização

Num ano caracterizado por uma grave crise 
económica que atingiu igualmente a empresa  
– causando alguma instabilidade a nível 
organizacional – a TRATOLIXO conseguiu 
demonstrar a sua resiliência através do bom 
desempenho operacional. Um facto que  
se comprova pelo aumento em cerca de 6%, 
relativamente a 2011, na recuperação de  
materiais recicláveis na CITRS, provenientes 
de resíduos indiferenciados. 

De facto, apesar da diminuição da quantidade  
total de resíduos indiferenciados recebidos  
para tratamento nesta infraestrutura,  
verificou-se, neste tipo de resíduos, uma  
maior recuperação do PET (politereftalato  
de etileno) e cartão.

Excetuam-se o filme plástico, o aço e o alumínio.  
A redução verificada no filme plástico deve-se  
ao facto de se ter iniciado em 2012 a desagregação  
do PEAD (polietileno de alta densidade) dos 
fardos deste material. Como se pode verificar  
pela soma de ambas as parcelas – filme plástico  
e PEAD – houve um aumento efetivo nas 
quantidades recuperadas face ao ano anterior.

Relativamente ao aço e alumínio, estes 
decréscimos estão associados, em primeiro 
lugar, à diminuição da recolha de resíduos 
indiferenciados. A quantidade de resíduos 
processados na Central Industrial de Tratamento  
de Resíduos Sólidos (CITRS) em 2012 foi 

igualmente menor face a 2011, tendo-se  
registado – através das caracterizações realizadas  
– um menor potencial destes materiais  
existentes nos resíduos indiferenciados  
em comparação com o ano anterior. (Q5)

Os resultados positivos acima apresentados 
são fruto de um processo de reorganização 
dos meios humanos afetos à triagem manual, 
o que não só viabilizou o cumprimento das 
metas como permitiu superá-las largamente.

A manutenção preventiva aplicada em 2012 
aos equipamentos e instalações de Trajouce 
permitiu, também, contribuir para a otimização 
do desempenho nesta matéria.

No respeitante à produção de composto a partir  
da fração orgânica existente nos resíduos  
indiferenciados, em 2012 foram produzidas um  
total de 12.373,06 t na CITRS de Trajouce. 
Isto constituiu uma redução de 23,45% face  
a 2011, resultado que se justifica com a sus-
pensão da actividade, ocorrida em dezembro,  
do Tratamento Biológico (TB) e Tratamento 
Mecânico II (TM II) – ou seja, Afinação. (Q6)

Para além destes produtos, destaca-se ainda  
a produção de CDR a partir do rejeitado  
leve do Tratamento Mecânico II da CITRS  
e monstros do Ecocentro, cujas remessas para 
a CIMPOR totalizaram 5.507,67 t durante 
o ano de 2012, reforçando uma importante 
estratégia de desvio de aterro e valorização  
de resíduos. (Q7)
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Apesar da CDA da Abrunheira se encontrar 
em fase de exploração condicionada à conclusão  
da reparação dos biodigestores, foram já  
rececionados e processados nesta nova 
unidade, em 2012, um total de 46.542,5 t de 
resíduos. Este facto possibilitou igualmente  
gerar produtos valorizáveis a partir das 
triagens manual e mecânica existentes nesta 
unidade, num total de 1.147,01 t – conforme 
se pode observar no quadro abaixo. (Q8)

O processo de tratamento de resíduos iniciado  
na CDA permitiu igualmente produzir  
composto a partir da fração orgânica existente  
nos resíduos indiferenciados que deram  
entrada nesta nova unidade: (Q9)

De salientar ainda que o arranque dos três 
motogeradores na CDA ocorreu em novembro,  
tendo-se estabelecido de imediato o paralelo 
com a Rede Elétrica de Distribuição para  
a entrega de energia, tendo sido injetada  
na REN 138,14 MWh de energia elétrica. 
Quanto ao encaminhamento de resíduos 
para destino final, em 2012 verificou-se um 
decréscimo de 13%, como é possível verificar 
no quadro abaixo. (Q10)

Durante o ano de 2012 - e por razões óbvias 
de racionalidade na gestão - aproveitou-se  
a disponibilidade da Valorsul, o que  
representou um aumento de 27% na  
quantidade de resíduos encaminhados  
para valorização energética.

Foi também iniciado o encaminhamento de  
resíduos – rejeitado pesado da afinação, consti-
tuído essencialmente por vidro – para triagem 
numa empresa especializada, considerando-se 
este destino como “Outra Valorização”.  
Nesta categoria de destino incluem-se também 
os resíduos indiferenciados tratados no TMB 
da Amarsul.

A opção por estas soluções obedeceu a uma 
ótica de hierarquia de gestão de resíduos: 
tratava-se de usar destinos de valorização em 
detrimento do envio de resíduos para aterro 
(onde se incluem os aterros comuns e aterro 
de inertes). Este, como se pode constatar,  
registou um decréscimo global de 22,37% 
face ao ano de 2011.

Salienta-se ainda que o envio direto de resíduos 
indiferenciados para aterro foi reduzido  
em 19% face a 2011, associado à diminuição 
da quantidade recolhida, facto que contribuiu 
sensivelmente para o desvio de matéria  
orgânica colocada em aterro.

Por outro lado, deu-se continuidade à parceria  
estabelecida com a Valorsul no sentido de se 
efetuar o tratamento dedicado dos biorresíduos  
recolhidos no município de Mafra na ETVO 
(Estação de Tratamento e Valorização Orgânica)  
da Amadora.

Q8 -  RECUPERAÇÃO DE RECICLÁVEIS NA CDA  
COM ORIGEM NA RECOLHA INDIFERENCIADA

2012
TOTAL (t) 1.147,01
Sucata ferrosa 7,34
Sucata não ferrosa 2,68
Filme plástico 113,84
PEAD 57,53
PET 76,90
Papel/Cartão 120,22
ECAL 12,73
Aço embalagem 734
Alumínio embalagem 21,78

Q9 - PRODUÇÃO DE COMPOSTO NA CDA
2012

COMPOSTO (T) 2.757

Q10
2009 (t) 2010 (t) 2011 (t) 2012 (t) ∆ 2011-2012 (%)

Aterro 246.697,82 234.638,69 203.816,54 156.580,73 -23,18
Aterro Inertes 26.481,62 13.456,38 8.492,52 8.236,72 -3,01
Valorização orgânica 10.177,84 33.262,64 50.816,20 23.755,64 -53,25
Outra Valorização - - - 5.244,20 -
Incineração 92.394,49 77.646,80 89.400,79 113.317,94 26,75
TOTAL ENVIOS 375.751,77 359.004,51 352.526,05 307.135,23 -12,88

* Em 2011 o PEAD era agregado aos fardos de filme plástico.
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Q12 - ECOCENTRO TRAJOUCE
2008 (t) 2009 (t) 2010 (t) 2011 (t) 2012 (t) ∆ 2011-2012 (%)

Plásticos rígidos 189,38 119,46 163,54 120,32 100,06 -16,84
Pilhas 16,96 9,98 7,64 0,60 2,06 243,33
REEE 202,02 258,20 212,58 127,74 89,56 -29,89
Metais 344,26 369,54 250,02 171,18 198,62 16,03
Pneus 495,40 608,92 602,86 572,98 514,98 -10,12
Biomassa 16.294,46 16.010,88 17.394,24 16.334,30 15.374,76 -5,87
EPS 2,14 3,04 7,52 2,62 5,26 100,76
TOTAL 17.544,62 17.380,02 18.638,40 17.329,74 16.285,30 -6,03%

Q11 - RETOMAS
VIDRO (T) PAPEL CARTÃO (T) * PLÁSTICO (T) METAL (T) MADEIRA (T) TOTAL (T)

2007 11.559 7.712 2.722 421 92 22.506
2008 12.072 9.024 2.780 470 90 24.436
2009 11.334 7.504 3.717 387 256 23.198
2010 12.134 8.756 2.934 445 789 25.059
2011 10.639 7.908 3.617 475 1.045 23.683
2012 10.956 7.778 3.989 592 1.388 24.702
∆ 2011-2012 (%) 3% -2% 10% 25% 33% 4%

* Reporta apenas papel/cartão embalagem e inclui dados referentes às retomas de ECAL.

No que diz respeito à retoma de materiais 
recicláveis provenientes das recolhas seletivas, 
o ano de 2012 registou, face a 2011,  
um aumento de 4% nas retomas (cerca  
de 1.019 t), resultado que se deve aos aumentos  
verificados nas retomas de quase todos  
os materiais, com especial incidência nos 
plásticos, madeira, embalagem e vidro.

A única exceção ocorre no papel/cartão,  
facto que, como já se disse, está associado  
à diminuição das quantidades recolhidas  
na origem. (Q11)

Os resultados obtidos nas retomas  
de plástico e metais são também consequência  
das elevadas eficiências de triagem obtidas 
em 2012 pelos prestadores de serviço que  
realizam a triagem dos resíduos de embalagem  
provenientes do ecoponto amarelo – plástico, 
metal e ECAL (Embalagens de Cartão para 
Alimentos Líquidos).

A recuperação de materiais a partir do  
Ecocentro de Trajouce também sofreu um  
decréscimo de cerca de 6% (-1.044,44 t) face 
ao ano de 2011, causado pela crise económica,  
tendo-se observado uma variação negativa 
nos fatores de produção de quase todos  
os materiais. (Q12)

G3 -  RESÍDUOS RECEBIDOS ECOCENTRO ERICEIRA
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Durante o ano de 2012 ocorreu igualmente um  
decréscimo de 5,81% (-102,29 t) na quantidade  
de resíduos rececionada no Ecocentro  
da Ericeira em relação ao ano anterior.
Mais uma vez, este resultado evidencia  
a contração do consumo associado à crise 
económica.

Verifica-se também, e igualmente em razão  
deste contexto sócio-económico, que  
o número de utilizadores que se deslocaram 
ao Ecocentro da Ericeira diminuiu em 8,02%. 
No entanto, constata-se um ligeiro aumento 
(0,8%) nos utilizadores particulares, o que 
confirma a importância desta infraestrutura 
na gestão de resíduos do Sistema.
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2.3. Manutenção

Durante o ano de 2012, a manutenção preventiva  
junto dos equipamentos das instalações de 
Trajouce foi uma aposta contínua, resultando 
numa consequente diminuição de horas de 
manutenção corretiva face ao ano anterior.

Em termos globais, a disponibilidade técnica 
da CITRS atingiu em 2012 os 98,02%,  
valor considerado extraordinário para uma 
instalação com mais de 20 anos de laboração, 
em condições extremamente agressivas.

Foi sentida, ao longo do ano, uma melhoria,  
nem sempre constante, na taxa de horas usadas  
para atividades preventivas, relativamente  
à totalidade de horas disponíveis.

Apesar de algumas oscilações, devidas  
essencialmente a questões não programadas  
e pontuais ligadas a problemas técnicos,  
a disponibilidade dos equipamentos para 
operação foi elevada.

2.4.  Valorização Energética  
do Biogás do Aterro de Trajouce

Durante o ano de 2012, a produção de 
energia elétrica pelo Sistema de Valorização 
Energética do Biogás do Aterro Sanitário de 
Trajouce totalizou 1.429,20 MWh,  
o que constitui um desvio de -42,14%  
face ao obtido em 2011. (G4)

A produção de energia elétrica foi muito  
irregular ao longo do ano, com um pico  
máximo registado em novembro e uma  
produção mínima atingida em julho. (G5)

Ao longo do ano de 2012, a Central funcionou  
por 3.753 horas e esteve parada 5.031 horas,  
o que se traduziu numa disponibilidade  
horária média de 43%. 

O grande número de horas de paragem 
verificou-se no verão, nos meses de julho  
e agosto, devido à escassez de produção de 
biogás resultante da desidratação do aterro.  
Esta desidratação foi originada pela seca 
prolongada - verificada em praticamente todo 
o ano - e à indisponibilidade/atraso, por parte 
da empresa que faz a assistência técnica ao 
motor, na reparação das falhas no arranque 
do grupo motogerador.

O quadro resume os dados de eletricidade 
consumida e produzida em termos energéticos  
e económicos. (Q13)

G4 -  PRODUÇÃO ANUAL DE BIOGÁS. 
VARIAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA  
ANUALMENTE PRODUZIDA, DESDE 2009 ATÉ 2012.

G5 -  ENERGIA ELÉTRICA PRODUZIDA (kWh). 
VARIAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA  
PRODUZIDA DURANTE O ANO DE 2012.
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Q13 -  TOTAL 2012
Eletricidade produzida (MWh) 1.429,2
Energia produzida (€) 149.249,48
Energia ativa consumida (MWh) 60,14
Energia ativa consumida (€) 18.065,24
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2.5.  Novas Infraestruturas  
e Novos Investimentos

2.5.1. Ecoparque da Abrunheira

2.5.1.1.  Central de Digestão  
Anaeróbia (CDA)

A CDA da Abrunheira registou, em 2012, 
vários desenvolvimentos relevantes.
A 24 de janeiro, verificou-se o arranque  
biológico do 1º digestor, com a inoculação  
de material biológico adaptado ao processo 
de digestão anaeróbia.
Uma vez que os parâmetros de controlo  
biológico não atingiram os valores ideais,  
foi decidido esvaziar este digestor.
A inoculação biológica do digestor n.º 2 teve 
início no dia 13 de fevereiro, tendo-se  
iniciado a produção de energia elétrica  
a partir deste digestor no dia 13 de novembro.

A Receção Provisória da CDA foi assinada  
a 9 de novembro, com efeitos a partir da data 
da vistoria realizada a 31 de Agosto – data 
prevista no Plano de Trabalhos - tendo-se 
iniciado a venda de energia à EDP a 13 de  
novembro, quando foi realizado com êxito  
o primeiro paralelo entre a Central de Biogás 
da Abrunheira e a rede elétrica de Média Tensão  
da EDP Distribuição. O Ponto de Receção  
da energia elétrica produzida na nossa Central  
é o Posto de Seccionamento de Mafra da  
EDP e a Potência de Ligação é de 4.410 kVA.  
O importante acontecimento teve lugar  
depois de lavrado o auto de inspeção à regulação  
e às proteções de interligação; e o Auto de 
Ligação foi assinado por ambas as partes logo 
após o histórico paralelo com a rede.  
Numa primeira fase a Central ficou  
a trabalhar – tal como inicialmente previsto  
- com dois digestores, capazes de produzir,  
cada um, cerca de 6.150 kWh/ano.  
Em meados de 2013 deverá entrar em serviço 
o terceiro digestor.

Esta nova unidade tratou, durante o ano 
de 2012, 46.542,5 t de resíduos e produziu 
138,14 MWh de energia elétrica.

1ªfactura que representa  
o inicio da produção de energia e sua venda à EDP.
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2.5.1.2.		Células	de	Confinamento	 
Técnico (CCT)

O Consórcio Empreiteiro solicitou a rescisão 
do Contrato da empreitada de construção  
das Células de Confinamento Técnico  
e o Acordo de Rescisão foi assinado no dia  
3 de outubro de 2012. A pedido da TRATOLIXO,  
o Consórcio Empreiteiro aceitou concluir os 
trabalhos, em execução, destinados a garantir 
a acessibilidade de viaturas pesadas à CDA. 
Fazem parte destes trabalhos a pavimentação 
e execução de órgãos de drenagem na zona 
do ramal de acesso à CDA e diversos trabalhos  
na área da nova portaria operacional provisória  
do Ecoparque. A sua realização vai dotar este  
espaço das condições necessárias para permitir,  
a curto prazo, o controlo operacional  
de viaturas pesadas destinadas à CDA.  
Para além disso, a TRATOLIXO promoveu  
a execução da sinalização horizontal e vertical 
(provisória) da via periférica das CCT  
(no troço compreendido entre a portaria  
provisória e a CDA), o que tornou possível,  
a partir do dia 10 de dezembro, a circulação 
de viaturas pesadas nesse espaço.

Terá agora de ser lançado novo procedimento  
para a conclusão desta empreitada, que deverá  
ficar concluída no final de 2014.
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2.5.1.3.  Estação de Tratamento de Águas 
Residuais Industriais (ETARI)

A 5 de janeiro de 2012 - ao abrigo do disposto  
no nº 2 do Artº. 213º do Decreto-Lei n.º 59/99  
de 2 de março (Mora no pagamento)  
- o Consórcio Empreiteiro informou  
a TRATOLIXO da sua decisão de rescindir  
a empreitada de Conceção/Construção  
da ETARI da Abrunheira. 

Depois de um longo período de negociações 
(despoletadas imediatamente após receção  
do pedido de rescisão), foi possível,  
a 3 de outubro, assinar um contrato de Cessão  
para outra entidade. Assim, a Socamex, S.A.U.  
assumiu a posição contratual que pertencia 
ao Consórcio Espina & Delfin / Factor  
Ambiente, comprometendo-se a ter  
a empreitada concluída em dezembro de 2013.
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2.5.2. Ecoparque de Trajouce

2.5.2.1. Empreitada de Conceção/Construção 
de um Novo Sistema de Tratamento  
de Águas Lixiviantes do Aterro  
Sanitário de Trajouce

Em abril deu-se início à fase de arranque  
com testes em carga, sendo feitas algumas 
adaptações para se poder bombar o lixiviado 
até à nova ETAL. Nomeadamente, foi reforçado  
o número de bombas e feita uma adaptação 
no circuito da nova ETAL com passagem inicial  
pela centrifugadora (libertando, assim,  
o lixiviado das lamas acumuladas pelo  
decantador durante o tempo de seca).

Em maio foram iniciados os pedidos  
de licenciamento dos equipamentos,  
nomeadamente da caldeira, do tanque  
de azoto, do tanque de gasóleo e do gerador 
(este último encontrava-se, à data de elaboração  
deste Relatório, ainda sob avaliação).

Assinado a 27 de julho o Auto de Receção 
Provisória da obra (acompanhado por uma lista  
de situações a corrigir e documentos pendentes),  
iniciou-se a exploração da instalação.

No decurso do mês de setembro foram 
concluídas algumas situações pendentes, 
nomeadamente a monitorização das emissões 
gasosas das fontes fixas da ETAL.

A ETAL está a funcionar em pleno, cumprindo  
todos os parâmetros, designadamente os  
relativos a efluentes líquidos e emissões gasosas.
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2.5.2.2.  Reabilitação Ambiental das Instalações  
da TRATOLIXO em Trajouce

Apesar da nossa situação financeira – que 
levou à suspensão de todos os projetos  
e investimentos – e mesmo sem obter apoios 
que lhe permitissem resolver esta questão 
sensível, foi constituído um grupo de trabalho  
interno que reuniu pela primeira vez no dia 
29 de agosto e definiu a metodologia e ações 
a desenvolver para promover a Reabilitação 
Ambiental do Ecoparque de Trajouce

A TRATOLIXO iniciou, assim, com recurso 
a meios próprios, no dia 17 de setembro os 
trabalhos de remoção dos resíduos  
indevidamente depositados em Trajouce,  
previstos no Plano de Reabilitação Ambiental 
do Ecoparque de Trajouce (PRAET) aprovado  
pelo Ministério do Ambiente em maio de 2009.
O início da expedição dos resíduos para  
destino final adequado teve lugar a partir do  
dia 18 de setembro, prevendo-se que o PRAET  
ficasse concluído no prazo de 15 meses.  
A fiscalização foi adjudicada à eGiamb,  
que acompanhou diariamente os trabalhos, 
produzindo relatórios semanais.

Os trabalhos de escavação foram suspensos 
cerca de um mês depois, a 26 de outubro, 
devido às condições atmosféricas adversas 
registadas - nomeadamente a ocorrência de 
precipitação elevada, que dificultava o acesso 
dos camiões à frente de trabalho. 

Durante o período de paragem foi verificada 
a viabilidade de efetuar uma triagem ao  
material saneado, com o objetivo de enviar para  
destino final adequado unicamente a fração 
contaminante. Mais: caso as determinações 
analíticas efetuadas o permitissem, poder-se-ia  
propor à APA que o restante material servisse 
para incorporar no local do saneamento  
e, assim, conseguir uma redução significativa  
dos custos associados a esta Reabilitação 
Ambiental. Os testes vieram a revelar que esta 
separação não era tecnicamente viável, pelo 
menos com material com elevado teor de 
humidade.

Entre 10 e 21 de dezembro – com vista a evitar  
a degradação ambiental na área de trabalho 
na sequência da lixiviação dos resíduos  
saneados - os resíduos não perigosos,  
já escavados, foram encaminhados para  
destino final adequado.

Desta forma, e desde o início dos trabalhos, 
foram encaminhadas para aterro de resíduos  
inertes 5.941 toneladas e para aterros de resíduos  
não perigosos 11.381 toneladas.

Os custos associados aos trabalhos, efetuados 
e facturados até ao início de 2013, ascendem 
aos 580.000 €.

Os trabalhos encontravam-se, à data  
de elaboração deste Relatório, suspensos  
e a aguardar que existam condições climatéricas  
e financeiras para se reiniciar o processo.
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2.6. Inovação e Tecnologia

2.6.1. Projeto EcoCombustível

Este projeto - cofinanciado pelo Quadro de 
Referência Nacional (QREN) ao abrigo do 
sistema de incentivos de I&DT do Programa  
Operacional Regional de Lisboa (POR Lisboa)  
- iniciou-se em fevereiro de 2009 e teve o seu 
término a 30 de junho de 2012. Nesta data,  
a TRATOLIXO – entidade Promotora Líder 
do projeto – tinha dado cumprimento às tarefas  
da sua responsabilidade no projeto e adquirido  
um importante know how no domínio da  
produção de Combustíveis Sólidos Recuperados  
(CSR) de alta qualidade.

Após a conclusão do projeto, foi feito o pedido  
de pagamento final, que se encontra em  
análise pelo POR Lisboa. Acresce que, do  
financiamento global do projeto  associado  
a todos os parceiros do mesmo (741.719,48 €),  
a TRATOLIXO apresentou como despesa  
elegível 217.346,19 €, verba que será  
financiada a 54,8% (119.114,39 €) pela AdI - 
(Agência de Desenvolvimento Local).

Durante todo o ano de 2012, a TRATOLIXO 
procurou ainda promover o projeto, tanto  
a nível interno como externo participando, 
por exemplo, no 6º Fórum dos Resíduos,  
realizado no dia 29 de fevereiro, onde teve  
a oportunidade de apresentar o Projeto  
EcoCombustível.
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O CDR Premium é um produto com marca  
registada pela TRATOLIXO, com características  
de combustível derivado de resíduo.

Durante todo o ano de 2012 as entregas de 
CDR Premium na CIMPOR foram bastante 
irregulares e cessaram, mesmo, em  
novembro devido à paragem dos fornos  
daquela empresa. (G6)

Ainda assim, foram enviadas para a CIMPOR,  
durante o ano de 2012, 5.507,67 t de CDR 
Premium, quantitativo que representa um  
aumento de +1,78% face ao ano anterior. (G7)

É de salientar que a produção do CDR Premium  
com base nas componentes suas constituintes  
– rejeitado leve, monstros e composto – permite 
à TRATOLIXO diminuir a quantidade de  
resíduos encaminhados para aterro, para 
além de proporcionar a aquisição de know 
how no domínio dos CDR.

Do lado do cliente CIMPOR, a utilização 
deste combustível alternativo em detrimento 
dos combustíveis fósseis proporciona  
a diminuição dos impactes ambientais  
associados a emissões de CO2 para a atmosfera.
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2.6.3.  Projeto Recuperação  
de Vidro do TMB – RecGlass

O objetivo deste projeto é encontrar soluções 
mais interessantes, do ponto de vista  
técnico-económico, para a recuperação do 
vidro contido no rejeitado pesado do  
Tratamento Mecânico-Biológico (TMB) -  
material que atinge o volume de cerca  
de 60% do total de rejeitado da afinação.

Para além da TRATOLIXO, são parceiros 
de projeto o Instituto Superior Técnico de 
Lisboa (Promotor Líder, pertencente ao meio 
científico), a Vidrociclo – enquanto reciclador 
– e a Valnor que, tal como a TRATOLIXO, 
participa como produtor do material.

O projeto, com duração prevista de 2 anos, 
teve início no primeiro trimestre de 2012, 
tendo sido assinado em maio um contrato com  
a Sociedade Ponto Verde e com a entidade 
gestora (Associação para o Desenvolvimento 
do Instituto Superior Técnico).
A TRATOLIXO participa em 5 das 9 tarefas 
globais, sendo diretamente responsável por 
duas: crivagem e lavagem.
O projeto tem um financiamento global de 
144.477 €, tendo a TRATOLIXO solicitado 
um financiamento de 24.876 €.

2.6.4.  Valorização Energética  
da Fração Rejeitada  
da Linha de Produção de CDR

Este projeto tem como objetivo realizar  
a gasificação do CDR produzido a partir da 
fração rejeitada do Tratamento Mecânico I,  
o que poderá conduzir a uma solução que 
evite a deposição em aterro de cerca de 
85.000 t/ano deste rejeitado.

Em fevereiro de 2012 foi celebrado um  
Contrato de Investigação Contratada entre  
a TRATOLIXO e o Laboratório Nacional  
de Energia e Geologia, para a realização  
de testes no gasificador deste instituto.

Com cerca de 10 kg de pellets de CDR, 
o LNEG realizou vários ensaios com ar, 
ar+vapor e oxigénio+vapor, tendo sido possível  
retirar algumas conclusões, nomeadamente 
no que respeita aos valores de Poder Calorífico  
Superior (PCS). Isto permitiu classificar o gás  
produzido como um gás de médio poder 
calorífico.



29

TRATOLIXO RELATÓRIO E CONTAS 2012

2.6.5.  Valorização Energética  
de RSU Não Transformados

Este estudo pretende realizar a valorização 
energética de RSU não transformados, tal  
e qual saem das respetivas linhas de seleção  
e separação e sem qualquer preparação  
específica para a sua valorização energética, 
com recurso às tecnologias da incineração, 
gasificação e pirólise. 

Como intervenientes parceiros constam  
a Agência Cascais Energia (ACE), a Agência 
Municipal de Energia de Sintra (AMES)  
e a Agência Municipal de Energia e Ambiente 
de Oeiras (Oeinerge).

Durante o ano de 2012 a Fase I do projeto 
ficou concluída, com a avaliação das possíveis  
soluções, nomeadamente incineração ou 
gasificação do refugo do Tratamento  
Mecânico I (TM I). A conclusão desta etapa 
deu a incineração como solução mais viável.

Contudo, o volume de investimento associado  
é atualmente incomportável para  
a TRATOLIXO, pelo que está em análise  
a possibilidade de se avançar para a Fase II  
do projeto, que consiste no estabelecimento 
de contactos com entidades que poderão 
viabilizar a solução preconizada.

2.6.7.  Tecnologias de Informação  
e Comunicação (TIC)

As Tecnologias da Informação têm  
reconhecidamente impactos nas organizações,  
nomeadamente: 
- na estrutura orgânica e no papel de  
enquadramento/coordenação na organização;
- ao nível psicossociológico e das relações 
pessoais;
- no subsistema de objetivos e valores das 
pessoas que trabalham nas organizações  
bem como no subsistema tecnológico.

No decorrer do ano em análise e no respeitante  
às Tecnologias de Informação, não obstante  
as diversas contrariedades pelas quais  
a TRATOLIXO passou, pode-se afirmar que 
os objetivos definidos no Plano de Atividades 
foram totalmente alcançados.

Numa primeira fase, e tendo em vista o aumento  
da disponibilidade dos equipamentos,  
desenvolveu-se um conjunto de melhorias 
ao nível das infraestruturas tecnológicas. 
Procedeu-se, designadamente, à análise  
da possibilidade de migração dos serviços 
de Trajouce para a Abrunheira; à renovação 
e manutenção dos postos de trabalho físicos 
para as duas principais localizações;  
à manutenção dos serviços de energia;  
à adição de novos equipamentos para duas  
áreas de negócio internas. Iniciou-se, também, 
um projeto que visa a renovação de toda  
a base de serviços e equipamentos para  
os próximos 4 anos.
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Na componente de comunicações - e na dupla  
perspetiva de consolidação de serviços com 
redução de custos operacionais - otimizou-se 
toda a infraestrutura física de comunicações 
de dados e voz e melhorou-se significativamente  
o serviço de voz, através da integração entre as  
duas centrais telefónicas (Trajouce e Abrunheira).

Quanto ao redesenho e otimização de  
processos de negócio - e para além da criação 
de um conjunto de treze áreas de partilha  
e de colaboração, -promoveu-se a melhoria 
de alguns processos associados às compras, 
à manutenção (aplicação MAXIMO), ao 
Sistema Integrado de Gestão (SIG) e de Saúde 
e Segurança no Trabalho (SST).  

No que se refere ao negócio, concluiu-se  
a solução que visa suportar as atividades  
principais da cadeia de valor da TRATOLIXO,  
nomeadamente a operação, logística interna, 
monitorização e vendas – aplicação SIGER. 

Adicionalmente, após um conjunto  
de imprevistos, iniciou-se o desenvolvimento 
do sistema de informação de gestão de ativos, 
visando a agilização e integração de processos 
de negócio da Manutenção industrial com  
a gestão de stocks e compras.
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2.7. Sistema Integrado de Gestão

Atendendo às cada vez maiores exigências 
que se colocam à área da Gestão de Resíduos, 
a TRATOLIXO decidiu aderir, de forma  
voluntária, às normas internacionais de gestão  
de sistemas, com vista à implementação de 
um Sistema Integrado de Gestão (SIG) da 
Qualidade, Ambiente e Segurança. O âmbito 
proposto contempla todos os processos da 
empresa envolvidos nas atividades de gestão  
e tratamento dos RSU e todas as unidades  
da empresa.
Em 2012 a TRATOLIXO viu renovada a sua 
certificação em Qualidade e Segurança e Saúde  
no Trabalho, para as atividades do Ecoparque 
de Trajouce e do Ecocentro da Ericeira.  
Os resultados obtidos foram muito positivos, 
o que reflete a aposta constante da  
TRATOLIXO na melhoria da qualidade do 
serviço prestado, e o seu comprometimento 
em proporcionar um Ambiente de Trabalho 
Seguro e Saudável para os colaboradores  
e parceiros externos, com enfoque na prevenção 
da poluição e das lesões e afeções da saúde.
Durante este ano iniciou-se a extensão do 
SIG à Central de Digestão Anaeróbia da  
Abrunheira, tendo sido realizada uma auditoria  
de concessão de primeira fase para os  
referenciais Qualidade, Ambiente e Segurança.  
A equipa auditora constatou, na oportunidade,  
que a CDA tem um Sistema de Gestão  
da Qualidade, Ambiente e Segurança em 
implementação e que as práticas em curso 
satisfazem, de uma forma geral, os requisitos 
dos referenciais normativos.
Assim sendo, prevê-se a obtenção, já em 
2013, da certificação desta unidade para  
os três referenciais normativos.

2.8.  Licenciamentos  
e Requisitos Legais

A área dos licenciamentos e requisitos legais 
garante que a empresa desenvolve a sua  
atividade com a devida legitimação por parte 
da administração pública para a gestão de  
resíduos e em conformidade com os requisitos  
legais aplicáveis.

Sendo uma área de suporte à atividade da 
TRATOLIXO, é a partir daqui que se  
desenvolvem os pedidos de licenciamento das 
instalações de Trajouce e da Abrunheira e se 
analisa a legislação aplicável à empresa nos 
domínios da Qualidade, Ambiente e Segurança

Do trabalho desenvolvido em 2012 nesta área 
destaca-se, no respeitante aos licenciamentos  
de Trajouce, a atribuição do número de controlo  
veterinário para a instalação de compostagem;  
o pedido de renuncia da autorização relativa  
à etapa de tratamento biológico no processo de  
compostagem e a continuação dos trabalhos  
referentes à suspensão do Plano Diretor  
Municipal de Cascais.

Quanto aos licenciamentos da Abrunheira,  
os desenvolvimentos mais importantes 
prenderam-se com a obtenção das principais 
licenças associadas às várias instalações  
e equipamentos do Ecoparque.

Relativamente às Estações de Transferência 
da Ericeira e do Gradil, a TRATOLIXO  
abdicou do direito de uso e dos inerentes  
poderes de gestão, procedendo à comunicação  
às entidades competentes da transição desta 
responsabilidade para a Câmara Municipal  
de Mafra.
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2.9. Gestão de Pessoas

G8 - NÍVEL ETÁRIO
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Repartição do Efetivo
Em 31 de dezembro de 2012 o efetivo total 
dos Recursos Humanos da TRATOLIXO 
era de 267 colaboradores, dos quais 198 do 
género masculino e 69 do género feminino. 
Comparativamente com 2011, houve um 
incremento de 14 pessoas, correspondendo  
a cerca de 5,5%.
A Área de Produção detinha cerca de 81%  
do total de efetivos da empresa.
O índice de tecnicidade(1) que tinha descido, 
em 2008, de 25,2% para 24,3%, subiu,  
em 2009, para 25,7%, e, em 2010, para 29,2%.  
Em 2011, o referido índice voltou a descer 
para 24,8%, acontecendo o mesmo em 2012, 
ano em que baixou para 18%, em virtude de 
as admissões terem tido maior incidência  
no pessoal qualificado, semiqualificado  
e não qualificado.

Nível etário
O nível etário médio(2) da TRATOLIXO  
era, em 31 de dezembro de 2012, de 41 anos.
Observando os escalões etários, segundo  
a idade predominante, verifica-se que há uma 
maior concentração na faixa etária entre  
os 35 e os 39 anos, onde se enquadram  
19,5% dos efetivos da empresa. (G8)

(1)  O índice de tecnicidade é obtido através da fórmula 
(Dirigentes+Q. Superiores+Q. Médios)/Efetivo global x 100.

(2)  O nível etário médio é obtido através da divisão da soma 
de idades pelo número de trabalhadores. 
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Níveis habilitacionais
Em 2012, o número de colaboradores com 
habilitações literárias inferiores ao 9º ano  
de escolaridade não sofreu alteração  
significativa (35,1% em 2011; 35,2% em 2012),  
acontecendo o mesmo com os colaboradores 
com escolaridade ao nível do ensino secundário  
(23,6% em 2011; 22,1% em 2012).
No entanto, ao nível do 3º ciclo do ensino 
básico, já se pode observar um aumento  
significativo, comparativamente com 2011 
(de 22,7% para 27%).
O número de trabalhadores com habilitações 
ao nível do ensino superior registou uma 
diminuição de 2011 para 2012, de 18,6%  
para 15,7%. A saída de 2 Diretores e 3 Técnicos  
Superiores durante o ano de 2012 contribuíram  
para esta diminuição. (G9)

Formação Geral
Em 2012, 29 trabalhadores participaram  
em 7 ações de formação certificada (menos 
34 que em 2011), num total de cerca de 1.281 
horas (menos 593 horas que em 2011).
No referido período, os custos decorrentes 
das participações em ações de formação 
ascenderam a 11.061,55 €.

Formação em Saúde e Segurança no Trabalho
No que respeita à formação certificada no 
âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho, 
170 trabalhadores participaram em 12 ações 
de formação, num total de cerca de 1.458 horas,  
correspondente a um custo de 9.705,00 €.
Já em Ações de Formação e Sensibilização  
em Segurança e Saúde no Trabalho,  
652 trabalhadores participaram em 66 ações, 
totalizando 896 horas de formação.

Trabalho suplementar
Durante o ano de 2012 foram realizadas cerca 
de 6.714 horas de trabalho suplementar  
em que foram investidos 60.111,79 €, valores 
que correspondem a diminuições de cerca de 
847 horas (-11,21%) e 11.359,45 € (-15,89%), 
comparativamente ao ano de 2011.

Taxa de Absentismo
Em 2012, a taxa de absentismo registada (4,83%)  
foi inferior em 0,21% à taxa de 2011 (5,04%).G9 - NÍVEL DE HABILITAÇÕES
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2.10. Comunicação e Imagem Publicações
Foram editados os Relatórios de Contas  
e de Sustentabilidade 2011 (este último apenas  
em formato digital); um conjunto de folhetos 
informativos na área da Segurança e Saúde  
no Trabalho e dois folhetos relativos à recolha 
de biorresíduos para disponibilização às  
Câmaras Municipais.

Imagem: Suportes Digitais
Durante o ano de 2012 foi feita a recolha, 
tratamento, elaboração e veiculação de toda  
a informação no portal interno (Intranet)  
e no sítio da empresa na Internet. 
Através do sítio da TRATOLIXO tentou-se 
abranger um largo universo de público - para 
além da população dos quatro municípios -, 
informando sobre a atividade da empresa; os 
resultados obtidos; as metas a que nos propomos 
e, ainda, divulgando os atributos dos produtos 
da atividade e difundindo a imagem da empresa.
O portal interno revelou-se, como era esperado,  
uma potente via de comunicação interna. 
Através dele se divulgaram os principais factos  
da vida da empresa e se difundiram os valores 
e a cultura da organização. O respeito pelo 
público interno e o rigor que se coloca na 
informação que junto dele se difunde são  
fatores multiplicadores da qualidade  
da comunicação. 
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Apoio Social
Tal como em anos anteriores, a TRATOLIXO 
manteve a sua postura de apoio à Sociedade 
Civil respondendo a vários pedidos efetuados 
por várias entidades e participando em três 
campanhas.
Quanto às campanhas solidárias, a empresa 
recebeu toneladas de tampinhas, revertendo-as  
em apoio financeiro e conseguindo assim ajudar  
duas crianças que necessitavam de uma mão 
biónica e, ainda, muitas outras pessoas. Este 
apoio foi entregue através dos Rotários de 
Mafra, que o fizeram chegar a quem carecia de 
material ortopédico, designadamente cadeiras 
de rodas, botas e cintos ortopédicos. (Q14)

Através dos Rotários de Mafra: (Q15)

Participação em Eventos e Feiras
A TRATOLIXO participou, em 2012,  
na FEXPOMALVEIRA e na AGROGLOBAL, 
divulgando, respetivamente, a nova Central 
de Digestão Anaeróbia e o composto  
CAMPOVERDE.

Q14 -  CAMPANHAS SOLIDÁRIAS 2012
Campanhas Valor (€)

Mão Biónica Cátia 10.055,36
Rotários Mafra 21.388,64
 Mão Biónica Inês 8.125,20

Q15-  CADEIRAS DE RODAS NORMAIS
Campanhas Quantidades

Bombeiros Voluntários de Mafra 4
Bombeiros Voluntários da Malveira 1
Bombeiros Voluntários da Ericeira 1
Bombeiros Voluntários da Agualva-Cacém 1
APERCIM de Mafra 1
Centro Social do Livramento 1
Centro de Saúde de Mafra 2
Santa Casa de Misericórdia da Venda do Pinheiro 3
Santa Casa de Misericórdia de Mafra 2
Santa Casa de Misericórdia da Ericeira 1
Lions Club de Sintra 1
Junta de Freguesia do Sobral da Abelheira 2
Junta de Freguesia de Mafra 3
Junta de Freguesia da Ericeira 2
Junta de Freguesia da Encarnação 2
Junta de Freguesia da Malveira 2
TOTAL 29
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Através dos Rotarios de Mafra foram também  
adquiridos alimentos e brinquedos para entregar,  
na época de Natal, a famílias carenciadas na  
comunidade, conforme o quadro seguinte: (Q16)

Ainda no âmbito do espírito solidário de Natal, 
a empresa desafiou os seus colaboradores a asso-
ciarem-se à iniciativa “Mesa de Natal Solidária”,  
que consistiu em angariar géneros alimentares, 
artigos de bebé, produtos de higiene pessoal  
e para o lar.
Esta iniciativa reverteu a favor de associações 
indicadas pela Câmara Municipal de Cascais, 
que posteriormente fizeram a distribuição destes 
bens pelas famílias carenciadas identificadas 
neste concelho. (Q17)

Q16 - NATAL 2012
Instituições

Compra de Alimentos e brinquedos para entregar a famílias 
carenciadas na comunidade, espaço social Enfrente, casa 
Mãe do Gradil e Santa Casa Misericórdia de Mafra
Total de Famílias abrangidas 224
Crianças abrangidas 86

Q17 - NATAL 2012
Instituição Nº famílias 

ABLA - Associação Benificiência Luso-Alemã 46
AJU - Associação Jerónimo Usera 271

AMI - Fundação de Assistência Médica Internacional
(Centro Porta Amiga Cascais) 470

SCMC - Casa Grande da Galiza 17
Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos 95
Centro Comunitário da Paróquia da Parede 23
Centro Paroquial de Estoril 1879
Associação das Obras Assistência S. Vicente Paulo 224
TOTAL 2942

Programa de Visitas TRATOLIXO
A CDA da Abrunheira trata-se de uma  
unidade nova e encontra-se em fase  
experimental sob o regime ATEX,  
o que impede, por razões de segurança,  
a realização de visitas. Relativamente ao 
Ecoparque de Trajouce, uma vez que a CITRS 
é uma unidade antiga, com mais de 20 anos 
de laboração e não apresenta condições de 
segurança para a circulação de visitantes,  
procedeu-se à suspensão do processo de 
visitas a este Ecoparque. Contudo, em 2012 
foram também realizadas algumas visitas  
de cariz técnico a empresas com interesses  
no setor dos resíduos.



3.
SITUAÇÃO ECONÓMICO FINANCEIRA
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Sumário

Da análise da estrutura financeira da TRATOLIXO no final de 2012, e da sua comparação  
com o ano de 2011, sobressai o agravamento do desequilíbrio financeiro da Empresa.
De facto, tendo-se presente que durante todo o ano de 2012, a TRATOLIXO se viu privada  
de qualquer acesso a capitais de médio e longo prazo, consequência da continuação  
da suspensão do Project Finance - desde abril de 2011, e da ausência de fundos acionistas,  
o anúncio do agravamento do desequilíbrio financeiro estaria eminente. Verifica-se, pois, que 
mais um ano se passou e que os capitais permanentes continuaram a não conseguir acompanhar 
o crescimento que o investimento em ativo fixo registou.

Face ao desequilíbrio conjuntural/estrutural que, em 2012, não permitiu a referida utilização  
de capitais de médio e longo prazo, a TRATOLIXO continuou a apoiar-se na sua atividade 
operacional, tornando-se dela, totalmente, dependente. Neste sentido, (i) negociou com os seus 
principais fornecedores, de investimento e operação, a dilatação dos prazos de pagamento, (ii) 
com a banca, encontram-se a decorrer negociações, tendo contudo, em 2012, a dívida vencida  
e a vencer no curto prazo crescido 13M€, (iii) com os seus principais clientes e acionistas, 
conseguiu-se a antecipação de verbas importantes para a resolução das situações mais prementes, 
nomeadamente as relacionadas com o pagamento dos investimentos.

Das negociações com os fornecedores, resultaram planos de pagamento diferido a 3 e a 5 anos, 
num total de 19M€, suportando a TRATOLIXO com esta operação elevados encargos financeiros,  
tendo, no entanto, conseguido, de algum modo, aliviar alguns indicadores de equilíbrio ao relevar  
cerca de 10M€ como dívida de médio e longo prazo. Destaca-se, ainda, como consequência  
dos incumprimentos para com fornecedores, a suspensão/cedência da posição contratual de 
importantes empreitadas para a atividade da TRATOLIXO, que originaram elevados custos de 
indemnização/rescisão, e continuam a originar encargos excessivos devido à sua não conclusão.

Do incumprimento para com a banca, sobressaem, igualmente, os gravosos encargos financeiros, 
com efeitos muito negativos nos resultados, devido ao não pagamento das prestações de capital  
e encargos vencidos.

Por fim, destaca-se como positivo, de entre as dificuldades relatadas, o facto de o ano de 2012 
ficar marcado por um acontecimento de grande importância para a TRATOLIXO, a receção 
provisória da Central de Digestão Anaeróbia, em novembro, e o consequente início da produção 
e venda de energia elétrica à EDP.

3. SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA
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Análise dos resultados

Resultado Operacional

O EBITDA, que em 2012 totalizou 16,8M€, registou um acréscimo de 2,7M€, mais 20% que em 2011.  
O acréscimo verificado fica, essencialmente, a dever-se ao facto de, em 2012, ao abrigo da Lei  
nº 50/2012, de 31 de agosto, que aprova o regime jurídico da atividade empresarial local  
e das participações locais, se ter procedido ao registo da transferência de equilíbrio, prevista  
no nº 2 do artigo 40º. Assim, dando cumprimento à lei, as contas da TRATOLIXO registaram 
por intermédio de rendimentos operacionais 5,3M€. Este valor encontra-se, na sua maior parte, 
contrabalançado pelo decréscimo de 2,5M€ que se verifica na rubrica de serviços prestados,  
motivado, quer pela quebra de quantidade dos resíduos tratados, quer pela diminuição  
da tarifa face a 2011.
Por outro lado, atendendo ao disposto na alínea d) do nº1 do artigo 62º, foi, igualmente, Registada  
por intermédio de rendimentos operacionais uma transferência adicional de 0,2M€.
No que se refere ao EBIT, por efeito das amortizações que, em 2012, sofreram um acréscimo  
de 0,6M€, o mesmo apenas cresceu 2,2M€. Tal fica, na sua maior parte, a dever-se ao facto de, 
em 2012, se ter registado 2 meses de amortização da Central de Digestão Anaeróbia, equipamento  
que entrou em funcionamento em novembro de 2012.

Q1 – CONTA DE RESULTADOS  Un: €

2011 2012 ∆ ∆ %

Gastos Operacionais 51.124.406 55.016.581 3.892.174 7,6%

Gastos Operacionais 37.048.543 38.201.899 1.153.356 3,1%

EBITDA 14.075.863 16.814.682 2.738.819 19,5%

Gastos de Depreciação e Amortização 2.613.578 3.171.114 557.536 21,3%

Provisões e imparidades 525 4.401 3.876 738,3%

Resultado Operacional (EBIT) 11.461.760 13.639.167 2.177.407 19,0%

Juros e Rendimentos Similares Obtidos 5.853 3.903 -1.950 -33,3%

Juros e Gastos Similares Suportados 12.347.077 13.453.116 1.106.039 9,0%

Resultado antes Impostos -879.463 189.954 1.069.418 n.a.

Imposto sobre o Rendimento -623.371 -189.904 433.466 -69,5%

Resultado Líquido -1.502.834 50 1.502.884 n.a.
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Rendimentos Operacionais

Em 2012, os Rendimentos Operacionais totalizaram 55,0M€ contra 51,1M€ em 2011,  
evidenciando um crescimento de 8% relativamente ao ano anterior.

O crescimento de 3,9M€ que se verifica em relação a 2011, prende-se, essencialmente, com a rubrica  
Outros Rendimentos Operacionais, que cresceu 6,5M€ em 2012. Este montante encontra-se 
compensado com o desvio, já explicado, de menos 2,5M€ que a rubrica Prestações de Serviços – 
Tratamento de RSU regista.

Para os Outros Rendimentos Operacionais concorrem, principalmente, as capitalizações  
de encargos do concessionário como parte do valor contabilístico do ativo intangível em fase  
de construção com 9,5M€, e a transferência de equilíbrio com 5,5M€.
Como principal desvio em relação a 2011, anota-se a transferência de equilíbrio ao abrigo  
da Lei 50/2012, de 31 de agosto.
Em 2012, por se ter passado a relevar a transferência de equilíbrio na rubrica de Outros  
Rendimentos e Ganhos, ao abrigo da Lei 50/2012, não foi registado qualquer desvio tarifário  
na rubrica Prestações de Serviços tal como reconhecido em 2011, de acordo com as condições  
de equilíbrio previstas no Contrato-Programa. Esclarece-se que, em substância, a natureza  
do cálculo é igual em ambas as situações, sendo que, a principal diferença, em relação a 2011,  
advém do facto de, em 2012, se terem passado a considerar como elegíveis todos os gastos  
e todos os rendimentos para o cálculo da transferência de equilíbrio.

Q2 – RENDIMENTOS OPERACIONAIS Un: €

2011 2012 ∆ ∆ %

Vendas 6.070.298 6.102.337 32.039 0,5%

Prestações de Serviços 35.776.684 33.168.046 -2.608.638 -7,3%

  Tratamento RSU 20.512.763 17.973.972 -2.538.791 -12,4%

  Serviços de Construção 16.479.404 15.194.074 -1.285.330 -7,8%

  Desvio tarifário -1.215.483 0 1.215.483 -100,0%

Outros Rendimentos Operacionais 9.277.424 15.746.198 6.468.774 69,7%

 Rendimentos Operacionais 51.124.406 55.016.581 3.892.174 7,6%

Serviços de Construção
27,6%

Outros Rendimentos Operacionais
28,6%

Tratamento RSU
32,7%

Vendas
11,1%

G1 - DISTRIBUIÇÃO DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS
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Gastos Operacionais

Em 2012, os Gastos Operacionais totalizaram 41,4M€, um acréscimo de 4% relativamente a 2011.

A rubrica Fornecimentos e Serviços Externos apresenta uma variação negativa de 1,6M€  
relativamente a 2011, menos 5%, que se prende, na sua maior parte, com a redução que a rubrica 
Serviços de Construção regista relativamente a 2011. Este desvio é explicado pelo desaceleramento  
da construção da infraestrutura da concessão a cargo da TRATOLIXO.

Em Outros Gastos Operacionais, a variação de 1,7M€, relativamente ao ano anterior, é explicada 
pela indemnização devida por rescisão da empreitada das Células de Confinamento Técnico,  
e, ainda, pelo desreconhecimento de gastos de projeto capitalizados em empreitadas que não  
se irão realizar.

Referir, ainda, o acréscimo de 0,7M€ em Gastos com o Pessoal, originado, essencialmente, pela 
admissão de novos colaboradores para unidade industrial da Abrunheira e indemnizações pagas 
por rescisão de contratos de trabalho.

Concluir, com o acréscimo de 0,6M€ em Gastos de Depreciação e Amortização motivado, na sua 
grande parte, pelo reconhecimento de dois meses de amortização da Central de Digestão Anaeróbia.

Q3 – GASTOS OPERACIONAIS Un: €

2011 2012 ∆ ∆ %

Custo Mercadorias Vendidas Matérias Consumidas 775.976 1.055.705 279.730 36,0%

Fornecimentos e Serviços Externos 30.449.328 28.896.151 -1.553.177 -5,1%

Gastos com o Pessoal 5.707.546 6.411.036 703.490 12,3%

Outros Gastos Operacionais 115.693 1.839.007 1.723.313 1489,6%

Gastos Operacionais 37.048.543 38.201.899 1.153.356 3,1%

Gastos de Depreciação e de Amortização 2.613.578 3.171.114 557.536 21,3%

Provisões e Imparidades 525 4.401 3.876 738,3%

Total dos Gastos Operacionais 39.662.646 41.377.414 1.714.768 4,3%

FSE - Serviços de Construção
32,1%

Gastos de depreciação e de amortização
7,7%

Outros gastos operacionais
4,4%

Gastos com o pessoal
15,5%

FSE
37,8%

G2 - DISTRIBUIÇÃO DOS GASTOS OPERACIONAIS

CMVMC
2,6%
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Juros e Gastos Similares

Em 2012, os Juros e Gastos Similares totalizaram 13,5M€, mais 1,1M€ que em 2011. O acréscimo 
verificado foi, essencialmente, provocado pelo débito de juros de mora de fornecedores e pela 
especialização dos juros de mora a pagar à banca.

Impostos

O imposto sobre o rendimento em 2012 foi de 0,2M€, registando uma redução de 0,4M€  
relativamente a 2011. Tal fica, essencialmente, a dever-se ao facto de em 2011 se ter procedido  
ao desreconhecimento de Ativos por Imposto Diferido, por não se conseguir demonstrar  
a evidência da sua recuperabilidade, situação que já não se verificou em 2012.

Estrutura Patrimonial

1. Ativo

O total do Ativo, excluído de Caixa e Equivalentes, em 31 de dezembro de 2012 era de 201,9M€, 
mais 18,7M€ que no final de 2011. Saliente-se que, do montante registado em ativo fixo, 89,9M€, 
menos 61,8M€ que em 2011, referem-se a empreitadas em curso relativas à construção da 
infraestrutura a cargo da TRATOLIXO enquanto concessionária do serviço público que lhe foi 
atribuído pela AMTRES. 
A principal contribuição para o aumento de 18,7M€ que o Total do Ativo, excluído de Caixa  
e Equivalentes, registou, ficou a dever-se ao crescimento do ativo fixo em 21,2M€, e, em sentido 
contrário, à redução da rubrica Outros Ativos em 2,5M€.

Ativos Fixos
Conforme já referido, do montante de 189,3M€ que a rubrica Ativos Fixos registou, 89,9M€, 47%  
do total, refere-se à construção de infraestruturas da concessão que ainda se encontram em curso.  
Em 2011, a percentagem que o ativo intangível em curso representava, atingia 90% do total  
do Ativo Fixo.

Q3 – EVOLUÇÃO DAS RÚBRICAS DO BALANÇO 2011-2012 Un: €

2011 2012 ∆ ∆ %

Total do Activo 183.936.644 202.513.985 18.577.340 10,1%

    Activos Fixos 168.080.249 189.270.856 21.190.607 12,6%

    Outros Activos 15.114.421 12.619.483 -2.494.938 -16,5%

                                Soma 183.194.670 201.890.339 18.695.669 10,2%

    Caixa e Equivalentes 741.974 623.645 -118.329 -15,9%

Total do Capital Próprio 10.089.135 8.162.311 -1.926.824 -19,1%

Total do Passivo 173.847.509 194.351.674 20.504.164 11,8%

    Dívida Financeira 125.076.936 131.031.176 5.954.240 4,8%

    Provisões 3.363.573 3.531.079 167.507 5,0%

    Outros Passivos 45.407.001 59.789.419 14.382.418 31,7%
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Com a conclusão da Central de Digestão Anaeróbia, e a sua passagem a ativo firme, quase que 
se justifica a variação negativa de 61,8M€, menos 41% relativamente a 2011, que a rubrica dos 
ativos intangíveis em curso registou. Importa, no entanto, esclarecer que a referida variação, 
caso não tivesse sido adicionada de 21M€ de capitalizações de encargos do concessionário, como 
parte do valor contabilístico do ativo intangível em fase de construção, evidenciaria um desvio 
negativo de 83M€, montante que foi transferido para ativo firme da concessão.

Outros Ativos 
Em 31 de dezembro de 2012, a rubrica Outros Ativos registava uma variação negativa de  
17% face a 31 de dezembro de 2011, menos 2,5M€. O item que mais contribuiu para a variação 
apontada foi a rubrica de clientes que, face à precária situação de tesouraria da TRATOLIXO,  
reflete o esforço dos municípios na tentativa do cumprimento dos prazos de pagamento  
e, mesmo, de antecipação de verbas por conta de faturas ainda não vencidas.

2. Passivo

Em 31 de dezembro de 2012, o passivo da TRATOLIXO era de 194,4M€, registando um  
agravamento de 20,5M€, mais 12% em relação a 31 de dezembro de 2011. Destacam-se as se-
guintes rubricas:

Dívida Financeira
No final de 2012 a Dívida Financeira total da TRATOLIXO era de 131M€, tendo crescido,  
relativamente a 2011, 6M€. Este aumento fica a dever-se ao acréscimo dos encargos de  
financiamento e respetivos juros de mora devidos pelo atraso no pagamento dos reembolsos 
previstos e respetivos juros.
No final de 2012, a dívida de médio e longo prazo representava 77% do total da dívida financeira.

Provisões
Embora a variação que esta rubrica regista não seja significativa, anota-se o facto de, em 2012,  
se ter ajustado a provisão para fazer face à reabilitação ambiental das instalações de Trajouce,  
em função da melhor estimativa dos gastos ainda a incorrer com o passivo ambiental.  
No total, esta provisão evidencia uma responsabilidade de 3,1M€, tendo no ano de 2012 sido 
reforçada em 0,8M€ e utilizada em 0,6M€.

Outros Passivos
Em 31 de dezembro de 2012 a rubrica outros passivos atingia o valor de 59,8M€, evidenciando  
um agravamento de 14,4M€ em relação a data homóloga de 2011. Para este agravamento  
contribuiu (i) a desvalorização que o Swap registou, evidenciando as contas no final de 2012  
um passivo de 16,5M€, mais 4M€ que em 2011, (ii) o crescimento da dívida a fornecedores  
de investimento e operação em 10,5M€.

3. Capital Próprio

No final de 2012 o Capital Próprio da TRATOLIXO era de 8,2M€, menos 1,9M€ que em 2011. 
Para esta variação negativa contribuiu, fundamentalmente, a variação motivada pela  
desvalorização do justo valor do Swap na parte designada como de cobertura que, líquido  
de imposto diferido, atingiu 1,8M€. 



4.
PERSPETIVAS PARA 2013
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Pensar 2013 no contexto em que o ano  
se inicia não é tarefa fácil nem exercício  
do qual possamos retirar certezas ou, sequer, 
expectativas razoavelmente fundadas.

Como é sabido, a TRATOLIXO solicitou,  
a 20 de dezembro de 2012, a abertura de  
um Processo Especial de Revitalização (PER).  
Como consequência primeira deste gesto,  
o 2º Juízo do Tribunal do Comércio de Lisboa 
proferiu, a 7 de janeiro de 2013, Despacho 
de início do Processo, nomeando o respetivo 
Administrador Judicial para a empresa.  
Nos termos da lei, o processo deverá estar 
concluído em julho de 2013.

O disposto na Lei 50/2012, de 31 de agosto, 
gerou alterações aos Estatutos da empresa, 
cujas modificações têm repercussões sensíveis  
na estrutura da empresa promovendo,  
designadamente, uma maior racionalidade 
funcional e uma sempre aconselhável  
simplificação organizacional.

Mas não serão tudo mudanças e dilemas: 
áreas há em que não podemos perder de vista 
objetivos que não comprometam o futuro 
imediato e que nos permitam continuar  
a desempenhar o nosso trabalho dentro  
dos parâmetros recomendados de qualidade.

Por isso – e apesar de todas as vicissitudes  
de índole financeira – é premente finalizar  
as empreitadas da ETARI e das CCT da  
Abrunheira. Só assim conseguiremos  
concretizar a implementação do Modelo  
Técnico e, também por essa via, obter uma 
redução dos custos atualmente suportados 
com o tratamento de efluentes e com o envio 
de resíduos para aterros externos ao Sistema.

A par desta preocupação – que, com toda  
a legitimidade, incluímos nas nossas  
Perspetivas para 2013 – não abdicamos, 
igualmente, de sublinhar a continuidade  
da nossa aposta na frente da Inovação.  
Ela faz já parte do ADN da TRATOLIXO,  
que continuará a desenvolver projetos de 
Investigação & Desenvolvimento Tecnológico 
que vão no sentido de maximizar a valorização  
de resíduos, isto é, que permitam não apenas 
o seu desvio de aterro mas que os tornem 
úteis, capazes de constituir uma mais-valia 
para o Ambiente e para a Sociedade.

De salientar, também, a pretendida  
consolidação do Sistema Integrado de Gestão 
que irá incluír, em 2013, no Ecoparque da 
Abrunheira, as componentes de Qualidade, 
Segurança e Ambiente exigidas pelos  
referenciais normativos constantes da  
NP EN ISSO 14001:2004.

Resumindo – e sublinhando que agimos  
num cenário repleto de constrangimentos  
e inseguranças que nos são impostos por uma 
conjuntura adversa – estamos a fazer aquilo 
que nos compete: a tratar, atentos, no dia-a-dia,  
de construir um Futuro com cada vez  
melhores Perspetivas.

4. PERSPETIVAS PARA 2013
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De acordo com deliberação do Conselho de Administração de 26 de junho de 2013 nos termos 
do art.º 23º dos estatutos da TRATOLIXO, E.I.M., S.A. e do art.º 66º, n.º 5 do Código das  
Sociedades Comerciais, propõe-se que o resultado líquido do exercício de 2012, no valor de 50€ 
(cinquenta euros), seja levado à rubrica de resultados transitados.

 O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 José António Petulante Parente

 João Carlos da Silva Bastos Dias Coelho

 Luís Nuno Gama Lobo das Neves Ramos

5. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS
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NOTA
31 DE DEZEMBRO

2012 2011
ACTIVO
NÃO CORRENTE
Activos fixos tangíveis 7 87.838 114.130

Activos intangíveis 8 186.179.289 165.405.163

Activos por impostos diferidos 9 2.796.669 2.146.837

Estado e outros entes públicos 12 207.060 414.119

189.270.856 168.080.249
CORRENTE
Inventários 10 363.864 178.063

Clientes 11 7.765.998 11.747.609

Adiantamentos a fornecedores 22 1.500.000 1.374.611

Estado e outros entes públicos 12 1.335.428 1.081.283

Outras contas a receber 13 1.412.866 653.716

Diferimentos 14 241.328 79.139

Caixa e depósitos bancários 4 623.645 741.974

 13.243.129 15.856.396
TOTAL DO ACTIVO 202.513.985 183.936.644
CAPITAL PRÓPRIO
CAPITAL E RESERVAS ATRIBUÍVEIS AOS DETENTORES DE CAPITAL
Capital realizado 15 7.010.000 7.010.000

Prémio de emissão 120 120

Reservas legais 16 30.000 30.000

Outras reservas 16 (7.519.914) (5.706.324)

Resultados transitados (4.763.447) (3.210.765)

Outras variações no capital próprio 17 13.405.502 13.468.938

 8.162.261 11.591.969
Resultado líquido do periodo 50 (1.502.834)

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 8.162.311 10.089.135
PASSIVO
NÃO CORRENTE
Provisões 18 3.531.079 3.363.573 

Financiamentos obtidos 19 100.570.000 105.380.000 

Outras passivos financeiros 20 16.491.257 12.514.032 

Passivos por impostos diferidos 9 4.908.421 4.931.508 

Fornedores 21 4.211.298 -    

Outras contas a pagar 22 6.292.097 -    

 136.004.152 126.189.112 
CORRENTE
Fornecedores 21 11.508.073 9.915.415 

Adiantamentos de clientes 26.490 30.960 

Estado e outros entes públicos 12 201.549 191.882 

Financiamento obtidos 19 30.461.176 19.696.936 

Outras contas a pagar 22 16.150.234 17.823.204 

58.347.521 47.658.397 
TOTAL DO PASSIVO  194.351.674 173.847.509
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO  202.513.985 183.936.644

BALANÇO
Montantes expressos em €

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS
Ana Filipa Lanternas

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
João Carlos da Silva Bastos Dias Coelho
José António Petulante Parente
Luís Nuno Gama Lobo das Neves Ramos

As notas das páginas 53 a 100 constituem 
parte integrante destas demonstrações 
financeiras. 
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NOTA
31 DE DEZEMBRO

2012 2011

Vendas e serviços prestados 23 39.270.383 41.846.982 

Subsídios à exploração 8 19.509 72.447 

Variação nos inventários de produção - (5.857) 43.060 

Trabalhos para a própria entidade 8 9.518.114 8.660.573 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 24 (1.055.705) (775.976)

Fornecimentos e serviços externos 25 (28.896.151) (30.449.328)

Gastos com o pessoal 26 (6.411.036) (5.707.546)

Imparidade de inventários (perdas/ reversões) (8.029) -    

Imparidade de dívidas a receber (perdas/ reversões) 11,13 5.299 (4.772)

Provisões (aumentos/ reduções) 18 (1.671) 4.247 

Outros rendimentos e ganhos 27 6.214.433 501.344 

Outros gastos e perdas 28 (1.839.007) (115.693)

RESULTADOS ANTES DE DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS 16.810.281 14.075.338 

Gastos/ reversões de depreciação e de amortização 7,8 (3.171.114) (2.613.578)

Imparidade de investimentos depreciáveis/ amortizáveis - -

RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS) 13.639.167 11.461.760 

Juros e rendimentos similares obtidos 29 3.903 5.853 

Juros e gastos similares suportados 29 (13.453.116) (12.347.077)

RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS 189.954 (879.463)

Imposto sobre o rendimento do período 30 (189.904) (623.371)

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 50 (1.502.834)

RESULTADO POR ACÇÃO:

- BÁSICO 0,00 (1,07)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
Montantes expressos em €

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS
Ana Filipa Lanternas

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
João Carlos da Silva Bastos Dias Coelho
José António Petulante Parente
Luís Nuno Gama Lobo das Neves Ramos

As notas das páginas 53 à 100  
constituem parte integrante destas  
demonstrações financeiras
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NOTAS CAPITAL
REALIZADO

PRÉMIOS  
EMISSÃO

RESERVAS 
LEGAIS

OUTRAS  
RESERVAS

RESULTADOS
TRANSITADOS

OUTRAS 
VARIAÇÕES

CAPITAL 
PRÓPRIO

RESULTADO 
LÍQUIDO DO 

PERÍODO

TOTAL 

A 1 DE JANEIRO DE 2011 7.010.000 120 30.000 (3.317.699) (2.781.721) 18.704.683 (429.043) 19.216.339 

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Aplicação do resultado líquido - - - - (429.043) - 429.043 -

Outras alterações reconhecidas no capital próprio - - - (2.388.624) - (5.235.746) - (7.624.370)

17, 20 - - - (2.388.624) (429.043) (5.235.746) 429.043 (7.624.370)

Resultado líquido do período (1.502.834) (1.502.834)

RESULTADO INTEGRAL (1.502.834) (9.127.204)

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO

Realizações de capital - - - - - - -

Outras operações - - - - - - - -

- - - - - - - -

A 31 DE DEZEMBRO DE 2011 7.010.000 120 30.000 (5.706.324) (3.210.765) 13.468.938 (1.502.834) 10.089.135 

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Ajustamentos por impostos diferidos - - - - - - - -

Aplicação do resultado líquido - - - - (1.502.834) - 1.502.834 -

Outras alterações reconhecidas no capital próprio 17, 20 - - - (1.813.590) (49.848) (63.436) - (1.926.874)

- - - (1.813.590) (1.552.682) (63.436) 1.502.834 (1.926.874)

Resultado líquido do período - - - - - - 50 50 

RESULTADO INTEGRAL 50 (1.926.824)

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO

Realizações de capital - - - - - - - -

Outras operações - - - - - - - -

- - - - - - - -

A 31 DE DEZEMBRO DE 2012 7.010.000 120 30.000 (7.519.914) (4.763.447) 13.405.502 50 8.162.311 

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO
Montantes expressos em €

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS
Ana Filipa Lanternas

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
João Carlos da Silva Bastos Dias Coelho
José António Petulante Parente
Luís Nuno Gama Lobo das Neves Ramos

As notas das páginas 53 à 100  
constituem parte integrante destas  
demonstrações financeiras
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NOTA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO

2012 2011

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos de clientes 30.015.271 31.806.997 

Pagamentos a fornecedores (18.817.000) (24.144.120)

Pagamentos ao pessoal (6.169.723) (5.718.344)

CAIXA GERADA PELAS OPERAÇÕES 5.028.547 1.944.533 

Pagamento/ recebimento do imposto sobre o rendimento (70.000) (86.667)

Outros recebimentos/ pagamentos 6.485.715 1.111.767 

FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDOS DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS 11.444.262 2.969.633 

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADADES DE INVESTIMENTO

PAGAMENTOS RESPEITANTES A:

  Activos fixos tangíveis (13.072) (50.648)

  Activos intangíveis (8.542.199) (23.956.727)

  Outros activos - -

RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:

  Activos fixos tangíveis 285 -

  Activos intangíveis 79.745 -

  Subsídios ao investimento 6.229.364 

FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDOS DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO (8.475.241) (17.778.011)

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO

RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:

  Financiamentos obtidos 18.850.000 

  Aumentos de capital - - 

  Juros e rendimentos e similares 3.312 4.699 

PAGAMENTOS RESPEITANTES A:

  Financiamentos obtidos - (6.229.364)

  Amortizações de contratos de locação financeira (99.293) (235.450)

  Juros e gastos e similares (2.991.369) (5.011.259)

FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDOS DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3.087.350) 7.378.626

Variação de caixa e seus equivalentes (118.329) (7.429.752)

Efeitos das diferenças de câmbio - -

Caixa e seus equivalentes no início do período 741.974 8.171.726 

CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO PERÍODO 4 623.645 741.974

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Montantes expressos em €

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS
Ana Filipa Lanternas

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
João Carlos da Silva Bastos Dias Coelho
José António Petulante Parente
Luís Nuno Gama Lobo das Neves Ramos

As notas das páginas 53 à 100 constituem 
parte integrante destas demonstrações 
financeiras
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1 Introdução

A TRATOLIXO – Tratamento de Resíduos Sólidos, E.I.M., S.A. (referida neste documento como 
“TRATOLIXO” ou “Empresa”), com sede na Estrada 5 de junho nº 1 – Trajouce - 2785-155  
São Domingos de Rana, foi constituída em 01 de outubro de 1990 tendo como objeto a gestão  
e exploração integrada de recolha, transporte, tratamento, deposição final, recuperação  
e reciclagem de resíduos sólidos, a comercialização dos materiais transformados bem como  
outras prestações de serviços no domínio dos resíduos sólidos.

A TRATOLIXO é detida a 100% pela AMTRES – ‘Associação de Municípios de Cascais, Oeiras  
e Sintra para o Tratamento de Resíduos Sólidos’, com sede na Estrada 5 de junho nº 1 – Trajouce 
- 2785-155 São Domingos de Rana. 

Estas demonstrações financeiras referem-se ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012 e foram  
aprovadas pelo Conselho de Administração, na reunião de 26 de junho de 2013. É da opinião  
o Conselho de Administração que estas demonstrações financeiras refletem de forma verdadeira 
e apropriada as operações da TRATOLIXO, bem como a sua posição e performance financeira  
e fluxos de caixa.

1.1 – Enquadramento da atividade 

A TRATOLIXO desenvolve a sua atividade no âmbito de um contrato-programa celebrado  
com a AMTRES, em 29 de dezembro de 2004 de acordo com o qual esta delegou os seus poderes  
na TRATOLIXO para o exercício do serviço público de gestão do sistema de tratamento dos 
 resíduos sólidos produzidos na área dos Municípios que a integram, Cascais, Mafra, Oeiras  
e Sintra, pelo prazo de 24 anos. Em 16 de setembro de 2009 foi efetuado um aditamento  
ao contrato programa, com vista a incorporar as alterações introduzidas ao PERECMOS –  
‘Plano Estratégico de Resíduos para os Municípios de Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra’ em 2007,  
e de acordo com o qual a TRATOLIXO deixa de ser responsável pela definição de soluções  
de recolha dos resíduos sólidos, da tipologia de contentorização e definição dos circuitos.

No âmbito do contrato programa foi dado acesso à TRATOLIXO às instalações existentes  
no Ecoparque de Trajouce (Cascais) para a prestação do serviço público, tendo a TRATOLIXO 
ainda assumido a obrigação de construir um novo Ecoparque na Abrunheira (Mafra) e requalificar 
o Ecoparque de Trajouce (Cascais). A TRATOLIXO não pode dispor livremente destes ativos 
para além da substituição/ renovação que se demonstre necessária à prestação dos serviços.  

Pelos serviços prestados, a TRATOLIXO tem direito a uma retribuição que equivale à aplicação 
de uma tarifa por tonelada de resíduos entrada no sistema intermunicipal. A tarifa a cobrar  
é determinada anualmente pela concedente, a AMTRES.
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Assim, o contrato-programa assinado com a AMTRES constitui na substância um acordo de 
concessão, no âmbito do qual a TRATOLIXO assume a responsabilidade pela prestação de serviços  
de construção das infraestruturas de suporte à atividade a desenvolver e a responsabilidade pela 
exploração do serviço público de tratamento de resíduos sólidos. Neste contexto,  
a TRATOLIXO aplica a interpretação do normativo internacional para os serviços de concessão, 
a IFRIC 12 – Acordos de concessão de serviços.

Adicionalmente a AMTRES aprova anualmente qual a tarifa a praticar, tendo em conta os custos 
elegíveis e as necessidades de equilíbrio económico-financeiro do contrato programa.

2	Referencial	contabilístico	de	preparação	das	demonstrações	financeiras

2.1. Base de Preparação

As demonstrações financeiras foram preparadas pela TRATOLIXO de acordo com as Normas 
Contabilísticas e de Relato Financeiro (“NCRF”) – emitidas e em vigor a 31 de dezembro 2012. 
As demonstrações financeiras até 31 de dezembro de 2009 foram preparadas de acordo com os 
princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal àquela data (Plano Oficial de Contabilidade  
“POC” e Diretrizes Contabilísticas emitidas pela Comissão de Normalização Contabilística “DC”).  
Tendo sido efetuada a transição para o SNC com referência à data de 1 de Janeiro de 2009. 

As demonstrações financeiras foram preparadas a partir dos registos contabilísticos da Empresa, 
no pressuposto da continuidade das operações e baseado no custo histórico, exceto no que se 
refere aos instrumentos financeiros derivados, mensurados ao justo valor.

2.2. Derrogação das disposições do SNC 

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas Demonstrações Financeiras, quaisquer  
casos excecionais que implicassem diretamente a derrogação das disposições prevista pelo SNC.

2.3.	Comparabilidade	das	demonstrações	financeiras	

Os elementos constantes nas presentes Demonstrações Financeiras são, na sua totalidade,  
comparáveis com os do exercício anterior.
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3 Principais políticas contabilísticas 

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras  
são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os  
exercícios apresentados, salvo indicação contrária.

3.1. Conversão cambial

I) Moeda funcional e de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Empresa estão mensurados na moeda do 
ambiente económico em que opera (moeda funcional), o euro. As demonstrações financeiras  
e respetivas notas deste anexo são apresentadas em euros, salvo indicação explícita em contrário, 
a moeda de apresentação da TRATOLIXO.

II) Transações e saldos
As transações em moedas diferentes do euro são convertidas na moeda funcional utilizando as 
taxas de câmbio à data das transações. Os ganhos ou perdas cambiais resultantes do  
pagamento/recebimento das transações bem como da conversão pela taxa de câmbio à data do 
balanço, dos ativos e dos passivos monetários denominados em moeda estrangeira, são  
reconhecidos na demonstração dos resultados, nas rubricas de juros, gastos ou rendimentos 
similares, se relacionadas com financiamentos ou em outros gastos ou rendimentos operacionais, 
para todos os outros saldos/transações.

3.2.	Ativos	fixos	tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se valorizados ao custo deduzido das depreciações acumuladas  
e eventuais perdas por imparidade. Este custo inclui o “custo considerado” à data de transição 
para NCRF, e os custos de aquisição para ativos adquiridos após essa data.

O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo, as despesas diretamente imputáveis  
à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do ativo para que se encontre na sua 
condição de uso.

Os ganhos ou perdas na alienação dos ativos são determinados pela diferença entre o valor de 
realização e o valor contabilístico do ativo, sendo reconhecidos na demonstração dos resultados.

O ativo fixo tangível da TRATOLIXO refere-se a “Equipamento administrativo” e é depreciado  
em quotas constantes desde a data em que encontra em condição de uso, de acordo com  
as seguintes taxas:

ANOS

Equipamento administrativo Entre 1 e 10 anos
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3.3. Ativos Intangíveis

Os ativos intangíveis registados no balanço referem-se a programas de computador e ao direito de  
concessão resultante da aplicação prospetiva dos princípios da IFRIC 12 – Acordos de concessão 
de serviços.

Os ativos intangíveis são inicialmente reconhecidos e mensurados: (I) ao preço de compra, 
incluindo custos com direitos de propriedade intelectual e os impostos sobre as compras não 
reembolsáveis, após dedução dos descontos comerciais e abatimentos; e (II) qualquer custo  
diretamente atribuível à preparação do ativo, para o seu uso pretendido.

Os ativos intangíveis adquiridos numa transação de permuta por outros ativos não monetários, 
ou por uma combinação de ativos monetários e não monetários, são reconhecidos pelo justo 
valor do ativo recebido.

Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são mensurados, pelo modelo do custo, sendo  
o ativo escriturado pelo seu custo de aquisição deduzido da amortização acumulada e quaisquer 
perdas por imparidade acumuladas.
Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados numa base sistemática a partir  
da data em que se encontram disponíveis para uso, durante a vida útil estimada.

Programas de computador  
A TRATOLIXO capitaliza na rubrica de programas de computador os custos incorridos com  
o desenvolvimento de aplicações informáticas para uso interno bem como a aquisição  
de licenças de utilização e respetivos upgrades. Estes ativos são amortizados em três anos.

Direitos de concessão
A TRATOLIXO regista como direito de concessão os montantes investidos em obras e equipamentos  
que constituem o estabelecimento da concessão atribuída. Tal como previsto na IFRIC 12 – 
‘Acordos de concessão de serviço’, a TRATOLIXO presta o serviço de construção/aquisição das 
infraestruturas necessárias ao estabelecimento da concessão, que permuta pelo direito de explorar  
o serviço público de tratamento de resíduos sólidos dos Municípios que integram o sistema  
intermunicipal. Uma vez que todos os ativos investidos revertem para a AMTRES no final do prazo  
do contrato-programa, sem direito a contraprestação, não existe qualquer valor a receber a registar.

O valor do direito de concessão reconhecido resulta: I) do valor líquido transferido de ativos fixos  
tangíveis para ativo intangível, pela aplicação prospetiva da IFRIC 12 na data da transição para  
o SNC; II) dos investimentos de construção/requalificação/renovação/ substituição efetuados após  
a data da transição para o SNC, com base na fase de acabamento; e iii) das contrapartidas acordadas  
com o Municípios, como por exemplo a entrega de contentores e material de recolha de resíduos.

O direito de concessão reconhecido à data da transição e os investimentos subsequentes de 
expansão/requalificação/renovação/substituição são amortizados de acordo com o montante das 
amortizações considerado como custo elegível em cada período, para a determinação das tarifas, 
considerando o termo da concessão em 31 de dezembro de 2028. Em 2012, as infraestruturas da 
concessão capitalizadas passaram a ser amortizadas pelo período remanesceste da concessão.

Relativamente às contrapartidas, estas são adicionadas diretamente ao saldo intangível – Direito  
de concessão na data em que a TRATOLIXO assume a responsabilidade pela execução das mesmas,  
independentemente da data da sua realização.
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3.4. Imparidade de ativos  

A TRATOLIXO avalia os ativos fixos tangíveis e intangíveis para efeitos de imparidade sempre 
que existem indícios de perda de valor. Quando o valor recuperável determinado é inferior ao 
valor contabilístico dos ativos, a Empresa regista a respetiva perda por imparidade. 

O valor recuperável é o maior entre o justo valor do ativo deduzido dos custos de venda e o seu 
valor de uso. 

O valor de uso do ativo é calculado com base no valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados  
pela gestão, decorrentes do uso continuado e quando aplicável, da alienação do ativo no fim da sua  
vida útil. Para a determinação dos fluxos de caixa futuros, os ativos são alocados ao nível mais 
baixo para o qual existem fluxos de caixa separados identificáveis (unidades geradoras de caixa). 

No caso do ativo intangível que constitui o direito da concessão, a avaliação da imparidade é efetuada  
quando por indicação do regulador/concedente se estima que o valor não seja totalmente recuperável.

Os ativos não financeiros, para os quais tenham sido reconhecidas perdas por imparidade são 
avaliados, a cada data de relato, sobre a possível reversão das perdas por imparidade.

Quando há lugar ao registo ou reversão de imparidade, a amortização e depreciação dos ativos 
são recalculadas prospectivamente de acordo com o valor recuperável.

3.5.		Ativos	financeiros		

O Conselho de Administração determina a classificação dos ativos financeiros, na data do  
reconhecimento inicial de acordo com a NCRF 27 – Instrumentos financeiros.

Os ativos financeiros são classificados/ mensurados como:
(a) Ao custo ou custo amortizado menos qualquer perda por imparidade; ou
(b) Ao justo valor com as alterações de justo valor a ser reconhecidas na demonstração dos resultados.

A TRATOLIXO classifica e mensura ao custo ou ao custo amortizado, os ativos financeiros:  
I) que em termos de prazo sejam à vista ou tenham maturidade definida; II) cujo retorno seja de 
montante fixo, de taxa de juro fixa ou de taxa variável correspondente a um indexante de mercado;  
e III) que não possuam cláusula contratual da qual possa resultar a perda do valor nominal  
e do juro acumulado.

Para os ativos registados ao custo amortizado, os juros obtidos a reconhecer em cada período 
são determinados de acordo com o método da taxa de juro efetiva, que corresponde à taxa que 
desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados durante a vida esperada do 
instrumento financeiro.  

São registados ao custo ou custo amortizado os ativos financeiros que constituem financiamentos 
concedidos, contas a receber (clientes, outros devedores, etc.) e instrumentos de capital próprio 
bem como quaisquer contratos derivados associados, que não sejam negociados em mercado 
ativo ou cujo justo valor não possa ser determinado de forma fiável.
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A TRATOLIXO classifica e mensura ao justo valor os ativos financeiros que não cumpram com 
as condições para ser mensurados ao custo ou custo amortizado, conforme descrito acima. 
São registados ao justo valor os ativos financeiros que constituem contratos derivados e ativos 
financeiros detidos para negociação. As variações de justo valor são registadas nos resultados de 
exercício, exceto no que se refere aos instrumentos financeiros derivados que qualifiquem como 
relação de cobertura de fluxos de caixa.  

A TRATOLIXO avalia a cada data de relato financeiro a existência de indicadores de perda de 
valor para os ativos financeiros que não sejam mensurados ao justo valor. Se existir uma evidência  
objetiva de imparidade, a TRATOLIXO reconhece uma perda por imparidade na demonstração 
dos resultados.

Os ativos financeiros são desreconhecidos quando os direitos ao recebimento dos fluxos monetários  
originados por esses investimentos expiram ou são transferidos, assim como todos os riscos  
e benefícios associados à sua posse.

3.6.	Instrumentos	financeiros	derivados

Os instrumentos financeiros derivados são registados inicialmente ao justo valor da data da 
transação sendo valorizados subsequentemente ao justo valor. O método do reconhecimento dos 
ganhos e perdas de justo valor depende da designação que é feita dos instrumentos financeiros 
derivados e do seu enquadramento nas relações de cobertura tipificadas na NCRF 27.  
Outras relações de cobertura económica não previstas são registadas como instrumentos  
financeiros derivados de negociação, cujos ganhos e perdas de justo valor são reconhecidos  
no resultado do exercício nas rubricas de gastos ou rendimentos financeiros. 

Quando designados como instrumentos financeiros derivados de cobertura, o reconhecimento 
dos ganhos e perdas de justo valor dependem da natureza do item que está a ser coberto, podendo 
tratar-se de uma cobertura de justo valor ou de uma cobertura de fluxos de caixa.

Numa operação de cobertura de justo valor de um ativo ou passivo (“fair value hedge”), o valor 
de balanço desse ativo ou passivo, determinado com base na respetiva política contabilística,  
é ajustado de forma a refletir a variação do seu justo valor atribuível ao risco coberto.  
As variações do justo valor dos derivados de cobertura são reconhecidas em resultados,  
conjuntamente com as variações de justo valor dos ativos ou dos passivos coberto atribuíveis  
ao risco coberto.

Numa operação de cobertura da exposição à variabilidade de fluxos de caixa futuros de elevada  
probabilidade (“cash flow hedge”), a parte eficaz das variações de justo valor do derivado  
de cobertura são reconhecidas em reservas, sendo transferidas para resultados nos períodos em 
que o respetivo item coberto afeta resultados. A parte ineficaz da cobertura é registada em  
resultados no momento em que ocorre.

A TRATOLIXO tem negociado um derivado de “permuta” de taxas de juro, para cobertura da 
flutuação das taxas de juro do financiamento, o qual foi parcialmente designado como de cobertura  
(ver Nota 20 – Outros passivos financeiros).



TRATOLIXO

61

RELATÓRIO E CONTAS 2012

3.7. Inventários

Os inventários da TRATOLIXO referem-se a:
I)  materiais utilizados nas atividades internas de manutenção e conservação, e combustíveis para 

a movimentação dos equipamentos de carga e transporte. 
II)  produtos recuperados (embalagens) ou produzidos (composto) a partir do tratamento dos 

resíduos recebidos. 

Os materiais são mensurados inicialmente ao custo de aquisição, o qual inclui todas as despesas 
suportadas com a compra. 

Os produtos são mensurados ao custo de produção ou ao preço estimado de venda. Apenas os 
produtos acabados cujo custo de produção excede o valor da venda se encontram valorizados ao 
preço de mercado. 

Nos períodos subsequentes, os inventários são valorizados ao menor entre o custo de aquisição  
e o valor líquido de realização. O método de custeio utilizado é o custo médio ponderado.

3.8. Clientes e outras contas a receber 

As rubricas de Clientes e Outras contas a receber são reconhecidas inicialmente ao justo valor, 
sendo subsequentemente mensuradas ao custo amortizado, deduzido de ajustamentos por  
imparidade (se aplicável). As perdas por imparidade dos clientes e outras contas a receber são 
registadas, sempre que exista evidência objetiva de que os mesmos não são recuperáveis  
conforme os termos iniciais da transação. As perdas por imparidade identificadas são registadas 
na demonstração dos resultados, em “Imparidade de dívidas a receber”, sendo subsequentemente 
revertidas por resultados, caso os indicadores de imparidade diminuam ou desapareçam. 

3.9. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto 
prazo, de liquidez elevada e com maturidades iniciais até 3 meses, e descobertos bancários.  
Os descobertos bancários são apresentados no Balanço, no passivo corrente, na rubrica  
“Financiamentos obtidos”, e são considerados na elaboração da demonstração dos fluxos de  
caixa, como caixa e equivalentes de caixa.

3.10. Capital social

As ações ordinárias são classificadas no Capital Próprio. Os custos diretamente atribuíveis  
à emissão de novas ações ou opções são apresentados no capital próprio como uma dedução, 
líquida de impostos, ao montante emitido.
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3.11.	Passivos	financeiros

O Conselho de Administração determina a classificação dos passivos financeiros, na data do 
reconhecimento inicial de acordo com a NCRF 27 – Instrumentos financeiros.

Os passivos financeiros são classificados/ mensurados como:
(a) Ao custo ou custo amortizado menos qualquer perda por imparidade; ou
(b)  Ao justo valor com as alterações de justo valor a ser reconhecidas na demonstração  

de resultados.

A TRATOLIXO classifica e mensura ao custo ou ao custo amortizado, os passivos financeiros:  
I) que em termos de prazo sejam à vista ou tenham maturidade definida; II) cuja remuneração 
seja de montante fixo, de taxa de juro fixa ou de taxa variável correspondente a um indexante  
de mercado; e iii) que não possuam cláusula contratual da qual possa resultar uma alteração  
à responsabilidade pelo reembolso do valor nominal e do juro acumulado a pagar.

Para os passivos registados ao custo amortizado, os juros obtidos a reconhecer em cada período 
são determinados de acordo com o método da taxa de juro efetiva, que corresponde à taxa que 
desconta exatamente os pagamentos futuros estimados durante a vida esperada do instrumento 
financeiro.  

São registados ao custo ou custo amortizado os passivos financeiros que constituem financiamentos  
obtidos, contas a pagar (fornecedores, outros credores, etc.) e instrumentos de Capital Próprio 
bem como quaisquer contratos derivados associados, que não sejam negociados em mercado 
ativo ou cujo justo valor não possa ser determinado de forma fiável.

Uma entidade deve desreconhecer um passivo financeiro (ou parte de um passivo financeiro) 
apenas quando este se extinguir, isto é, quando a obrigação estabelecida no contrato seja liquidada, 
cancelada ou expire.

3.12. Financiamentos obtidos

Os financiamentos obtidos são inicialmente reconhecidos ao justo valor, líquido de custos de 
transação e montagem incorridos. Os financiamentos são subsequentemente mensurados ao 
custo amortizado sendo a diferença entre o valor nominal e o justo valor inicial reconhecida na 
demonstração dos resultados ao longo do período do empréstimo, utilizando o método da taxa 
de juro efetiva.

Os financiamentos obtidos são classificados no passivo corrente, exceto se a TRATOLIXO  
possuir um direito incondicional de diferir o pagamento do passivo por, pelo menos, 12 meses 
após a data do balanço, sendo neste caso classificados no passivo não corrente.
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3.13. Imposto sobre o rendimento

O imposto sobre rendimento do período compreende os impostos correntes e os impostos diferidos. 
Os impostos sobre o rendimento são registados na demonstração dos resultados, exceto quando 
estão relacionados com itens que sejam reconhecidos diretamente nos capitais próprios.  
O valor de imposto corrente a pagar, é determinado com base no resultado antes de impostos, 
ajustado de acordo com as regras fiscais em vigor. 

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção  
por parte da administração fiscal durante um período de 4 anos.

Os prejuízos fiscais gerados em 2010 e 2011 têm um período máximo de reporte de quatro anos. 
Os prejuízos fiscais apurados em 2012, são deduzidos aos lucros tributáveis, havendo-os, até  
cinco períodos de tributação posteriores. A partir de 2012 a dedução dos prejuízos reportados, 
não pode exceder 75% do respetivo lucro tributável.

Os impostos diferidos são reconhecidos usando o método do passivo com base no balanço,  
considerando as diferenças temporárias resultantes da diferença entre a base fiscal de ativos  
e passivos e os seus valores nas demonstrações financeiras. 

Os impostos diferidos são calculados com base na taxa de imposto em vigor ou já oficialmente 
comunicada à data do balanço, e que se estima que seja aplicável na data da realização dos  
impostos diferidos ativos ou na data do pagamento dos impostos diferidos passivos.

Os impostos diferidos ativos são reconhecidos na medida em que seja provável que existam 
lucros tributáveis futuros disponíveis para a utilização da diferença temporária. Os impostos 
diferidos passivos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis, exceto as 
relacionadas como reconhecimento inicial de ativos e passivos, que não resultem de uma concentração  
de atividades, e que à data da transação não afetem o resultado contabilístico ou fiscal. 

3.14. Provisões

As provisões são reconhecidas quando a TRATOLIXO tem: I) uma obrigação presente legal  
ou construtiva resultante de eventos passados; II) para a qual é mais provável de que não que seja 
necessário um dispêndio de recursos internos no pagamento dessa obrigação; e III) o montante 
possa ser estimado com razoabilidade. Sempre que um dos critérios não seja cumprido ou  
a existência da obrigação esteja condicionada à ocorrência (ou não ocorrência) de determinado 
evento futuro, a TRATOLIXO divulga tal facto como um passivo contingente, salvo se a avaliação  
da exigibilidade da saída de recursos para pagamento do mesmo seja considerada remota. 

As provisões são mensuradas ao valor presente dos dispêndios estimados para regularizar  
a obrigação utilizando uma taxa antes de impostos, que reflete a avaliação de mercado para  
o período do desconto e para o risco da provisão em causa.
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Provisões para recuperação ambiental 
Em 2009, a TRATOLIXO procedeu ao registo de uma provisão para os custos a incorrer com  
a execução do plano de reabilitação ambiental do ecoparque de Trajouce, no valor de 3.500 mil euros.  
Esta provisão foi registada nas demonstrações financeiras no âmbito do anterior normativo  
contabilístico (POC), como parte do ativo intangível em curso, por se tratar de um custo asso-
ciado a responsabilidades de remoção dos resíduos indevidamente depositados em Trajouce 
decorrentes da atividade desenvolvida pela TRATOLIXO, no âmbito do contrato-programa.  
Este valor foi transferido de ativos fixos tangíveis para ativo intangível, pela aplicação da IFRIC 
12 na data da transição para o SNC. A provisão é revista anualmente tendo em consideração  
o período estimado de realização e os dispêndios incorridos / a incorrer para a reparação do passivo 
ambiental.

Provisões para monitorização de aterro e lixeiras 
A TRATOLIXO tem atribuída a responsabilidade de manutenção e monitorização ambiental do  
aterro e das lixeiras encerradas que integram o sistema intermunicipal objeto do contrato-programa.  
Esta é uma medida de proteção ambiental que decorre da alteração do Decreto-Lei n.º 178/2006, 
de 5 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, e que pretende avaliar os  
impactes causados por estas infraestruturas ao nível dos recursos naturais.

Na sequência da referida alteração legislativa, a Agência Portuguesa do Ambiente comunicou  
a todas as entidades gestoras responsáveis pelo tratamento de resíduos urbanos da área onde 
essas lixeiras se localizavam, o Programa-Base de Monitorização de Lixeiras, que necessitou  
de ser provisionado.

A provisão registada resulta do plano de monitorização definido pela TRATOLIXO, para  
o período da responsabilidade assumida (30 anos desde a data de encerramento), estando sujeita 
a revisão anual consoante as ações de monitorização desenvolvidas. A provisão é mensurada  
ao valor presente da estimativa efetuada descontada à taxa de juro que reflete o risco do passivo.

3.15. Subsídios e apoios do Governo  

A TRATOLIXO reconhece os subsídios do Estado Português, da União Europeia ou organismos 
similares pelo seu justo valor quando existe uma certeza razoável de que o subsídio será recebido,  
independentemente do seu recebimento.

Quando em período subsequente, por condicionalismos não previstos se venha a verificar o não 
recebimento do valor de subsídios registado, há lugar ao desreconhecimento da parcela que não 
será recebida.

Os subsídios ao investimento não reembolsáveis são reconhecidos inicialmente na rubrica de  
Capital Próprio “Outras variações de capital”, sendo subsequentemente creditados na  
demonstração dos resultados numa base pro-rata da depreciação dos ativos a que estão associados.  
No que se refere aos subsídios associados às infraestruturas da concessão estes são amortizados 
de acordo com a imputação do rendimento que o regulador (AMTRES) considera em cada  
período para a determinação das tarifas, durante o período da concessão.

Os subsídios à exploração são reconhecidos como rendimentos na demonstração dos resultados 
no mesmo período em que os gastos associados são incorridos e registados.
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3.16. Locações 

Locações de ativos fixos tangíveis, relativamente às quais a TRATOLIXO detém substancialmente  
todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo são classificados como locações 
financeiras. São igualmente classificadas como locações financeiras os acordos em que a análise 
de uma ou mais situações particulares do contrato aponte para tal natureza. Todas as outras  
locações são classificadas como locações operacionais.

As locações financeiras são capitalizadas no início da locação pelo menor entre o justo valor do  
ativo locado e o valor presente dos pagamentos mínimos da locação, determinado à data de início  
do contrato. A dívida resultante de um contrato de locação financeira é registada líquida de  
encargos financeiros, na rubrica de Financiamentos obtidos. Os encargos financeiros incluídos 
na renda são reconhecidos na Demonstração dos resultados, no período a que dizem respeito.
 
Os ativos tangíveis adquiridos através de locações financeiras são depreciados pelo menor entre 
o período de vida útil do ativo e o período da locação quando a TRATOLIXO não tem opção de 
compra no final do contrato, ou pelo período de vida útil estimado quando a TRATOLIXO tem  
a intenção de adquirir os ativos no final do contrato.

Nas locações consideradas operacionais, as rendas a pagar são reconhecidas como gasto na  
demonstração dos resultados numa base linear, durante o período da locação.

3.17. Gastos e rendimentos

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem, independentemente do  
seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos  
exercícios. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes réditos  
e gastos são reconhecidas como ativos ou passivos, se qualificarem como tal.

3.18. Rédito

O rédito corresponde ao justo valor do montante recebido ou a receber relativo à venda de  
produtos e/ ou prestação de serviços no decurso da atividade da TRATOLIXO. O rédito é registado  
líquido de quaisquer impostos ou descontos atribuídos.

O rédito da venda de produtos da TRATOLIXO corresponde à venda de materiais/embalagens 
recicláveis resultantes da triagem manual, do composto produzido na central de compostagem  
e ainda dos materiais entregues seletivamente no Ecocentro.

O rédito da venda de produtos é reconhecido quando: I) o valor do rédito pode ser estimado 
com fiabilidade; II) é provável que benefícios económicos fluam para a TRATOLIXO; e III) parte 
significativa dos riscos e benefícios tenham sido transferidos para o comprador.

No caso da venda dos recicláveis à Sociedade Ponto Verde, o rédito é reconhecido após a entrega 
aos retomadores e conforme comunicação do resultado dos leilões efetuados pela SPV.
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O rédito da prestação de serviços refere-se a duas atividades: 
I)  Tratamento de resíduos – rédito reconhecido de acordo com as toneladas de resíduos entradas 

no sistema intermunicipal e as tarifas definidas com a AMTRES no início de cada exercício.  
O valor correspondente às toneladas de resíduos entradas é faturado diretamente aos Municípios, 
até dezembro de 2010 era faturado através da AMTRES, com base na tarifa concordada.  
A TRATOLIXO reconheceu até ao final de 2011 desvios tarifários relativamente aos desvios 
apurados entre os proveitos estimados e os proveitos reais obtidos em cada exercício, quando 
aprovados pela AMTRES para incorporação em tarifas futuras. Em 2012, a TRATOLIXO não 
procedeu ao registo de desvio tarifário conforme as regras do contrato-programa, uma vez que 
por força da aplicação da Lei nº. 50/2012, de 31 de agosto, os Municípios foram obrigados  
a assegurar o equilíbrio financeiro da empresa através de transferências financeiras.

II)  Serviços de construção de infraestruturas da concessão, reconhecidos no âmbito da aplicação  
da IFRIC 12 – Acordos de concessão de serviços. O rédito reconhecido corresponde ao valor  
de investimento concordado com a AMTRES, tendo por base os custos estimados de constru-
ção/aquisição pela TRATOLIXO, os quais incluem: (a) o custo de aquisição (ex: empreitadas)  
e (b) os custos orgânicos, direta ou indiretamente relacionados com a fiscalização dos investimentos. 
O Rédito da prestação de serviços é reconhecido de acordo com a percentagem de acabamento  
ou com base no período do contrato quando a prestação de serviços não esteja associada  
à execução de atividades específicas, mas à prestação contínua do serviço. 

3.19. Matérias ambientais

São reconhecidas provisões para Matérias ambientais sempre que a TRATOLIXO tenha uma 
obrigação legal ou construtiva, como resultado de acontecimentos passados, relativamente à qual  
seja provável que uma saída de recursos se torne necessária para a regularizar, e possa ser efetuada  
uma estimativa fiável do montante dessa obrigação. 

A TRATOLIXO incorre em dispêndios e assume passivos de carácter ambiental. Em relação aos 
encargos de carácter ambiental a TRATOLIXO, no âmbito do desenvolvimento da sua atividade 
incorre em diversos encargos de carácter ambiental, os quais, dependendo da sua origem, estão 
a ser capitalizados (obrigação contratual de requalificação), ou reconhecidos como gasto nos 
resultados operacionais do exercício. 
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3.20. Principais estimativas e julgamentos apresentados

As estimativas e julgamentos com impacto nas demonstrações financeiras da TRATOLIXO são 
continuamente avaliados, representando à data de cada relato a melhor estimativa do Conselho de  
Administração, tendo em conta o desempenho histórico, a experiência acumulada e as expectativas  
sobre eventos futuros que, nas circunstâncias em causa, se acreditam serem razoáveis.

A natureza intrínseca das estimativas pode levar a que o reflexo real das situações que haviam 
sido alvo de estimativa possam, para efeitos de relato financeiro, vir a diferir dos montantes 
estimados. As estimativas e os julgamentos que apresentam um risco significativo de originar um 
ajustamento material no valor contabilístico de ativos e passivos no decurso do exercício seguinte  
são as que seguem:

Estimativas contabilísticas relevantes

3.20.1 Provisões
A TRATOLIXO analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultem de eventos passados  
e que devam ser objeto de reconhecimento ou divulgação.
A subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos internos  
necessários para o pagamento das obrigações poderá conduzir a ajustamentos significativos,  
quer por variação dos pressupostos utilizados, quer pelo futuro reconhecimento de provisões 
anteriormente divulgadas como passivos contingentes.  

3.20.2 Ativos intangíveis
Dado o modelo de negócio da TRATOLIXO (concessão de serviço público) e a contabilização 
exigida pela IFRIC 12, a definição do método de amortização do intangível que consubstancia  
o direito da concessão e outros, é essencial para determinar o montante das amortizações  
a reconhecer na demonstração dos resultados de cada exercício, ao longo da concessão.

3.20.3 Imparidade de ativos
Os ativos tangíveis e intangíveis firmes são avaliados relativamente à existência de imparidade 
quando existem indicadores de que o mesmo não será recuperável, no prazo do contrato-programa.  
Relativamente aos ativos intangíveis em curso, o Conselho de Administração procede anualmente  
à avaliação da recuperabilidade do seu valor, com base no EVEF associado ao contrato-programa 
e nos pressupostos que considera mais prováveis de ocorrerem no futuro.  

3.20.4 Impostos
Os montantes reconhecidos como imposto corrente, créditos de imposto e imposto diferido 
constituem a melhor estimativa do Conselho de Administração, tendo em conta a legislação em 
vigor e o potencial de gerar resultados tributáveis futuros, podendo, contudo, existir correções 
por parte da Administração Fiscal que se traduzam em alterações/ correções a estes valores,  
que não se encontram registados.  

3.20.5 Subsídios ao Investimento
O montante de subsídios ao investimento reconhecido no Capital Próprio corresponde à melhor 
estimativa da gestão, do benefício que a Empresa terá direito, considerando as despesas elegíveis 
apresentadas e o prazo de execução/conclusão das obras subsidiadas, face às condições negociadas  
com a entidade responsável pela atribuição do subsídio.
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4 Fluxos de caixa 

4.1. Caixa e seus equivalentes que não estão disponíveis para uso

A TRATOLIXO não possui caixa ou equivalentes de caixa para os quais existam restrições sobre 
a sua utilização.

4.2 - Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários

Em 31 de dezembro de 2012 e 2011, o detalhe de caixa e depósitos bancários apresentam  
os seguintes valores:

O detalhe do montante considerado como saldo final na rubrica de “Caixa e equivalentes  
de caixa” para efeitos da elaboração da demonstração de fluxos de caixa para o exercício findo  
em 31 de dezembro de 2012 e 2011 é como segue:

31-12-2012 31-12-2011

Numerário

    Caixa 2 277 2 750

Depósitos bancários

    Depósitos à ordem 621.368 329.224

    Depósitos a prazo 0 410.000

621.368 739.224

Caixa e equivalentes de caixa (ativo) 623.645 741.974

Equivalentes de caixa (passivo) - -

                                Total 623.645 741.974

31-12-2012 31-12-2011

Caixa 2 277 2 750

Depósitos bancários 621.368 739.224 

Caixa e depósitos bancários 623.645 741.974 
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5 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros  

5.1.	Alterações	às	normas	contabilísticas	e	relato	financeiro

Não se verificaram quaisquer alterações às normas contabilísticas e de relato financeiro em vigor 
para os períodos apresentados.

5.2. Alterações nas Políticas Contabilísticas

Em 2012,na sequência da alteração ao procedimento de gestão de stocks, os Equipamento de 
Proteção individual (EPI’s), Fardamentos e Consumíveis diversos, passaram a ser relevados na 
rubrica de inventários. Em 2011 estes itens eram diretamente relevados como gastos do exercício.

5.3. Alterações nas Estimativas Contabilísticas

Em 2012, as infraestruturas da concessão capitalizadas passaram a ser amortizadas pelo período 
remanesceste da concessão. Para as restantes naturezas de ativo do direito da concessão mantém-se  
a amortização conforme previsto para incorporação nas tarifas à data da aquisição.

5.4. Erros de períodos anteriores
 
Não foram detetados erros com referência a períodos anteriores. 

6.	Gestão	de	riscos	financeiros

A exposição da TRATOLIXO a riscos financeiros refere-se principalmente a riscos de taxa de juro  
e riscos de crédito. 

Risco da taxa de juro
A TRATOLIXO tem contratado um financiamento remunerado a taxas de juro variáveis, o que 
se traduz na exposição da Empresa à flutuação das taxas de juro no mercado.  
Assim, a TRATOLIXO tem negociado “swaps” de taxas de juro, que lhe permitem uma cobertura 
económica dos riscos da flutuação da taxa de juro. 
Em termos contabilísticos e devido a atrasos na execução dos investimentos, as utilizações  
do financiamento alteraram-se face ao plano de dívida inicial o que resulta na ineficácia parcial 
do derivado negociado, estando designado para cobertura em 62%.

Risco de crédito
A TRATOLIXO é um sistema intermunicipal de tratamento de resíduos, que tem como clientes, 
quase que exclusivos, os Municípios integrados no sistema intermunicipal. Esta situação configura 
uma elevada concentração de risco de crédito, que é mitigada pelo facto de se tratar de entidades do 
Governo local, ou seja, Estado. Os restantes clientes são a Sociedade Ponto verde e outros retomadores 
de recicláveis, para os quais a TRATOLIXO efetua uma avaliação regular de risco de crédito.
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7.	Ativos	fixos	tangíveis

Em 31 de dezembro de 2012 e 2011 os movimentos registados em rubricas do ativo fixo tangível 
foram como segue:

As adições registadas nesta rubrica referem-se essencialmente a mobiliário de balneários para as 
instalações na nova infraestrutura, na localidade da Abrunheira e a equipamentos informáticos.

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO

2012 2011

1 DE JANEIRO

Custo de aquisição 681.006 544.532

Depreciações acumuladas (566.876) (440.255)

Valor líquido 114.130 104.277 

31 DE DEZEMBRO

Adições 10.628 105.556

Alienações (10.539) (909)

Transferências e abates - 31.827 

Depreciação - exercício (34.601) (99.991)

Depreciação - alienações 10.539 909 

Depreciação- transf. e abates (2.319) (27.540)

Valor líquido 87.838 114.130 

31 DE DEZEMBRO

Custo de aquisição 681.095 681.006

Depreciações acumuladas (593.256) (566.876)

Valor líquido 87.838 114.130 
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8 Ativos Intangíveis 

Em 31 de dezembro de 2012 e 2011, a evolução registada na rubrica dos ativos intangíveis,  
é como segue:

PROGRAMAS 
COMPUTADOR

PROGRAMAS 
COMPUTADOR

EM CURSO

DIREITO
CONCESSÃO

DIREITO
CONCESSÃO 

EM CURSO
TOTAL

A 1 DE JANEIRO DE 2011

Custo de aquisição  276.247 75.530  20.647.245 126.691.687  147.690.709 

Amortizações acumuladas  (264.954) -  (4.731.684) -  (4.996.638)

Valor líquido 11.293 75.530 15.915.561 126.691.687 142.694.071 

31 DE DEZEMBRO

Adições -  99.250  273.349  24.869.710  25.242.308 

Alienações - - (281.600) -  (281.600)

Regularizações  (30.117) - (1.895) -  (32.012)

Transferências e abates - - - -  -   

Amortizações - exercício  (11.151) -  (2.502.436) -  (2.513.587)

Amortizações - reg/alienações 29.976 - 266.007 -  295.983 

Valor líquido 0 174.780 13.668.986 151.561.397 165.405.163 

31 DE DEZEMBRO DE 2011

Custo de aquisição  246.130  174.780  20.637.099  151.561.397  172.619.405 

Amortizações acumuladas  (246.130)  -    (6.968.113) -  (7.214.242)

Valor líquido 0 174.780 13.668.986 151.561.397 165.405.163 

PROGRAMAS 
COMPUTADOR

PROGRAMAS 
COMPUTADOR

EM CURSO

DIREITO
CONCESSÃO

DIREITO
CONCESSÃO 

EM CURSO
TOTAL

A 1 DE JANEIRO DE 2012

Custo de aquisição  246.130  174.780  20.637.099  151.561.397  172.619.405 

Amortizações acumuladas  (246.130)  -    (6.968.113) -  (7.214.242)

Valor líquido - 174.780 13.668.986 151.561.397 165.405.163 

31 DE DEZEMBRO

Adições 498 74.231 476.293 23.749.991  24.301.013 

Alienações - - (348.950) -  (348.950)

Regularizações - - - (320.584)  (320.584)

Transferências e abates - - 85.342.044 (85.342.044)  -   

Amortizações - exercício (166) - (3.136.347) -  (3.136.513)

Amortizações - reg/alienações - - 279.160  279.160 

Valor líquido 332 249.010 96.281.187 89.648.759 186.179.289 

31 DE DEZEMBRO DE 2012

Custo de aquisição  246.628  249.010  106.106.486  89.648.760  196.250.884 

Amortizações acumuladas  (246.296)  -    (9.825.300) -  (10.071.595)

Valor líquido 332 249.010 96.281.187 89.648.759 186.179.289 
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Direito de concessão e Direito de concessão em curso
No ano de 2012 procedeu-se à transferência de Direito da concessão em curso para ativo da 
concessão dos seguintes itens:
-  Central de Digestão Anaeróbia (CDA) no valor total de 74.750 mil euros, auto de receção 

provisória assinado em 9 de novembro de 2012, data a partir qual passa a ser amortizada, como 
um todo, pelo período da concessão em falta 16 anos e 2 meses;

-  Os terrenos associados à CDA passaram na mesma data de direito da concessão em curso para 
direito da concessão estando sujeitos a igual política de depreciação com um valor de 8.934 mil 
euros;

-  Estação de Tratamento de Águas Lixiviantes (ETAL) de Trajouce no total de 817 mil euros, auto 
de receção assinado em 27 de julho de 2012, sendo amortizada como um todo pelo período de 
16 anos e 4 meses. 

-  Terreno onde está implantada a ETAL de Trajouce, no valor de 841 mil euros sendo amortizado 
em igual período da ETAL.

Os Custos de Não Instalação (CNI) reduziram-se em 682 mil euros, conforme deliberação de 
Assembleia Intermunicipal da AMTRES que aprovou pagar o diferencial de 1,8€/ton de resíduos 
provenientes dos municípios da concessão, com o objetivo de reduzir os CNI. O movimento foi 
registado por contrapartida de acréscimos de rendimentos por se encontrar em análise a forma 
de faturação.

As adições diretas registadas em 2012 no Direito de concessão referem-se, na sua maior parte,  
a dois camiões, uma cisterna, um trator, um reboque para transporte de contentores, projetores 
de iluminação e contentores de rua, estes últimos adquiridos e entregues aos municípios que 
constituem o sistema concessionado à TRATOLIXO, como contrapartida do contrato de concessão.

As adições resultantes da permuta da prestação de serviços de construção pelo direito da concessão 
referem-se essencialmente às obras em curso no Ecoparque da Abrunheira relativas:
I) 7.655.582 euros: construção de células de confinamento técnico incluindo a capitalização dos 
custos de não instalação, tal como previsto no contrato programa;
II) 13.044.940 euros: construção da Central Anaeróbia. 

Os valores incluídos na rubrica de “Direito de concessão em Curso” referem-se às seguintes obras:

31-12-2012 31-12-2011

Plano Diretor de Trajouce  -    3.895.817 

Etari - Abrunheira  2.431.369  1.758.875 

Recuperação dos Terrenos Sul  4.253.262  3.500.000 

Células de Confinamento Técnico - Abrunheira  71.123.553  63.467.971 

Etal - Trajouce  -    630.184 

CDA  -    61.745.397 

Terrenos Ecocentro Abrunheira  8.896.219  16.563.153 

Tratamento Efluentes  210.088  -   

Terrenos passivo ambiental  2.734.268  -   

89.648.760 151.561.397 
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A capitalização de gastos de financiamento no exercício de 2012 ascendeu a 9.518.114  euros  
(em 2011: 8.660.573 euros) valor capitalizado através da rubrica de “Trabalhos para a própria 
entidade”, e refere-se aos gastos imputáveis ao ativo intangível em curso.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2012 e 2011 o valor de aquisição das infraestruturas da conces-
são, permutadas pelo direito de concessão, adquiridas sob o regime de locação financeiras é como segue:

As amortizações dos ativos intangíveis estão reconhecidas na rubrica “Gastos/reversões de  
depreciações e amortizações” da Demonstração dos Resultados, pela sua totalidade.

Programas de computador
Os projetos de software referem-se a:
I)  Sistema de Informação Website e Intranet: 

Desenvolvimentos de novas funcionalidades nos sistemas de informação e website da TRA-
TOLIXO de forma a permitir uma relação mais estreita e funcional com os clientes, fornece-
dores e parceiros nomeadamente com a disponibilização e agilização de processos de operação 
on-line, tais como pedidos de autorização de descarga de resíduos, entre outras operações. 

II)  Sistema de Informação para a Manutenção:  
Desenvolvimento do Sistema de Informação para a Manutenção Industrial para a otimização 
e agilização dos processos de negócio associados à manutenção de todo o ciclo de vida dos 
equipamentos fabris das atuais unidades da TRATOLIXO.

III)  Projeto de Otimização de Processos Internos 
Desenvolvimento de um sistema de informação na perspetiva de uniformizar e centralizar 
os dados relativos aos movimentos externos (entradas e saídas de resíduos) bem como dos 
movimentos internos, respetivo reporting e enquadramento legal.

Projetos de pesquisa e desenvolvimento 
Durante o exercício corrente foram dispendidos cerca de 42.284 euros em pesquisas  
e desenvolvimento, as quais foram reconhecidas como gasto no exercício em curso, sendo  
desagregadas de acordo com o quadro abaixo:

21-12-2012 31-12-2011

Gastos com Pessoal afeto 6.628 32.693

Bens e Serviços Utilizados 35.370 23.327

Outros 287 140

42.285 56.161

31-12-2012 31-12-2011

Valor bruto 2.271.760 2.271.760 

Amortizações acumuladas (2.271.760) (2.271.760)
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Os gastos em despesas de investigação e desenvolvimento reconhecidos no decurso do exercício 
de 2012 foram, na sua quase totalidade, dispendidos nos projetos que se resumem abaixo: 

Ecocombustível: refere-se à produção CDR (combustível Derivado de Resíduo) e sua transformação  
em CSR (Combustível Sólido Recuperado) de alta qualidade, através da criação / implementação 
/ otimização de um sistema de certificação de qualidade do CDR. A produção de CDR a partir 
dos refugos das unidades de tratamento permite o desvio de quantidades significativas de  
resíduos de aterro e a produção de combustível alternativo. 

CDR Cimpor: refere-se ao aproveitamento do “rejeitado leve” que resulta do processo de afinação  
do composto e cujo destino final era a deposição em aterro. Conjuntamente com a fileira dos 
monstros (colchões, mobílias, etc.) que era também colocada em aterro, passou a tornar-se uma 
mistura com potencial combustível. Esta que tem sido progressivamente enviada para a CIMPOR,  
com um controlo rigoroso da qualidade do material, permitindo deste modo, a valorização  
energética deste refugo.

RecGlass: O objetivo principal deste projeto, é encontrar as soluções mais interessantes, de um 
ponto de vista técnico-económico, para a recuperação do vidro contido no rejeitado pesado,  
que resulta do processo de afinação do composto, fração atualmente enviada para aterro.

Valorização Energética da Fração Rejeitada da Linha de Produção de CDR: O objetivo  
é a gasificação do CDR produzido a partir do rejeitado do TM I, estando a ser estudada, mais 
uma técnica de aproveitamento energético deste material.

Valorização Energética de RSU não Transformados: O objetivo deste estudo passa por avaliar 
as possibilidades de valorização energética de RSU não transformados, ou seja, tal e qual saem das  
respetivas linhas de seleção e separação e não sujeitos a qualquer preparação específica para a sua  
valorização energética. Em estudo encontram-se as tecnologias: incineração, gasificação e pirólise.

No âmbito dos projetos de pesquisa e desenvolvimento em curso, foram reconhecidos, em 2012, 
19.509 euros relativos a subsídios classificados como “subsídios à exploração”.
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9. Ativos e passivos por Impostos Diferidos

Em 31 de dezembro de 2012 e 2011, os saldos reconhecidos relativamente a impostos diferidos 
são apresentados no balanço pelo seu valor bruto.
O impacto dos movimentos nas rubricas de impostos diferidos, ocorrido para os exercícios  
apresentados, foi como se segue:

Impacto dos movimentos nas rubricas de Impostos diferidos

Os movimentos ocorridos nas rubricas de ativos e passivos por impostos diferidos para  
os exercícios apresentados são como se segue:

Ativos por impostos diferidos movimentos do ano

31-12-2012 31-12-2011

Capital próprio

    Imposto diferido 626.903 2.748.922 

626.903 2.748.922 

Demonstração dos resultados

    Imposto diferido 46.017 (378.608)

    Imposto Corrente (nota 30) (235.921) (244.763)

(189.904) (623.371)

31-12-2012 31-12-2011

Impacto na demonstração dos resultados

    Ativos por impostos diferidos (4.047) (701.017)

    Passivos por impostos diferidos 50.064 322.409 

46.017 (378.608)

Impactos no capital próprio

    Ativos por impostos diferidos 653.880 861.205 

    Passivos por impostos diferidos (26.977) 1.887.718 

626.903 2.748.922 

Impacto líquido dos impostos diferidos 672.919 2.370.314 

PROVISÕES
PREJUÍZOS 

FISCAIS
DERIVADOS OUTROS TOTAL

A 1 DE JANEIRO DE 2011 93.231 333.815 1.196.177 363.426 1.986.649 

Constituição/reversão por capital - - 861.205 - 861.205 

Reversão por resultados (3.776) (333.815) - (363.426) (701.017)

Constituição por resultados - - - - - 

Movimento do período (3.776) (333.815) 861.205 (363.426) 160.188 

A 31 DE DEZEMBRO DE 2011 89.455 - 2.057.382 - 2.146.837 

PROVISÕES
PREJUÍZOS 

FISCAIS
DERIVADOS OUTROS TOTAL

A 1 DE JANEIRO DE 2012 89.455 - 2.057.382 - 2.146.837 

Constituição/reversão por capital - - 653.880 - 653.880 

Reversão por resultados (4.047) - - - (4.047)

Constituição por resultados - - - - - 

Movimento do período (4.047) - 653.880 - 649.832 

A 31 DE DEZEMBRO DE 2012 85.408 - 2.711.262 - 2.796.669 
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O imposto diferido ativo diz respeito na sua quase totalidade à parte dos swaps de taxa de juro 
considerada como de cobertura (ver nota 20).
Não se reconheceu o imposto diferido relativo aos prejuízos fiscais reportáveis, bem como aos 
valores de crédito de imposto atribuído no âmbito do SIFIDE, por se considerar que não existem 
condições para garantir com rigor a recuperabilidade do respetivo imposto diferido ativo. 
O valor total de prejuízos fiscais reportados para os quais não foi reconhecido imposto diferido 
ativo é de 1.788.559 euros podendo ser recuperado: 
· 1.335.261 euros, até 2014; 
·    453.297 euros, até 2015.
O crédito fiscal (dedução à coleta) – SIFIDE, não reconhecido como ativo ascende aos seguintes 
valores e pode ser utilizado:
·    168.486 euros, até 2013;
-      54.019 euros, até 2014;
·     140.921 euros, até 2015.

Passivos por impostos diferidos - Movimentos do ano

As reavaliações efetuadas no âmbito do normativo anterior resultam da atualização do valor  
dos ativos efetuada no normativo POC, com base em diplomas do Governo onde são definidos 
os coeficientes de desvalorização monetária. O efeito destes impostos diferidos reflete a não 
dedução fiscal de 40% da reavaliação efetuada.

SUBSÍDIOS
INVESTIMENTO

REAVALIAÇÃO 
NORMATIVO 

ANTERIOR

DESVIOS 
TARIFÁRIOS

TOTAL

A 1 DE JANEIRO DE 2011 (6.743.865) (723) (397.047) (7.141.635)

Constituição/reversão por capital 1.887.718 - - 1.887.718 

Constituição por resultados - - - - 

Reversão por resultados - 306 322.103 322.409 

Movimento do período 1.887.718 306 322.103 2.210.127 

A 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (4.856.147) (417) (74.944) (4.931.508)

SUBSÍDIOS
INVESTIMENTO

REAVALIAÇÃO 
NORMATIVO 

ANTERIOR

DESVIOS 
TARIFÁRIOS

TOTAL

A 1 DE JANEIRO DE 2012 (4.856.147) (417) (74.944) (4.931.508)

Constituição/reversão por capital (26.977) - - (26.977)

Constituição por resultados - - - - 

Reversão por resultados 49.848 216 - 50.064 

Movimento do período 22.871 216 - 23.087 

A 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (4.833.276) (201) (74.944) (4.908.421)



TRATOLIXO

77

RELATÓRIO E CONTAS 2012

10. Inventários

O detalhe de inventários em 31 de dezembro de 2012 e 2011 é como segue:

O custo dos inventários reconhecidos, em 2012, como gasto e incluído na rubrica “Custo das 
mercadorias vendidas e das matérias consumidas” diz respeito ao arame e gasóleo e totalizou 
1.055.705 euros (em 2011: 775.976 euros). A variação ocorrida ficou-se a dever-se ao acréscimo 
de litros de gasóleo consumidos em 2012 (906.587 litros) face a 2011 (712.458 litros), explicado  
por ter sido transportada uma quantidade muito superior de resíduos com recurso a meios internos  
(260.006 toneladas vs 197.402 toneladas). Por outro lado, o preço médio por litro de gasóleo em 
2012 (preço médio 1,141 €/litro) foi superior ao registado em 2011 (preço médio 1,084 €/litro).

Quanto aos EPI’s, Fardamentos e Outros Consumíveis, na sequência da alteração ao procedimento  
de gestão de stocks, adotado em 2012, passaram também a ser relevados na rubrica de inventários.  
O consumo dos EPI’s e Fardamentos é reconhecido em gastos com o pessoal e o consumo dos 
Outros Consumíveis em fornecimentos e serviços externos. 

31-12-2012 31-12-2011

Matérias primas, subs. e de consumo

    Gasóleo 40.771 39.191 

    Arame 52.616 34.463 

    EPI's e Fardamentos 60.426 - 

    Outros consumíveis 119.528 - 

Produtos acabados 98.552 104.409 

Imparidade de inventários (8.029) -

Total inventários 363.864 178.063



RELATÓRIO E CONTAS 2012 TRATOLIXO

78

11. Clientes

No exercício findo em 31 de dezembro de 2012 e 2011, a decomposição da rubrica de Clientes,  
é como se segue:

I)  Clientes – grupo: esta rubrica refere-se essencialmente aos saldos a receber dos municípios  
por conta dos serviços de tratamento de resíduos prestados no âmbito do contrato programa;

II)  Clientes – outros: nesta rubrica encontram-se registados os saldos a receber de clientes  
decorrentes da venda de produtos recicláveis e da prestação de serviços de receção  
e tratamento de resíduos provenientes de particulares. 

Imparidade de clientes

A variação ocorrida na rubrica de imparidade justifica-se, por se ter firmado um acordo de  
recebimento a prestações com um cliente, considerado de cobrança duvidosa.
Para os períodos apresentados não existem diferenças entre os valores contabilísticos e o seu 
justo valor.

31-12-2012 31-12-2011

CORRENTE NÃO 
CORRENTE TOTAL CORRENTE NÃO 

CORRENTE TOTAL

Clientes - grupo    I) 6.375.543 - 6.375.543 10.367.463 - 10.367.463 

Clientes - outros   II) 1.390.455 - 1.390.455 1.378.501 - 1.378.501 

Clientes de cobrança duvidosa 36.139 - 36.139 45.176 - 45.176 

7.802.137 - 7.802.137 11.791.140 - 11.791.140 

Imparidade de clientes (36.139) - (36.139) (43.530) - (43.530)

Total Clientes 7.765.998 - 7.765.998 11.747.609 - 11.747.609 

2012 2011

A 1 DE JANEIRO 43.530 38.758 

Aumentos - 4.772 

Utilizações (2.092) - 

Reduções (5.299) - 

A 31 DE DEZEMBRO 36.139 43.530 
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12. Estado e outros entes públicos

No exercício findo em 31 de dezembro de 2012 e 2011, os saldos de impostos a liquidar / a recuperar  
referem-se a: 

Do saldo devedor de IRC apresentado 414.119 euros correspondem ao montante a recuperar  
no apuramento do imposto corrente dos exercícios de 2013 até 2014, de acordo com o regime  
de transição fiscal previsto pelo Decreto-Lei nº.159/2009, de 13 de julho.

Para os períodos apresentados o saldo de IRC tem a seguinte decomposição: 

Do saldo devedor de IVA, 450.918 euros refere-se a um pedido de reembolso efetuado em  
outubro/2012, verba recebida em 1 de fevereiro de 2013, o remanescente refere-se ao saldo  
a recuperar à data de 31 de dezembro de 2012. 

31-12-2012 31-12-2011

DEVEDOR CREDOR DEVEDOR CREDOR

Imposto s/ rendimento - IRC 655.537 26.172 852.046 34.777 

Impostos s/ rendimento - IRS 748 56.342 771 49.278 

Imposto s/ valor acrescentado - IVA 886.203 - 642.585 - 

Contribuições p/ segurança social - 119.035 - 107.827 

1.542.488 201.549 1.495.402 191.882 

Saldo corrente 1.335.428 201.549 1.081.283 191.882 

Saldo não corrente 207.060 - 414.119 - 

1.542.488 201.549 1.495.402 191.882 

31-12-2012 31-12-2011

Pagamentos por conta 241.418 230.731 

Retenções na fonte - 137 

Imposto a Recuperar- Ajustam.Transição SNC 414.119 621.178 

Estimativa de IRC (26.172) (34.777)

Total 629.365 817.269 
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13. Outras contas a receber

No exercício findo em 31 de dezembro de 2012 e 2011, a decomposição da rubrica de Outras 
contas a receber, é como segue:

I)  Outros devedores: este saldo refere-se maioritariamente a cheques emitidos por clientes que 
foram rececionados mas cujo valor não foi registado na conta bancária da TRATOLIXO.  
Todos os valores considerados no saldo já deram entrada efetiva nas contas bancárias da  
TRATOLIXO em Janeiro de 2013;

II)  Pessoal: o saldo a receber, de pessoal, diz respeito essencialmente, a descontos a efetuar nos 
vencimentos relativos ao seguro de saúde, de que são beneficiários, membros do agregado 
familiar de trabalhadores da Empresa.

III)  Desvios tarifários: saldo referente aos desvios tarifários reconhecidos pela diferença apurada 
entre os rendimentos permitidos pelo regulador e os rendimentos obtidos, para compensação  
dos custos elegíveis, referente ao período de 1 de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2011;

IV)  Outros: deste saldo 682 mil euros, referem-se aos valores a faturar por conta da redução  
dos custos de não instalação conforme deliberação de Assembleia Intermunicipal da AMTRES.

Para os períodos apresentados não existem diferenças entre os valores contabilísticos e o seu 
justo valor. 

14. Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2012 e 2011, a TRATOLIXO tem registado na rubrica de diferimentos  
os seguintes saldos: 

Os gastos a reconhecer referem-se a pré-pagamentos de serviços contratados e ainda não recebidos.

31-12-2012 31-12-2011

CORRENTE NÃO 
CORRENTE TOTAL CORRENTE NÃO 

CORRENTE TOTAL

Outros devedores    I) 392.532 - 392.532 30.854 - 30.854 

Imparidade Outros devedores - - - - - - 

392.532 - 392.532 30.854 - 30.854 

Pessoal    II) 24.035 - 24.035 6.570 - 6.570 

Devedores por acréscimo rendimento

    Faturação a emitir - - - 89.995 - 89.995 

    Juros a receber - - - 235.505 - 235.505 

    Desvios Tarifários    III) 282.808 - 282.808 282.808 - 282.808 

    Outros    IV) 713.490 - 713.490 7.984 - 7.984 

Outras Contas a Receber 1.412.866 - 1.412.866 653.716 - 653.716

31-12-2012 31-12-2011

Seguros 224.320 30.742 

Outros serviços 17.007 48.397 

Gastos a reconhecer 241.328 79.139 



TRATOLIXO

81

RELATÓRIO E CONTAS 2012

15. Capital 

Capital realizado 

Em 31 de dezembro de 2012 e 2011, o capital social da TRATOLIXO, encontrava-se totalmente 
subscrito e realizado, sendo representado por 1.402.000 ações com o valor nominal de cinco 
euros cada. 

O detalhe do capital social a 31 de dezembro de 2012 e 2011 é como segue:

16. Reservas

As rubricas de reservas no Capital Próprio registaram os seguintes movimentos durante o exercício  
findo em 31 de dezembro de 2012 e 2011:

A Reserva legal não está ainda totalmente constituída nos termos da lei (20% do capital social), 
pelo que um mínimo de 10% dos resultados é destinado à sua dotação. Esta reserva só pode ser 
utilizada na cobertura de prejuízos ou no aumento do Capital Social.

A Reserva de cobertura refere-se à variação do justo valor do derivado de taxa de juro na parte 
designável como cobertura contabilística. O valor registado nesta rubrica encontra-se deduzido 
do respetivo imposto diferido (Ver Nota 20 – Outros passivos financeiros).

NÚMERO DE AÇÕES CAPITAL SOCIAL

Capital Social 1.402.000 7.010.000 

RESERVA LEGAL RESERVA COBERTURA

A 1 DE JANEIRO DE 2011 30.000 (3.317.699)

Adições - (2.388.624)

Regularização por resultados - - 

Alienações - - 

A 31 DE DEZEMBRO DE 2011 30.000 (5.706.324)

Adições - (1.813.590)

Regularização por resultados - - 

Alienações - - 

A 31 DE DEZEMBRO DE 2012 30.000 (7.519.914)
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17. Outras variações de capital 

Nesta rubrica encontra-se registado o valor de subsídio atribuído pelo Fundo Coesão à TRATOLIXO  
para o projeto de “construção de uma Unidade Anaeróbia para Tratamento de Resíduos Orgânicos”.  
A 31 de dezembro de 2012, o valor do subsídio ascende a 13.405.502 euros o qual se encontra 
deduzido do efeito fiscal no valor de 4.833.276 euros. 

Em 2011 registou-se uma perda de 7.123.463 euros de fundos comunitários. Uma vez que devido 
à suspensão do Project Finance, em abril de 2011, foi impossível à TRATOLIXO recorrer  
a financiamento, que permitiria pagar a fornecedores de investimento e continuar com a execução  
das empreitadas e deste modo apresentar despesa elegível ao IFDR (Instituto Financeiro para  
o Desenvolvimento Regional, IP),  para ser comparticipada.

Em 2012 verificou-se o início da amortização do subsídio, uma vez que a CDA entrou em  
funcionamento, e como tal na mesma medida do perecimento do ativo reconhecemos a amortização  
do subsídio que passam a ser considerados para efeitos de determinação das tarifas pela AMTRES.

SUBSÍDIOS IMPOSTOS DIFERIDOS TOTAL

A 1 DE JANEIRO DE 2011 25.448.548 (6.743.865) 18.704.683 

Adições - - - 

Regularização por resultados - - - 

Alienações / Diminuições (7.123.463) 1.887.718 (5.235.745)

A 31 DE DEZEMBRO DE 2011 18.325.085 (4.856.147) 13.468.938 

Adições 101.800 (26.977) 74.822 

Regularização por resultados exercício (188.106) (188.106)

Regularização por resultados transitados 49.848 49.848 

Alienações / Diminuições -    - - 

A 31 DE DEZEMBRO DE 2012 18.238.779 (4.833.277) 13.405.502 
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18. Provisões

A evolução registada na rubrica das Provisões em 2012 e 2011, é como segue:

As variações registadas no exercício de 2011 decorrem de:
I)  Processos judiciais: referente à melhor estimativa dos dispêndios a realizar no âmbito de processos  

judiciais em curso com fornecedores e processos de contraordenação ambiental que se encontram  
em tramitação, ao abrigo da Lei-quadro das contraordenações ambientais - LQCOA (aprovada 
através da Lei n.º 50/2006, de 29 de agosto) em que a TRATOLIXO é ré;

II)  Provisão ambiental: esta rubrica refere-se à provisão constituída para recuperação ambiental 
decorrente da responsabilidade estimada em 3.500.000 euros do plano de reabilitação  
ambiental do ecoparque de Trajouce. A utilização ocorrida em 2011 deve-se à execução de 
parte do plano de reabilitação ambiental;

III)  Provisão monitorização: refere-se à responsabilidade atribuída à TRATOLIXO para  
a monitorização do aterro de Trajouce encerrado em 2005, e das lixeiras que existem nos 
municípios integrados no sistema intermunicipal concessionado à TRATOLIXO. O valor da 
redução considerado, inclui o efeito desconto financeiro de 13.671 euros, registado em gastos 
financeiros.

PROCESSOS
JUDICIAIS

PROVISÃO 
AMBIENTAL

PROVISÃO 
MONITORIZAÇÃO

TOTAL

A 1 DE JANEIRO DE 2011 4.266.410 3.016.008 351.815 7.634.233 

Dotação 23.672 - - 23.672 

Utilização (4.215.587) (64.497) - (4.280.084)

Redução - - (14.248) (14.248)

A 31 DE DEZEMBRO DE 2011 74.494 2.951.511 337.567 3.363.573 

Saldo corrente - - - - 

Saldo não corrente 74.494 2.951.511 337.567 3.363.573 

74.494 2.951.511 337.567 3.363.573 

PROCESSOS
JUDICIAIS

PROVISÃO 
AMBIENTAL

PROVISÃO 
MONITORIZAÇÃO

TOTAL

A 1 DE JANEIRO DE 2012 74.494 2.951.511 337.567 3.363.573 

Dotação 30.000 753.262 - 783.262 

Utilização (16.775) (583.708) - (600.483)

Redução - - (15.273) (15.273)

A 31 DE DEZEMBRO DE 2012 87.720 3.121.065 322.294 3.531.079 

Saldo corrente - - - - 

Saldo não corrente 87.720 3.121.065 322.294 3.531.079 

87.720 3.121.065 322.294 3.531.079 
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A variação registada nas provisões em 2012 resulta de:
I)  Processos judiciais: referente à melhor estimativa dos dispêndios a realizar no âmbito de 

processos judiciais em curso com fornecedores, indemnizações por despedimento e processos 
de contraordenação ambiental que se encontram em tramitação, ao abrigo da Lei-quadro das 
contraordenações ambientais - LQCOA (aprovada através da Lei n.º 50/2006, de 29 de agosto) 
em que a TRATOLIXO é ré;

II)  Provisão ambiental: esta rubrica refere-se à provisão constituída para recuperação ambiental  
decorrente da responsabilidade estimada em 3.500.000 euros do plano de reabilitação do 
ecoparque de Trajouce. A utilização ocorrida em 2012 deve-se à execução de parte do plano 
de reabilitação, nomeadamente, no que respeita à execução parcial da remoção de resíduos 
indevidamente depositados em área não impermeabilizada. No final do exercício de 2012 
registou-se um reforço no valor de 753 mil euros, sendo o saldo da provisão de 3.121 mil euros,  
a melhor estimativa atualmente para os custos que ainda faltam incorrer a 31 de dezembro de 2012;

III)  Provisão monitorização: refere-se à responsabilidade atribuída à TRATOLIXO para  
a monitorização do aterro de Trajouce encerrado em 2005, e das lixeiras que existem nos 
municípios integrados no sistema intermunicipal concessionado à TRATOLIXO. O valor da 
redução considerado, inclui o efeito desconto financeiro de 13.056 euros, registado em gastos 
financeiros.
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19. Financiamentos obtidos 

Em 31 de dezembro de 2012 e 2011, o detalhe dos financiamentos obtidos quanto ao prazo  
(corrente e não corrente) e natureza, é como segue:

A rubrica de empréstimos bancários refere-se essencialmente ao financiamento obtido junto do 
sindicato bancário formado pelo BPI, BES, BCP, CGD e Caixa BI, em regime de “project finance”,  
para a construção de infraestruturas do sistema intermunicipal de Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra.  
Após a renegociação de abril de 2009, este empréstimo passou a ser remunerado à taxa Euribor 
6M + 2,5% e em novembro de 2010 o spread foi aumentado para 4%.

Como forma de garantir o cumprimento integral e atempado das obrigações emergentes do 
Contrato de Financiamento a TRATOLIXO, e a AMTRES, concordaram em constituir a favor 
dos bancos, que fazem parte do Sindicato Bancário, penhor de primeiro grau sobre a totalidade 
dos Ativos Empenhados de que são titulares.

Por ativos empenhados entendem-se todos e cada um dos bens móveis da TRATOLIXO,  
dos direitos da AMTRES e da TRATOLIXO e, em geral, todos os bens ou direitos que em cada 
momento sejam objeto dos Penhores ou das Hipotecas de Automóveis.

Como bens móveis, entendem-se os bens móveis (incluindo, sem limitação, todos e quaisquer 
valores mobiliários) e os equipamentos suscetíveis de serem dados em penhor ou em hipoteca 
que a cada momento sejam propriedade da TRATOLIXO.

Em abril de 2011, por, nos termos do contrato de financiamento, se ter verificado uma situação 
de incumprimento devido à não observação, por parte dos Municípios, do prazo de 120 dias na 
liquidação das faturas, o “project finance” foi suspenso, situação que se mantém desde essa data.

Decorrente da suspensão do “project finance”, em 2011, encontram-se vencidas prestações  
de capital no montante de 15.749.986 euros. Estão, também, registadas no passivo corrente  
as prestações de capital que se vencem em 2013 no montante de 4.810.000 euros.
No que diz respeito aos juros a pagar, procedeu-se à respetiva especialização atingindo os mesmos  
a 31 de dezembro de 2012 o total de 10.121.969 euros.

De referir que em credores por acréscimos de gastos (nota 20) está incluído o montante  
de  3.486.964 euros referente ao juro do swap que no final de 2012 se encontra em dívida.

31-12-2012 31-12-2011

CORRENTE NÃO 
CORRENTE TOTAL CORRENTE NÃO 

CORRENTE TOTAL

Empréstimos bancários 20.559.986 100.570.000 121.129.986 15.749.986 105.380.000 121.129.986 

Descobertos bancários - - - - - - 

20.559.986 100.570.000 121.129.986 15.749.986 105.380.000 121.129.986 

Locações financeiras - - - 67.007 - 67.007 

Juros a pagar - especialização 10.121.969 - 10.121.969 4.127.522 - 4.127.522 

Custos incrementais (220.779) - (220.779) (247.579) - (247.579)

30.461.176 100.570.000 131.031.176 19.696.936 105.380.000 125.076.936 
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Os financiamentos não correntes apresentam a seguinte maturidade: 

Todos os financiamentos estão negociados em euros e a condições de mercado pelo que o seu 
valor contabilístico se aproxima do justo valor.

Locações	financeiras
A Empresa não teve contratos de locação financeira durante o exercício de 2012.

O valor atual do passivo das locações financeiras é como segue:

31-12-2012 31-12-2011

Até 1 ano 5.960.000 10.320.000 

Entre 1 e 5 anos 50.930.000 26.660.000 

Mais de 5 anos 43.680.000 68.400.000

100.570.000 105.380.000

31-12-2012 31-12-2011

Locações Financeiras - pagamentos mínimos da locação

Até 1 ano - 67.206

Entre 1 e 5 anos - - 

Mais de 5 anos - -

0 67.206

Custos financeiros futuros das locações financeiras - (199)

Valor atual do passivo das locações financeiras 0 67.007

31-12-2012 31-12-2011

Até 1 ano - 67.007

Entre 1 e 5 anos - - 

Mais de 5 anos - - 

0 67.007
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20.	Outros	passivos	financeiros	

Instrumentos	financeiros	derivados	
Em 31 de dezembro de 2012 e 2011, a TRATOLIXO tinha negociado instrumentos financeiros 
derivados relativos a “swaps” de taxa de juro. A contratação destes swaps está associada ao  
financiamento obtido junto do sindicato de bancos, composto por BPI, BES, BCP, CGD e Caixa BI. 

Devido à discrepância entre o valor nocional dos swaps e o valor do instrumento coberto,  
o financiamento, à data da transição para o SNC a TRATOLIXO apenas designou como derivado 
de cobertura de fluxos de caixa cerca de 62% do valor dos swaps. Em 31 de dezembro de 2012,  
a reserva de cobertura registada em capitais próprios inclui um saldo devedor de 7.519.914 euros 
(em 2011: 5.706.324 euros) já deduzido do impacto do imposto diferido.   

O justo valor das operações de swap corresponde ao valor “mark-to-market” determinado com 
base nas condições acordadas e a curva de taxas de juro de mercado estimadas, à data do balanço,  
constituindo uma posição credora (a pagar) nas datas de relato financeiro.

Informação detalhada das características e valor dos swaps contratados:

A variação negativa de 1.509.755 euros registada em 2012 no derivado classificado como de  
negociação foi reconhecida na Demonstração dos resultados, na rubrica de “Juros e gastos  
similares”. Em 2011, a variação registada ascendeu a 1.988.451 euros.

31-12-2012 31-12-2011 CAPITAL

ACTIVO PASSIVO ACTIVO PASSIVO CAPITAL RESULTADOS

Derivado de cobertura - 10.231.176 - 7.763.705 2.467.471 - 

Derivado de negociação - 6.260.081 - 4.750.327 - 1.509.755 

- 16.491.257 - 12.514.032 2.467.471 1.509.755 

VALOR 
REFERÊNCIA  
31-12-2012

VALOR 
REFERÊNCIA 
31-12-2011

PERÍODO
DE PAGAMENTO

TAXAS  
A RECEBER/

A PAGAR

JUSTO 
VALOR

 31-12-2012

JUSTO 
VALOR

 31-12-2011

21.502.500 22.556.250

Contagem juros: 
15 de junho 

e 15 de dezembro. 
Vencimento em 16 de 

dezembro de 2024

Recebe Euribor 6M; 
Paga taxa fixa: 4,34% 

(4.144.325) (3.146.653)

21.502.500 22.556.250

Contagem juros: 
15 de junho 

e 15 de dezembro. 
Vencimento em 16 de 

dezembro de 2024

Recebe Euribor 6M; 
Paga taxa fixa: 4,34% 

(4.152.920) (3.152.209)

21.502.500 22.556.250

Contagem juros: 
15 de junho 

e 15 de dezembro. 
Vencimento em 16 de 

dezembro de 2024

Recebe Euribor 6M; 
Paga taxa fixa: 4,34% 

(4.149.108) (3.142.180)

21.502.500 22.556.250

Contagem juros: 
15 de junho 

e 15 de dezembro. 
Vencimento em 16 de 

dezembro de 2024

Recebe Euribor 6M; 
Paga taxa fixa: 4,34% 

(4.185.853) (3.170.454)

Total “MTM” (inclui juro corrido) (16.632.206) (12.611.496)

Juro corrido (especializado) 140.949 97.464 

Total “MTM” - a pagar (16.491.257) (12.514.032)
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21. Fornecedores 

Em 31 de dezembro de 2012, os saldos de fornecedores mais significativos referem-se às seguintes  
entidades:

Em 31 de dezembro de 2012, os saldos de fornecedores mais significativos referem-se às seguintes  
entidades:

O montante elevado registado no saldo a pagar a fornecedores decorreu da escassez de liquidez, 
fruto da dificuldade na obtenção de crédito, por suspensão do Project Finance. 
Decorrente dos acordos estabelecidos com os principais fornecedores, resultaram planos de pagamento  
a 3 anos. Assim, o balanço evidencia no médio e longo prazo o montante de 4.211.298 euros.

Os saldos de fornecedores referem-se maioritariamente a entidades onde a TRATOLIXO deposita  
resíduos, transportadores e prestadores de serviços de triagem.

DESCRIÇÃO 31-12-2012 31-12-2011

Fornecedores - Grupo 2.581 - 

Fornecedores - Terceiros 11.505.492 9.915.415

Total saldo fornecedores - correntes 11.508.073 9.915.415 

Total saldo fornecedores - não corrente 4.211.298 -

DESCRIÇÃO 31-12-2012 31-12-2011

Amarsul, SA 4.221.405 3.110.595

Valorsul, S.A. 3.669.409 2.510.818

Lena Ambiente e Energia 390.958 1.101.654

Valnor, S.A. 582.125 549.017

Resitejo 1.596.806 524.153

Manuel António Sobral da Costa 333.094 439.987

CITRI-C.Int.Trat.Res.Ind.,S.A 1.996.124 173.896

Carmona 887.104 257.044

Ribtejo, S.A. 441.187 - 

Outros (saldos < 300.000 euros) 1.601.159 1.248.251

15.719.371 9.915.415
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22. Outras contas a pagar 

Em 31 de dezembro de 2012 e 2011, o detalhe da rubrica de Outras contas a pagar é como segue:  

I)  Fornecedor de investimentos – esta rubrica refere-se maioritariamente aos valores faturados 
pela aquisição de equipamentos e materiais incorporados nos serviços de construção prestados  
no âmbito do contrato de concessão. Na sequência do acordo firmado com a Mota Engil,  
resultou um plano de pagamento a 5 anos. A espelhar a situação descrita, o balanço apresenta  
um saldo credor de 6.292.097 euros na rubrica de Fornecedores de investimento como não corrente; 
Relacionado com o projeto de construção da ETAL no Ecocentro da Abrunheira, existe um 
adiantamento efetuado ao fornecedor, classificado no balanço em “Adiantamentos a fornece-
dores” cuja regularização depende da emissão das faturas relativas aos trabalhos que estão  
a ser executados. O saldo de adiantamentos em 31 de dezembro de 2012 ascende 1.500.000  
euros (em 2011: 1.374.611 euros). Este saldo qualifica como corrente por ser expectativa  
a cada data de relato que a sua regularização ocorrerá no prazo de 12 meses;

II)  Credores diversos - este saldo refere-se em parte ao valor a reembolsar ao IFDR referente  
a comparticipações comunitárias no âmbito do fundo de coesão no valor de 1.488.850 euros. 
Inclui o excedente da transferência de equilíbrio efetuada pelos Municípios de 344.523 euros;

III)  Acréscimos de custos outros: Inclui 3.486.964 de juro do swap e 1.943.892 de faturas  
do fornecedor de investimento Mota-Engil com data de 2013 mas cuja obra foi executada  
em 2012 e entrou para ativo da concessão.

31-12-2012 31-12-2011

CORRENTE NÃO 
CORRENTE TOTAL CORRENTE NÃO 

CORRENTE TOTAL

Fornecedores investimentos

    Fornecedores gerais      I) 6.197.492 6.292.097 12.489.589 14.082.971 - 14.082.971 

Outros credores

    Credores diversos      II) 3.713.111 - 3.713.111 1.970.734 - 1.970.734 

Acréscimos de custos

    Férias e sub. férias 416.298 - 416.298 434.701 - 434.701 

    Outros      III) 5.823.333 - 5.823.333 1.334.797 - 1.334.797 

Outras contas a pagar 16.150.234 6.292.097 22.442.331 17.823.204 - 17.823.204 
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23. Vendas e serviços prestados

O montante de vendas e prestações de serviços reconhecido em 2012 e 2011 na demonstração 
dos resultados é detalhado como segue:

As variações registadas no rédito em 2012, relativamente ao ano anterior ficaram a dever-se, sobretudo:
I)  Ao início da laboração da CDA, ainda que em fase experimental, bem como pelo aumento  

das quantidades resultantes da Triagem Manual na CTVRSU;
II) decréscimo registado no rédito do tratamento de resíduos deve-se à diminuição da tarifa  

praticada em 2012 (47,09€/ton) face à de 2011 (48,89€/ton) e pela menor quantidade de  
resíduos recebidos (416.521 ton em 2012 versus 456.139 ton em 2011);

III)  Serviços de construção: os serviços de construção registados referem-se maioritariamente 
às obras de construção do Ecoparque da Abrunheira, as quais se encontram registadas como 
ativo intangível – Direito de concessão em curso. 
Resumo das principais obras de construção/aquisição de infraestruturas para o sistema  
intermunicipal, no âmbito do contrato-programa: 
 

 
 
 
O rédito dos serviços de construção prestados refere-se ao valor acordado com a AMTRES,  
para a execução do Ecoparque da Abrunheira. Adicionalmente em 2012, foram adquiridos  
equipamentos (carga e transporte) para aumentar a capacidade interna de transporte  
e tratamento dos resíduos, com vista à sua reciclagem, deposição ou incineração;
IV)  Desvios tarifários: a variação registada no exercício resulta do não reconhecimento dos  

desvios, no exercício de 2012, uma vez que houve lugar ao registo da transferência de  
equilíbrio calculada nos termos da Lei 50/2012, de 31 de agosto.

2012 2011

Vendas de Produtos

    Composto      81.345 56.883 

    Recicláveis      I) 6.020.992 6.013.415 

Sub-total 6.102.337 6.070.298 

Prestação de Serviços

    Tratamento de resíduos      II) 17.973.972 20.512.763 

    Serviços de construção      III) 15.194.074 16.479.404 

    Outros - Desvios Tarifários - (1.215.483)

Sub-total 33.168.046 35.776.684 

Vendas e prestações de serviços 39.270.383 41.846.982 

DESCRIÇÃO RÉDITO 2012 RÉDITO 2011

Central Anaeróbia Abrunheira 10.224.557 6.783.525 

Aterro Abrunheira 3.613.456 8.256.208 

ETARI Abrunheira 210.088 751.242 

ETAL Trajouce 179.563 302.416 

Terrenos Ecoparque Abrunheira - 29.719 

Aquisições de Equipamento Carga e Transporte 339.487 - 

Outros (< 200.000 €) 626.922 356.294 

15.194.074 16.479.404 
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24. Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

O detalhe dos custos com mercadorias vendidas e matérias consumidas nos exercícios de 2012  
e 2011 é como segue:

Os valores incluídos nesta rubrica correspondem:
I)  Aos gastos com gasóleo adquirido para consumo de máquinas pesadas utilizadas nas operações  

de tratamento e transporte de resíduos;
II) Aos consumos de arame utilizado para fazer os fardos dos resíduos.

25. Fornecimentos e serviços externos

O detalhe dos custos com fornecimentos e serviços externos é como segue:

I)  Subcontratos: 13.262 mil euros deste saldo refere-se às empreitadas contratadas com empresas 
construtoras no âmbito dos contratos de construção, o decréscimo registado face a 2011  
(15.075 mil euros) deve-se ao facto da CDA já se encontrar em fase de testes desde o segundo  
semestre de 2011, tendo entrado em exploração em novembro de 2012. Relativamente aos  
serviços de transporte, deposição, incineração e tratamento de embalagens os gastos reduziram  
devido à redução de quantidades;

II)  Trabalhos especializados: Esta rubrica resulta numa parte significativa de trabalhos realizados na CDA;
III)  Rendas: Esta rubrica justifica-se essencialmente, pelo aluguer operacional de duas varredoras  

e de três pás carregadoras, equipamento informático, viaturas ao serviço da Empresa, bem como  
o arrendamento de um armazém no Parque industrial de Mitrena e de um terreno em Trajouce.

MATÉRIAS PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO

2012 2011

Inventários iniciais 73.654 54.739 

Compras 1.075.438 794.891 

Regularização de existências - - 

Inventário finais 93.387 73.654 

Custos no exercício 1.055.705 775.976 

2012 2011

Subcontratos      I) 22.580.615 24.901.865 

Trabalhos especializados      II) 2.887.161 2.476.199 

Eletricidade 858.969 576.605 

Conservação e reparação 663.947 691.274 

Rendas      III) 639.905 691.342 

Vigilância e Segurança 378.720 289.674 

Seguros 162.085 179.908 

Honorários 105.573 112.875 

Agua 103.819 32.936 

Outros (< 100.000 euros) 515.357 496.650 

Fornecimentos e serviços externos 28.896.151 30.449.328 



RELATÓRIO E CONTAS 2012 TRATOLIXO

92

26. Gastos com pessoal

Os gastos com pessoal, incorridos durante o exercício de 2012 e 2011, foram como segue: 

O número médio de empregados em 2012 foi de 274 (em 2011: 226)

27. Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de Outros rendimentos e ganhos pode ser apresentada como segue:

I)  Esta rubrica refere-se ao reconhecimento da transferência de equilíbrio calculada nos termos 
da Lei 50/2012, de 31 de agosto.

2012 2011

Transfereência de equilibrio     I) 5.505.477 -    

Juros de mora debitados a clientes 226.248 235.642 

Ganho pelo registo inicial de inventários 188.309 -    

Imputação do subsídio 188.106 -    

Ganhos na venda ativos intangíveis 60.028 22.318 

Rendimentos suplementares  31.911 14.982 

Outros 14.353 228.403 

6.214.433 501.344 

2012 2011

Remunerações

    Orgãos sociais 204.835 186.602 

    Pessoal 4.546.257 4.086.538 

Sub-total 4.751.092 4.273.140 

Outros gastos

    Encargos sobre remunerações 1.030.000 923.866 

    Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 44.593 43.705 

    Gastos de acção social 60.531 66.136 

    Fardamentos e EPI's 206.302 167.022 

    Outros 318.518 233.677 

Sub-total 1.659.944 1.434.406 

Gastos com pessoal 6.411.036 5.707.546 
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28. Outros gastos e perdas 

O detalhe da rubrica de Outros gastos e perdas é apresentado no quadro seguinte:

A rubrica Outros refere-se, essencialmente, à indemnização por rescisão da empreitada das células  
de confinamento técnico (995.250 euros) e ao desreconhecimento de gastos de projeto anteriormente  
capitalizados (320.584 euros) em empreitadas para os quais já não se prevê a sua realização.

29. Juros e gastos e rendimentos similares

O detalhe dos gastos e rendimentos financeiros dos exercícios de 2012 e 2011 é como segue:

I)  Os juros suportados referem-se essencialmente aos gastos incorridos com os juros do  
financiamento negociado em regime de “Project finance”, devendo-se o aumento registado em 
2012 ao reconhecimento de juros de mora sobre as prestações de capital e encargos já vencidos 
e não liquidados. Também devido à dilatação dos prazos de pagamento aos fornecedores são 
calculados juros de mora sobre o capital em dívida.

2012 2011

Quotizações 21.762 24.640 

Impostos 26.046 13.143 

Donativos 39.710 10.182 

Alienações ativos -    -    

Outros 1.751.489 67.728 

1.839.007 115.693 

2012 2011

Juros e gastos similares

    Juros suportados      I) 11.736.784 10.054.452 

    Justo valor Swap 1.509.755 1.988.451 

    Outros gastos e perdas de financiamento 206.577 304.173 

13.453.116 12.347.077 

Juros e rendimentos similares

Juros obtidos (3.903) (5.853)

(3.903) (5.853)
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30. Imposto do exercício

A decomposição do montante de imposto do exercício reconhecido nas demonstrações financeiras,  
é conforme segue:

A taxa de imposto utilizada para a valorização das diferenças tributárias à data de balanço  
do exercício findo em 31 de dezembro de 2012 foi de 26,5%.

A reconciliação do montante de imposto do exercício é conforme segue:

A taxa de imposto aplicada na determinação do montante de imposto nas demonstrações  
financeiras, é conforme segue:

2012 2011

Imposto s/ rendimento corrente (235.921) (244.763)

Imposto s/ rendimento diferido 46.017 (378.608)

Imposto sobre o rendimento (189.904) (623.371)

2012 2011

Taxa de imposto 25,00% 25,00%

Derrama 1,50% 1,50%

26,50% 26,50%

2012 2011

Resultado antes de Imposto - (879.463)

Taxa de Imposto 26,5% 26,5%

- (233.058)

Gastos não dedutíveis 196.692 23.499 

Rendimentos não tributáveis (75.356) (19.278)

Dif. temporárias dedutíveis s/ imposto diferido 39.707 117.264 

Diferença taxa imposto - Prejuízos fiscais (25%) - - 

Crédito imposto I&D - 697.241 

Tributação autónoma 28.861 37.703 

189.904 623.371 

Imposto s/ rendimento corrente 235.921 244.763 

Imposto s/ rendimento diferido (46.017) 378.608 

Imposto s/ rendimento 189.904 623.371 
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31. Compromissos

Os compromissos assumidos pela TRATOLIXO, à data do balanço do exercício findo  
em 31 de dezembro de 2012 e 2011, são como segue:

Compromissos com investimentos 
Os investimentos contratados ainda não ocorridos, na data do Balanço são como segue:

Compromissos com locações operacionais
Resumo das rendas vincendas relacionadas com os contratos de locação operacional em vigor  
à data de 31 de dezembro de 2011:

Resumo das rendas vincendas relacionadas com os contratos de locação operacional em vigor  
à data de 31 de dezembro de 2012:

2012 2011

Construção da central de valorização orgânica (Digestão Anaeróbia) - 7.167.258 

Construção de Células de Confinamento Técnico - 4.030.004 

Etar abrunheira 1.921.098 5.580.000 

Outras infraestruturas de apoio ao Ecoparque da Abrunheira - 1.982.543 

1.921.098  11.197.262 

RENDAS VINCENDAS < 1ANO 1 - 5 ANOS > 5 ANOS

Viaturas 41.264 37.592 - 

Equipamento  informático 303.852 120.072 - 

Equipamento   industrial 159.954 15.143 -

505.070 172.807 -

RENDAS VINCENDAS < 1ANO 1 - 5 ANOS > 5 ANOS

Viaturas 62.709 53.854 - 

Equipamento  informático 71.171 63.206 - 

Equipamento   industrial 103.464 - -

237.344 117.060 -
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32. Contingências

A TRATOLIXO tem os seguintes passivos contingentes decorrentes das garantias bancárias  
prestadas, conforme segue:

Ativos e Passivos contingentes
Em 31 de dezembro de 2012, a TRATOLIXO não tinha processos judiciais em curso que qualifiquem  
para divulgação como passivos contingentes.

33. Informações sobre matérias ambientais

A TRATOLIXO presta um serviço público à sua população no âmbito da gestão de resíduos, 
atividade esta que contempla outras responsabilidades acessórias no domínio do ambiente.
Para concretizar o seu trabalho, a empresa consome recursos e matérias-primas, gera emissões 
e efluentes e tem impactes ambientais na ocupação dos solos associados à deposição de resíduos 
em destino final.
Assim, a TRATOLIXO desenvolve um profundo trabalho de monitorização e acompanhamento 
constante da sua atividade processual, o que lhe permite ter um papel interventivo e de melhoria 
contínua do seu desempenho organizacional e ambiental, devidamente divulgado no seu Relatório  
de Sustentabilidade.
Pese embora o referido, a TRATOLIXO não adota uma posição passiva perante os diplomas 
legais vigentes tendo por princípio contribuir de uma forma proactiva, junto das respetivas 
entidades responsáveis, quer remetendo o seu entendimento face à respetiva aplicação, quer 
contribuindo para a identificação de eventuais lacunas nos termos da lei, sendo exemplo disso, 
em 2011, a colaboração com a EGSRA na apresentação de comentários à proposta de revisão do 
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, e, em 2012, a criação de um grupo de trabalho entre 
a TRATOLIXO, VALORSUL e AMARSUL com o objetivo de apresentar uma proposta conjunta 
para a revisão dos Valores Limite de Emissão (VLE) referentes a odores.
Desta forma, a empresa não se resigna ao mero cumprimento da legislação ambiental que lhe  
é aplicável, envidando esforços contínuos na procura de soluções que minimizem os impactes  
da sua atividade, como é o caso da valorização energética do biogás do aterro de Trajouce,  
a produção de combustíveis derivados de resíduos (CDR) a partir dos refugos do tratamento dos 
resíduos geridos e o estudo da recuperação de um material reciclável, o vidro, a partir de uma 
fração que é hoje considerada refugo. 

BENEFICIÁRIO OBJETO INÍCIO 2012 2011

Valorsul - Valorização eTratamento  
de Resíduos de Lisboa e do Oeste., S.A

Garantir o pagamento da receção  
e tratamento de resíduos,  
conforme contrato.

25-08-2003 412.500 412.500 

Repsol Portuguesa, S.A. Instalação de equipamento informático 
de gestão de frota 09-01-2003 6.700 6.700 

BP Portugal - Comércio de Combustíveis 
Lubrificantes, SA

Caucionar os pagamentos ao abrigo  
do cartão frota 02-06-2009 2.000 2.000 

421.200 421.200 
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Para além disso, a TRATOLIXO complementarmente à caracterização da situação de referência 
ambiental na envolvente do Ecoparque da Abrunheira, efetuada em momento prévio à entrada  
em funcionamento das infraestruturas existentes, já iniciou o processo de monitorização  
e acompanhamento ambiental da atividade aí desenvolvida conforme assegurado para as restantes  
infraestruturas existentes no sistema AMTRES, nomeadamente o acompanhamento da fase de 
pós-encerramento do aterro sanitário de Trajouce e das 4 lixeiras existentes nos seus municípios.
De modo a garantir a execução financeira destas responsabilidades, a empresa dispõe de uma 
provisão estimada com base nos custos a suportar durante o período da responsabilidade,  
conforme definido no Decreto-Lei n.º 183/2009 de 10 de agosto, relativo aos aterros.
Decorrente das atividades de expansão/requalificação de infraestruturas existentes e já referidas 
na nota 18, encontram-se registadas duas provisões de carácter ambiental, cujos montantes  
correspondem à estimativa de gastos a incorrer conforme os estudos solicitados a entidades 
especializadas nestas áreas.
Importa ainda referir que, com o intuito de não interromper o normal funcionamento das in-
fraestruturas fulcrais ao funcionamento do sistema, a TRATOLIXO tem-se valido do seu sentido 
criativo para encontrar as soluções provisórias necessárias à continuidade do processo garantin-
do o integral cumprimento das suas obrigações, sendo exemplo disso o aluguer de uma Estação 
de Tratamento de Águas Lixiviantes (ETAL) compacta e de um serviço de trasfega adotados 
como soluções temporárias até à conclusão da empreitada da ETAL na Abrunheira.  
Devido às contingências económico-financeiras verificadas, tal como previsto no novo modelo 
técnico e no plano de contingência, que previam o encerramento progressivo da Central Industrial  
de Tratamento de Resíduos Sólidos (CITRS), no final de 2012, procedeu-se à suspensão da etapa 
de tratamento biológico em Trajouce.

34. Partes relacionadas 

Em 31 de dezembro de 2012, a TRATOLIXO é detida a 100% pela AMTRES.

34.1. Remuneração do Conselho de Administração

O Conselho de Administração da TRATOLIXO foi considerado de acordo com a NCRF 5 como 
sendo os únicos elementos “chave” da gestão da Empresa. Durante o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2012, as remunerações auferidas pelo Conselho de Administração da TRATOLIXO 
ascenderam a 204.835 euros (2011: 186.602 euros) 

2012 2011

Remunerações e outros benefícios curto-prazo (nota 26) 204.835 186.602 

204.835 186.602 
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34.2. Transações entre partes relacionadas 

(a) Natureza do relacionamento com as partes relacionadas: 
Acionista:
AMTRES - Associação de Municípios de Cascais, Oeiras e Sintra para o Tratamento de Resíduos Sólidos
Relacionadas com a acionista:
Concelho de Cascais 
Concelho de Mafra
Concelho de Oeiras 
Concelho de Sintra

(b)  transações e saldos pendentes 
I)  Acionistas e as suas partes relacionadas: 

Durante o exercício, a TRATOLIXO efetuou as seguintes transações com aquelas entidades:

Saldos devedores e credores
No final do exercício de 2012, os saldos resultantes de transações efetuadas com partes relacionadas  
são como segue:

SERVIÇOS PRESTADOS 2012 2011

AMTRES 21.614 1.976 

Câmara Municipal de Cascais 6.650.046 7.035.176 

Câmara Municipal de Mafra 784.934 914.658 

Câmara Municipal de Oeiras 3.346.891 3.696.526 

Câmara Municipal de Sintra 7.981.048 8.881.015 

18.784.533 20.529.352 

COMPRAS DE SERVIÇOS 2012 2011

Câmara Municipal de Mafra 2.580 250.566 

2.580 250.566 

SALDOS DEVEDORES 31-12-2012 31-12-2011

AMTRES 14.760 407.021 

Câmara Municipal de Cascais 4.892.345 5.466.323 

Câmara Municipal de Mafra 433.629 429.741 

Câmara Municipal de Oeiras 313.637 1.211.389 

Câmara Municipal de Sintra 721.172 2.852.988 

(Nota 11) 6.375.543 10.367.463 

SALDOS CREDORES 31-12-2012 31-12-2011

Câmara Municipal de Mafra 2.580 -

(Nota 21) 2.580 -
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35. Disposições legais

Principais diplomas legais no âmbito da atividade / natureza da TRATOLIXO, publicados em 
2012 ou que entraram em vigor a partir deste ano:

Lei n.º 3/2012, de 10 de janeiro
Estabelece um regime de renovação extraordinária dos contratos de trabalho a termo certo, bem 
como o regime e o modo de cálculo da compensação aplicável aos contratos objeto dessa renovação;

Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro
Modifica as regras de recrutamento e seleção dos gestores públicos, bem como as matérias relativas  
aos contratos de gestão e à sua remuneração e benefícios, procedendo à segunda alteração  
ao Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março;

Portaria n.º 26/2012, de 27 de janeiro
Aprova os novos modelos da folha de rosto da Informação Empresarial Simplificada (IES)  
e do anexo referente aos elementos contabilísticos e fiscais do imposto de selo;

Decreto-Lei n.º 24/2012, de 6 de fevereiro
Consolida as prescrições mínimas em matéria de proteção dos trabalhadores contra os riscos 
para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos no trabalho;

Decreto-Lei n.º 32/2012, de 13 de fevereiro
Estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para 2012;

Despacho n.º 2075/2012 (2.ª Série), de 13 fevereiro de 2012
Aprova as tabelas de retenção de IRS na fonte para vigorarem durante o ano de 2012;

Decreto-Lei n.º 74/2012, de 26 de março
Estabelece o regime de extinção das tarifas reguladas de venda de gás natural a clientes finais 
com consumos anuais inferiores ou iguais a 10.000 m3 e adota mecanismos de salvaguarda dos 
clientes finais economicamente vulneráveis;

Decreto-Lei n.º 75/2012, de 26 de março
Estabelece o regime de extinção das tarifas reguladas de venda de eletricidade a clientes finais 
com consumos em baixa tensão normal (BTN) e adota mecanismos de salvaguarda dos clientes 
finais economicamente vulneráveis;

Lei n.º 16/2012, de 20 de abril
Procede à sexta alteração ao Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de março, simplificando formalidades e procedimentos  
e instituindo o processo especial de revitalização;

Portaria n.º 140/2012, de 14 de maio
Estabelece os termos da tarifa de referência do regime remuneratório aplicável às instalações 
de cogeração;
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Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio
Estabelece o regime jurídico a que obedecem as regras de prescrição de medicamentos,  
os modelos de receita médica e as condições de dispensa de medicamentos, bem como define  
as obrigações de informação a prestar aos utentes;

Lei n.º 20/2012, de 14 de maio
Primeira alteração à Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro (Orçamento do Estado para 2012),  
no âmbito da iniciativa para o reforço da estabilidade financeira;

Lei n.º 23/2012, de 25 de junho
Procede à terceira alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.

Diretiva da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos n.º 9/2012, de 28 de junho
Tarifas transitórias de venda a clientes finais de energia elétrica a vigorarem a partir de 1 de julho 
de 2012;

Decreto-Lei n.º 144/2012, de 11 de julho
Aprova o regime de inspeções técnicas de veículos a motor e seus reboques, transpondo  
a Diretiva n.º 2010/48/UE, da Comissão, de 5 de julho, que adapta ao progresso técnico a Diretiva 
n.º 2009/40/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho;

Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho
Procede à sétima alteração ao Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-
-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro.

Declaração	de	Retificação	da	Assembleia	da	República	n.º	38/2012,	de	23	de	julho
Retifica a Lei n.º 23/2012, de 25 de junho, «Procede à terceira alteração ao Código do Trabalho, 
aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro», publicada no Diário da República, 1.ª série,  
n.º 121, de 25 de junho de 2012;

Aviso da Direção-Geral do Tesouro e Finanças n.º 9944/2012, de 24 de julho
Taxa supletiva de juros moratórios relativamente a créditos de que sejam titulares empresas  
comerciais, singulares ou coletivas, em vigor no 2.º semestre de 2012;

Lei n.º 42/2012, de 28 de agosto
Aprova os regimes de acesso e de exercício das profissões de técnico superior de segurança  
no trabalho e de técnico de segurança no trabalho;

Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto
Estabelece um regime excecional e temporário, que vigorará até 1 de julho de 2016, da liberação 
das cauções prestadas para garantia da execução de contratos de empreitada de obras públicas  
e do exato e pontual cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais que deles decorrem 
para o empreiteiro;
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Decreto-Lei n.º 197/2012, de 24 de agosto
Introduz alterações no Código do IVA, no Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias  
e alguma legislação complementar, transpondo o artigo 4.º da Diretiva n.º 2008/8/CE, do Conselho,  
de 12 de fevereiro, em matéria de localização das prestações de serviços, e a Diretiva n.º 2010/45/UE,  
do Conselho, de 13 de julho, em matéria de faturação, dando execução às autorizações legislativas  
constantes do artigo 128.º da Lei n.º 64-A/2011, de 30 de dezembro;

Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto 
Estabelece medidas de controlo da emissão de faturas e outros documentos com relevância fiscal, 
define a forma da sua comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira e cria um incentivo de 
natureza fiscal à exigência daqueles documentos por adquirentes pessoas singulares;

Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto
Aprova o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais e revoga  
as Leis n.º 53-F/2006, de 29 de dezembro, e 55/2011, de 15 de Novembro;

Lei n.º 54/2012, de 6 de setembro
Define os meios de prevenção e combate ao furto e de recetação de metais não preciosos com  
valor comercial e prevê mecanismos adicionais e de reforço no âmbito da fiscalização da atividade  
de gestão de resíduos;

Portaria n.º 285/2012, de 20 de setembro
Regula a certidão permanente de registos e de documentos e a certidão permanente do pacto 
social atualizado;

Decreto-Lei n.º 217/2012, de 9 de outubro
Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, que estabelece  
os procedimentos e define as competências para licenciamento e fiscalização de instalações  
de armazenamento de produtos de petróleo e de instalações de postos de abastecimento  
de combustíveis, conformando o mesmo às exigências constantes da Diretiva n.º 2006/123/CE,  
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro, relativa ao livre acesso e exercício  
de atividades de serviços;

Portaria n.º 325-A/2012, de 16 de outubro 
Primeira alteração à Portaria n.º 140/2012, de 14 de maio, que estabelece os termos da tarifa  
de referência do regime remuneratório aplicável às instalações de cogeração;

Retificação	de	28	de	outubro	de	2012	(JO	L	287	de	18.10.2012,	p.	25—25)	
do Regulamento (CE) n. ° 1516/2007 da Comissão, de 19 de dezembro de 2007, que estabelece, 
nos termos do Regulamento (CE) n.° 842/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho,  
disposições normalizadas para a deteção de fugas em equipamentos fixos de refrigeração,  
ar condicionado e bombas de calor que contenham determinados gases fluorados com efeito  
de estufa (JO L 335 de 20.12.2007);
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Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção n.º 5/2012, de 13 de novembro
Recomendação sobre gestão de conflitos de interesses no sector público.

Portaria n.º 372/2012, de 16 de novembro
Fixa os requisitos técnicos mínimos das câmaras fixas e portáteis de videovigilância;

Portaria n.º 373/2012, de 16 de novembro
Aprova o modelo de avisos e simbologia da utilização de câmaras de vídeo pelas forças e serviços 
de segurança em locais públicos de utilização comum;

Portaria n.º 382/2012, de 23 de novembro 
Segunda alteração à Portaria n.º 321-A/2007, de 26 de março, que cria o ficheiro modelo de 
auditoria tributária prevista no n.º 8 do artigo 115.º do Código do IRC, com a redação dada pelo 
Decreto-Lei n.º 238/2006, de 20 de dezembro;

Diretiva Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos n.º 19/2012, de 26 de dezembro
Revisão das tarifas transitórias de gás natural para vigorar a partir de 1 de janeiro de 2013;

Diretiva Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos n.º 20/2012, de 26 de dezembro 
Tarifas e preços para a energia elétrica e outros serviços em 2013;

Portaria n.º 426-A/2012, de 28 de dezembro (2.º Suplemento, Série I)
Aprova o modelo oficial de declaração para a comunicação dos elementos das faturas,  
por transmissão eletrónica de dados, prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei 
n.º 198/2012, de 24 de agosto;

Portaria n.º 426-C/2012, de 28 de dezembro (2.º Suplemento, Série I)
Aprova a Declaração Mensal de Remunerações - AT e as respetivas instruções de preenchimento,  
para cumprimento da obrigação declarativa prevista no artigo 119.º, n.º 1, alíneas c) e d),  
do Código do IRS;

Despacho Gabinete do Ministro das Finanças n.º 16568-A/2012, de 28 de dezembro (Suplemento)
Despacho que aprova o modelo 22, respetivos anexos e instruções;

Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (1º Suplemento, Série I)
Orçamento do Estado para 2013;

Decreto-lei 194/2009 de 20 de agosto de 2012, 
estabelece o regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de água,  
de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos. O contrato Programa 
encontra-se atualmente em revisão de forma a enquadrar a TRATOLIXO no modelo de gestão 
delegada de forma a dar resposta a este decreto-lei.
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36. Eventos subsequentes

A TRATOLIXO solicitou, a 20 de dezembro de 2012, a abertura de um Processo Especial de 
Revitalização (PER). O PER destina-se a permitir a qualquer devedor que se encontre em situação 
económica difícil, mas suscetível de recuperação, estabelecer negociações com os respetivos  
credores de modo a concluir com estes um acordo conducente à sua revitalização económica. 
Ao dar início a este Processo, a TRATOLIXO manifesta a sua vontade de encetar negociações
com os seus credores.
Neste âmbito, o Tribunal do Comércio de Lisboa, 2º Juízo de Lisboa proferiu, em 7 de janeiro de 
2013, despacho de início do PER e da nomeação do administrador judicial para a TRATOLIXO. 
O processo deverá, segundo os termos da lei, estar concluído em julho de 2013.
Para além do PER, a Lei 50/2012, de 31 de agosto, produziu alterações aos estatutos da empresa.
O processo deverá, segundo os termos da lei, estar concluído em julho de 2013.
Apesar de todas as vicissitudes de índole financeira, para a concretização da implementação do 
Modelo Técnico e de modo a obter uma redução dos custos atualmente suportados com  
o tratamento de efluentes e com o envio de resíduos para aterros externos ao Sistema é premente  
a finalização das empreitadas da ETARI e das CCT, dependentes, é claro, da disponibilidade financeira.
Permanecerá a aposta na área da Inovação, a TRATOLIXO irá continuar a desenvolver projetos 
de I&DT que permitam maximizar a valorização de resíduos, consonante com a preocupação em 
diminuir a deposição em aterro.
Salienta-se igualmente a consolidação do Sistema Integrado de Gestão na empresa que irá incluir 
em 2013 no Ecoparque da Abrunheira, para além da Qualidade e da Segurança, a componente 
ambiental segundo os referenciais normativos da NP EN ISO 14001:2004. 

Trajouce, 26 de junho de 2013
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