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A TRATOLIXO – Tratamento de Resíduos 
Sólidos, EIM, é uma empresa intermunicipal 
de capitais integralmente públicos, detida em 
100% pela AMTRES – Associação de Municípios  
de Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra para  
o Tratamento de Resíduos Sólidos.
A empresa explora o Sistema de Gestão de 
Resíduos Sólidos Urbanos dos quatro concelhos  
em questão e orgulha-se de apresentar  
ininterruptamente há cinco anos o seu Relatório  
de Sustentabilidade. Este é um sinal de maturação  
de princípios e de coerência na atitude sobre 
esta matéria – o que coloca a empresa  
na vanguarda entre as do Sector dos Resíduos,  
perfilando-se assim como uma das mais 
preocupadas nesta frente.

Da leitura das páginas deste Relatório resulta  
evidente que a empresa está mais do que  
fortemente motivada para aproveitar todas  
e cada uma das oportunidades que lhe surgem  
para demonstrar as suas preocupações quanto  
à Sustentabilidade – que é mais, para si, uma 
causa. A TRATOLIXO cria, ela própria,  
oportunidades para optimizar a sua relação com  
a Sociedade e o seu compromisso com o Futuro.

O Relatório que tem entre mãos está repleto 
de provas disso. E isto não obstante a situação que  
o País atravessa e que influencia negativamente  
todas as actividades económicas, incluindo 
por maioria de razão aquelas que, dada a sua  
natureza de interesse público, não estão 
vocacionadas para a geração de resultados 
financeiros.
Ainda assim a empresa decidiu manter  
inalterado o seu compromisso para com as 
normas internacionais de gestão de sistemas  
e continuar a aplicar, no dia-a-dia, o estipulado  
pelo Sistema Integrado de Gestão (SIG)  
da Qualidade, Ambiente e Segurança. É uma 
questão que nos é cara e que é essencial para 
manter e aumentar a credibilidade da organização  
e para que ela própria reforce a sua confiança 
no Futuro.

Nestas circunstâncias, toda a estrutura  
operacional da TRATOLIXO esteve, em 2012, 
sob a observação dos organismos competentes,  
aos quais coube acompanhar e avaliar o seu 
desempenho.

Mas importa enquadrar em que circunstâncias  
a empresa desenvolveu a sua actividade.
O ano de 2012 trouxe à TRATOLIXO momentos  
de grande dificuldade, que aliás já se haviam 
anunciado em 2011 – e acabaram por se agravar.
Referimo-nos à suspensão do financiamento  
à empresa em Abril de 2011 e ao corte definitivo,  
em Dezembro do mesmo ano. Este contratempo  
gerou, como era de esperar, acrescidas  
dificuldades. E, embora a empresa tenha 
elaborado, logo no início de 2012, um Plano 
de Contingência e Sustentabilidade, não foi 
possível equilibrar a situação financeira  
da empresa – desde logo porque não se conseguiu 
alcançar o desígnio da mais importante das 
medidas constantes desse Plano de Contingência:  
a renegociação do financiamento com os bancos  
tendo em vista a recuperação da nossa saúde 
financeira.

Contudo, 2012 foi ainda assim um ano com 
boas notícias. A empresa conseguiu, mau grado  
as já citadas dificuldades, desenvolver com 
qualidade as tarefas que lhe estão confiadas. 
Para que tal fosse possível aprofundou a sua 
relação com a VALORSUL, ao abrigo de um  
novo Modelo Técnico implementado e que tende 
a aproveitar os recursos externos excedentários 
que colmatam carências da TRATOLIXO.

E a empresa também desenvolveu – e inovou 
– noutras frentes.
Foi o caso do crescente desvio de resíduos de 
aterro – e em 2012 a TRATOLIXO iniciou, 
mesmo, a remoção de resíduos indevidamente  
depositados em Trajouce entre 2002 e 2004.
Foi o caso da melhoria operada nos produtos 
de marca registada TRATOLIXO – o CDR 
Premium e o CAMPOVERDE – que continuam, 
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pela sua evidente qualidade, a ganhar prestígio 
junto do mercado respectivo.
Foi o caso do envolvimento no novo Projecto 
RecGlass.
Foi, ainda – e este é o facto positivo mais sa-
liente na vida da TRATOLIXO, em 2012 – o 
caso do início, a 13 de Novembro, da venda à 
EDP de energia eléctrica produzida pela  
Central de Digestão Anaeróbia da Abrunheira.

Não obstante as vicissitudes na área financeira,  
a Investigação & Desenvolvimento e o Ambiente  
e Sustentabilidade são áreas que estão no 
ADN da empresa – que garantem que, uma 
vez resolvidos os obstáculos que dificultam 
a sua gestão, a TRATOLIXO tem condições 
para ser uma empresa de referência no sector.

É isso que temos evidenciado em todos os 
fóruns de debate e em todas as situações em  
que somos chamados a discutir com os nossos  
parceiros: somos parte interessada na partilha 
de Conhecimento. 
É isso que significamos quando apoiamos 
instituições de solidariedade que nos batem 
à porta; como quando abrimos as portas aos 
que querem ver a nossa casa, apreciar as nossas 
práticas, aprender connosco e transmitir-nos 
os seus saberes.
É isso que evidenciamos quando, apesar das  
dificuldades e de nos vermos obrigados a efectuar  
alguns cortes em despesas e investimentos, 
insistimos na formação dos nossos colaboradores. 

Ademais, a empresa terminou o ano de 2012 
despoletando um Plano Especial de Revitalização 
(PER). No seguimento deste ato de gestão foi  
nomeado, pelo 2º Juízo do Tribunal do Comércio  
de Lisboa, um Administrador Judicial Provisório.  
Assim, o futuro próximo da TRATOLIXO 
depende totalmente do que resultar deste 
Processo.

Há, contudo, medidas inadiáveis, ou seja, passos  
que têm obrigatoriamente que ser dados.
Referimo-nos a áreas em que a empresa não 

pode perder de vista alguns objectivos,  
designadamente aqueles que não comprometam  
o futuro imediato e permitam que continuemos  
a desempenhar o nosso trabalho dentro dos 
parâmetros de qualidade estabelecidos, aceites  
e eleitos como adequados.

Para isso é absolutamente necessário finalizar,  
por exemplo, as empreitadas referentes  
à ETARI e às Células de Confinamento  
Técnico da Abrunheira – algo essencial para 
que concretizemos a implementação do Modelo  
Técnico e possamos reduzir custos actualmente  
suportados com o tratamento de efluentes  
e com o envio de resíduos para aterros exter-
nos ao nosso Sistema.

A Inovação tem que ser, estamos seguros disso  
e apostados nisso, uma linha de continuidade 
da nossa acção – sobretudo naquilo que tem  
a ver com a valorização dos resíduos recebidos,  
tornando-os úteis e, sempre que tecnicamente 
possível, uma mais-valia para o Ambiente  
e para a Sociedade.

Apesar de, nas presentes circunstâncias, ser 
difícil projectar o futuro da empresa a médio 
e longo prazo, estamos certos do empenhamento  
de todos nós na projecção e construção  
de um caminho que nos conduza a um futuro 
sustentável. 

É de todo legítimo considerar que temos uma 
TRATOLIXO empenhada em projectar, no 
seu dia-a-dia, um Futuro Sustentável. 
Neste âmbito, uma última palavra de apreço  
a todos os que continuam a acreditar no  
projecto TRATOLIXO, com a mesma confiança  
desde o primeiro momento, certos do futuro 
da empresa e da sua tão importante missão 
“Tratar Hoje do Amanhã”.

José António Parente
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A TRATOLIXO tem vindo a publicar desde 
2008 e com frequência anual o seu Relatório 
de Sustentabilidade, numa ótica de reporte da  
sua atividade na perspetiva da Sustentabilidade.
 
Ao fazê-lo, a empresa tomou consciência do 
importante passo que deu para tornar mais 
transparente a sua atividade e o serviço que 
presta, bem como do benefício que este  
procedimento acarretou no sentido de reforçar  
o envolvimento com os seus stakeholders. 

A empresa assumiu que este reporte seria  
realizado com base nas diretrizes da Global 
Reporting Initiative (GRI) e respetivo sistema  
de “Níveis de Aplicação” ou “Níveis de  
Desempenho”. Este ano e mais uma vez  
- a empresa propõe-se observar o nível de 
desempenho B, tendo a GRI verificado que  
o presente Relatório foi redigido de acordo com  
as referidas Diretrizes e Nível de Desempenho B.

Este Relatório de Sustentabilidade, referente  
ao ano civil de 2012, segue o modelo de redação  
dos relatórios já publicados, abrangendo toda 
a organização da empresa e suas unidades 
operacionais.

Excetua-se deste reporte de Sustentabilidade 
o Ecoparque da Abrunheira - nomeadamente  
a Central de Digestão Anaeróbia (CDA)  
- dado esta ter entrado em funcionamento 
durante o ano de 2012 e não apresentar ainda 
informação correspondente ao seu  
funcionamento em pleno.

Neste Relatório são esclarecidos os impactes 
ambientais, económicos e sociais respeitantes 
à atividade da empresa no domínio do  
tratamento, transporte, deposição final,  
recuperação e reciclagem de resíduos sólidos  
e comercialização dos materiais transformados.

Foram também tidos em consideração na 
redação deste documento os Princípios da 
Materialidade, da Inclusão de Stakeholders,  
a Abrangência e o Contexto de Sustentabilidade,  
temas que constam das “Diretrizes para  
a Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade“  
da GRI e que a TRATOLIXO segue com  
o objetivo de divulgar um documento com 
maior grau de clareza e de qualidade no  
respeitante à informação reportada.

Foi, aliás, com base no Princípio da Inclusão 
dos Stakeholders e no envolvimento que  
a TRATOLIXO desenvolveu com os mesmos 
que se estruturou a definição do conteúdo  
do Relatório agora apresentado, em que se  
incluem também as questões materiais por 
eles identificadas, assuntos que são reportados  
em capítulos mais adiante. 

Durante o ano de 2012 – período a que respeita  
este Relatório de Sustentabilidade  
– não ocorreram mudanças significativas 
na TRATOLIXO no que diz respeito à sua 
estrutura organizacional, estrutura acionista 
ou dimensão nem se alterou o âmbito e limite 
do Relatório.

1. INTRODUÇÃO
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Igualmente, não foi efetuada qualquer  
reformulação no respeitante a informação  
já reportada em relatórios anteriores  
correspondente a fusões/aquisições, mudança 
do período de reporte, natureza do negócio 
ou métodos de medição dos indicadores  
de desempenho.

Os métodos de medição da informação aqui 
reportada encontram-se devidamente  
explicados ao longo do presente Relatório, 
junto aos respetivos indicadores de desempenho.

Procuramos, de ano para ano, melhorar  
o modo como reportamos toda esta informação,  
aproveitando a experiência que vimos  
adquirindo, embora não tenhamos ainda  
a prática de remeter o nosso Relatório  
a verificação de uma entidade externa.

Como este é um processo evolutivo e não 
queremos aprender sozinhos, é com todo  
o gosto que nos dispomos a aceitar eventuais 
propostas de melhoria que surjam junto dos 
nossos stakeholders a partir da leitura deste 
documento.

É com essa intenção que informamos os 
meios através dos quais nos podem fazer 
chegar todos os comentários, sugestões ou 
dúvidas:

TRATOLIXO
Tratamento de Resíduos Sólidos, E.I.M. – S.A.
Estrada 5 de Junho, N.º 1 Trajouce
2785-155 S. Domingos de Rana
T: 21 445 95 00
F: 21 444 40 30
Correio eletrónico: residuos@tratolixo.pt
Internet: http://www.tratolixo.pt
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2.1.  Apresentação

A TRATOLIXO – Tratamento de Resíduos Sólidos, EIM - SA, é uma empresa intermunicipal  
de capitais integralmente públicos, detida em 100% pela AMTRES – Associação de Municípios 
de Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra para o Tratamento de Resíduos Sólidos.
No ano de 1980, os representantes dos municípios de Cascais, Oeiras e Sintra iniciaram um  
conjunto de reuniões de trabalho para dar resolução aos problemas associados ao tratamento  
de resíduos sólidos urbanos.
Dessas reuniões resultou a decisão de construir uma central de tratamento mecânico e biológico 
(TMB) por compostagem, cujo concurso público foi então lançado em 1984.
Foi igualmente definido em caderno de encargos que a gestão e exploração dessa unidade deveria  
ficar a cargo duma empresa, a criar para o efeito, detida maioritariamente pela AMTRES (51%)  
e pela empresa adjudicatária da obra ou por quem esta indicasse (49%).
Com a conclusão da obra em 1990, criou-se a TRATOLIXO – que passou a assegurar a gestão  
e exploração da Central Industrial de Tratamento de Resíduos Sólidos (CITRS) – e foram  
definidos os seus Estatutos, onde são definidas as regras de funcionamento da Sociedade.
Em 2000, o município de Mafra aderiu à AMTRES, tendo o Sistema alcançado a configuração 
que mantém até hoje.
A TRATOLIXO abrange atualmente uma área geográfica de 753 Km2, presta serviço aos quatro 
municípios e à respetiva população de mais de 833.000 habitantes (cerca de 8% do total nacional).

2.  A TRATOLIXO - TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS, EIM, SA

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
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O objeto social da TRATOLIXO é gerir e explorar o Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos.  
Isto envolve o tratamento, deposição final, recuperação e reciclagem de resíduos sólidos;  
a comercialização dos materiais transformados e outras prestações de serviços no domínio dos 
resíduos sólidos. Toda esta atividade é desenvolvida no respeito pelos princípios da Sustentabilidade  
e a aplicação da legislação e recomendações nacionais e internacionais em vigor para o setor.
Com mais de 20 anos de experiência, a empresa aprendeu a valorizar cada vez mais e melhor  
os resíduos recebidos dos seus municípios, dispondo de várias infraestruturas especializadas  
e dedicadas ao seu tratamento.
Estas infraestruturas distribuem-se pela sua sede no Ecoparque de Trajouce (Concelho de Cascais),  
Ecoparque da Abrunheira (Concelho de Mafra) – ainda em fase de construção – e Ecocentro  
da Ericeira (Concelho de 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  
– tendo essa responsabilidade transitado para a Câmara Municipal de Mafra.
Atendendo às exigências cada vez maiores que se colocam na 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.
A empresa encontra-se certificada segundo a norma NP EN ISO 9001:2008 – Sistema de Gestão 
da Qualidade – e pela OHSAS 18001 / NP 4397:2008 – Sistema de Gestão da Segurança e Saúde 
no Trabalho – tendo vindo a realizar um conjunto de ações e investimentos com o objetivo  
de desenvolver melhores soluções para o tratamento dos RSU numa ótica de sustentabilidade.
Durante o ano de 2012 iniciou-se a extensão do SIG à CDA da Abrunheira, prevendo-se  
em 2013 a obtenção da certificação desta unidade para os três referenciais normativos  
– Qualidade, Ambiente e Segurança.

Ecoparque Abrunheira
Central de Digestão Anaeróbia (CDA) 
Células	de	Confinamento	Técnico	(CCT)
Ecocentro 
Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais (ETARI)

Ecoparque Trajouce
Central Industrial de Tratamento de Resíduos Sólidos (CITRS) 
Ecocentro
Central de Valorização Energética do Biogás do Aterro de Trajouce (CVEBAT)

Ecocentro Ericeira

 1

 2

 3

 1

 2

 3
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2.2.  Dimensão da Organização

2.3.  Principais Marcas, Produtos e Serviços

A TRATOLIXO presta um serviço público aos seus municípios no domínio do tratamento  
de resíduos sólidos.
Com recurso às várias infraestruturas disponíveis bem como aos Centros de Triagem (CT) 
externos ao Sistema, a TRATOLIXO processa os resíduos rececionados e obtém vários produtos 
que posteriormente comercializa, com base nas especificações técnicas definidas pelas entidades 
gestoras de cada material ou a partir de requisitos do Cliente.

Apenas dois desses produtos apresentam marca registada: o composto, produzido a partir  
do tratamento da fração orgânica dos resíduos rececionados na Central Industrial de Tratamento 
de Resíduos Sólidos (CITRS) de Trajouce – CAMPOVERDE; e o Combustível Derivado de Resíduos  
(CDR), produzido com materiais rejeitados do Ecocentro de Trajouce e da CITRS – CDR Premium.

4 Municípios; 267 Colaboradores

53 Freguesias 416.529 t resíduos

833.119 habitantes Receita líquida: 39.270.383 €
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No esquema que se apresenta é possível verificar de forma resumida a articulação entre os produtos  
da atividade da TRATOLIXO (e respetivas marcas) e o serviço desenvolvido pela empresa em 
cada uma das suas infraestruturas operacionais, bem como o tipo de valorização atribuído  
a cada categoria de produto.

Com uma laboração produtiva bastante recente, a Central de Digestão Anaeróbia (CDA) da 
Abrunheira produzirá igualmente composto, que terá a designação CAMPOVERDE Premium. 
Até ao final de 2012 houve já, aqui, comercialização de alguns materiais recicláveis, recuperados  
na triagem manual desta Unidade. Iniciou-se também, em novembro de 2012, a entrega à respetiva  
rede de energia elétrica produzida a partir do biogás formado no processo de digestão anaeróbia.

A categoria dos materiais recicláveis engloba uma grande variedade de produtos originados  
a partir das diferentes infraestruturas, tal como consta do quadro seguinte:

Conforme o produto, estes podem ser comercializados de três formas distintas: a granel,  
em fardos ou paletizados.
Os produtos composto, sucata, estilha e CDR são comercializados a granel. Os Resíduos  
de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE’s) são vendidos em palete e os restantes materiais 
recicláveis são enfardados.

Material reciclável CITRS CDA CT Externos Ecocentros
Cartão compostagem X X
Filme plástico compostagem X X
PEAD compostagem X
PET compostagem X
Plásticos mistos compostagem X
ECAL compostagem X
Aço compostagem X X
Alumínio compostagem X X
Papel/Cartão X
Filme plástico  X
PEAD X
PET X
PET óleos X
EPS X X
Plásticos mistos X
ECAL X
Aço X
Alumínio X
Vidro X
Sucata X
Madeira embalagem X
Pneus X
Pilhas e acumuladores X
Baterias X
REEE's X
Plásticos rígidos X

Serviços Infraestruturas DestinosProdutos



3.
GOVERNAÇÃO, COMPROMISSOS 
E ENVOLVIMENTO
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3.1. Estrutura de Governação

Os órgãos sociais da TRATOLIXO são compostos  
por uma Assembleia Geral – órgão deliberativo  
– por um Conselho de Administração –  
órgão executivo – e um Fiscal Único.
Ao seu accionista AMTRES – representado pela  
respectiva Assembleia Geral – cabe o papel  
de eleger os órgãos sociais da TRATOLIXO, 
que em 2012 eram os seguintes:

Assembleia Geral
Presidente da Mesa: Fernando Jorge Loureiro 
de Roboredo Seara
Vice-Presidente: Vereador Ricardo Barros, da 
Câmara Municipal de Oeiras
Secretário: José Manuel Alves Crespo Afonso

Conselho de Administração
Presidente: Domingos José Calado Saraiva 
(Membro Executivo)
Vogal: João Carlos da Silva Bastos Dias  
Coelho (Membro Executivo)
Vogal: Armindo Carlos Cortez de Azevedo 
(Membro Executivo)
Vogal: José António Petulante Parente  
(Membro Não Executivo)
Vogal: Luís Nuno Gama Lobo das Neves 
Ramos (Membro Executivo)

Fiscal Único
António Pinto e Palma Veiga, Sociedade  
de Revisores Oficiais de Contas, representada 
por Hélder Palma Veiga, ROC.

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 do exercício de 2012, por deliberação 
da nova Assembleia Geral foram alteradas  
e aprovadas em reunião de 28 de junho de 2013.

O Conselho de Administração da TRATOLIXO  
era composto durante o ano de 2012 por  
5 membros – quatro membros executivos, um 
dos quais era o Presidente do Conselho de 
Administração, e um membro não executivo,  
atingindo-se um equilíbrio nas decisões  
tomadas pela intervenção de todos eles  
respeitando as regras do órgão colegial.

Os Administradores são eleitos em lista completa 
aprovada pela Assembleia Geral, sendo que  
o mandato dos administradores coincidirá 
com o mandato autárquico, podendo ser 
eleitos uma ou mais vezes.

3.  GOVERNAÇÃO,  
COMPROMISSOS E ENVOLVIMENTO
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A adequação dos Administradores à função 
bem como a avaliação das suas qualificações 
é da responsabilidade do acionista AMTRES: 
cada Município membro indica um representante  
para a referida lista com base na sua experiência  
no setor dos resíduos e/ou na sua adequação 
à função, não havendo nenhum processo  
adicional para a determinação das suas  
qualificações para o cargo.

O Conselho de Administração tem ao seu 
dispor um conjunto de ferramentas que 
permitem analisar o desempenho da própria 
TRATOLIXO e acompanhar os resultados das  
diversas áreas. Para além dos indicadores de  
desempenho dos vários processos - apresentados  
mensal ou trimestralmente nos relatórios de 
atividade das várias áreas, o acompanhamento  
do Programa de Gestão e o processo de revisão  
pela gestão do desempenho nos sistemas  
certificados (NP EN ISO 9001:2008 e OHSAS  
18001 / NP 4397:2008) abordando as vertentes  
da qualidade e higiene e segurança - existem  
ainda os reportes mensais da Direção  
de Planeamento, Coordenação e Recursos  
Humanos, realizados através do Relatório de  
Controlo de Gestão, que permitem ao Conselho 
de Administração efetuar um acompanhamento  
muito rigoroso do desempenho da empresa.

Ao abrigo da Lei nº 55/2011 de 15 de Novembro,  
que estabelece regras de transparência  
e informação no funcionamento do Sector  
Empresarial Local, a TRATOLIXO disponibiliza  
no seu sítio na Internet as remunerações totais,  
fixas e variáveis auferidas por cada membro 
dos órgãos sociais (http://www.tratolixo.pt/
Empresa/Paginas/DocLegal.aspx).
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Direcção GabineteÁrea Serviços

3.2. Organização da Empresa

A estrutura funcional da empresa é apresentada no organigrama seguinte.
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3.3. Missão, Visão e Política Integrada

A TRATOLIXO tem como missão assegurar 
a gestão integrada do Sistema de Resíduos 
Sólidos Urbanos dos Municípios de Cascais, 
Mafra, Oeiras e Sintra, tendo sempre em  
consideração os princípios da Sustentabilidade  
e a aplicação da legislação e recomendações 
nacionais e internacionais em vigor para  
o setor dos resíduos.

“Tratamos hoje do amanhã!” é o enunciado 
de um propósito permanente da TRATOLIXO. 

Tem como visão utilizar as técnicas mais 
avançadas, seguras e ambientalmente adequadas,  
no tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, 
dando especial ênfase à valorização  
e considerando-os como fonte de potencial 
matéria-prima. 

De acordo com a Missão, Visão e as Razões 
Históricas que levaram à constituição da 
TRATOLIXO, o Conselho de Administração 
aprovou a seguinte Política Integrada da  
Qualidade, Ambiente e Segurança:
1.  Promover a utilização das Melhores Técnicas  

Disponíveis e Boas Práticas na Gestão  
Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos, 
no que se refere ao transporte, armazenamento  

temporário, tratamento, valorização  
e destino final, em consonância com o Plano  
Estratégico de Resíduos para as Áreas dos 
Municípios de Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra  
(PERECMOS), mantendo uma atitude 
visionária e de constante inovação no que 
respeita ao “estado de arte” da Gestão dos 
Resíduos Sólidos Urbanos. 

2.  Dotar a empresa dos Recursos Humanos, 
dos Meios Técnicos e dos Meios Financeiros  
necessários para o cumprimento dos objetivos  
definidos no PERECMOS.

3.  Melhorar continuamente os seus processos,  
produtos e a qualidade dos serviços prestados  
em todos os seus Ecoparques e Ecocentro 
de forma a ter “O melhor serviço possível 
ao mais baixo custo”, visando a excelência. 

4.  Avaliar de forma sistemática a eficácia do 
seu Sistema Integrado de Gestão, através  
da definição e revisão de objetivos e metas  
e do conhecimento da satisfação dos requisitos  
dos seus clientes. 

5.  Proporcionar aos colaboradores a formação  
adequada para melhorar o desempenho  
das suas funções, obrigações individuais  
e coletivas, com o objetivo de aumentar os 
seus conhecimentos e desenvolver as suas 
competências, garantindo o cumprimento 
das atividades da TRATOLIXO em toda  
a sua área de atuação. 
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6.  Tomar as medidas preventivas e corretivas 
para Eliminar ou Minimizar os Aspetos 
Ambientais e Riscos Ocupacionais associados  
à atividade da TRATOLIXO, que proporcionem  
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. 

7.  Sensibilizar os colaboradores sobre  
a importância das suas atividades para  
o cumprimento dos requisitos dos clientes 
internos e externos, face à qualidade dos 
produtos e do serviço prestado pela  
TRATOLIXO, incentivando o seu  
envolvimento e participação na melhoria 
contínua do Sistema Integrado de Gestão. 

8.  Sensibilizar os colaboradores para os perigos  
e riscos, os aspetos e impactes ambientais 
associados às suas atividades e para as suas 
responsabilidades no cumprimento das 
ações necessárias para prevenir, evitar  
e reduzir esses riscos e impactes. 

9.  Desenvolver a relação com os Fornecedores  
e Subcontratos para garantir que a sua 
atuação segue os princípios desta Política.

10.  Cumprir a legislação, regulamentação 
nacional e comunitária, os requisitos  
normativos e os requisitos do cliente, 
assim como outros requisitos subscritos 
pela TRATOLIXO.

A Política Integrada da Qualidade, Ambiente 
e Segurança estabelecida pelo Conselho da 
Administração da TRATOLIXO, foi comunicada  
a todos os colaboradores e encontra-se divulgada 
por toda a empresa, sendo responsabilidade 
de cada colaborador conhecê-la. Esta é revista 
periodicamente de modo a garantir a sua 
adequação e relevância para o cumprimento 
dos objetivos da TRATOLIXO.

3.4. Partes Interessadas

A identificação das Partes Interessadas (vulgo 
stakeholders) da TRATOLIXO foi efetuada 
de modo não formal mas bastante claro, com 
base na interação que estes estabelecem com 
a empresa, no âmbito do serviço público que 
esta presta na área da gestão de resíduos.

Cada um deles é relevante para o desempenho  
da atividade da TRATOLIXO, na medida em 
que lhe proporciona a sua perspetiva sobre a 
eficácia do desempenho da empresa.  
Isto permite-nos caminhar numa dinâmica 
de melhoria processual contínua e atingir, 
assim, um desenvolvimento mais sustentável.

Para nós, constituem-se como stakeholders os 
seguintes grupos de intervenientes:

STAKEHOLDER IDENTIFICAÇÃO

Acionista (AMTRES)
A AMTRES, como única acionista da TRATOLIXO,  
decide a nossa estratégia de governação  
e define os objetivos de gestão da atividade.

Clientes (municípios)

Os municípios são clientes de serviço direto 
da TRATOLIXO, uma vez que entregam os 
seus resíduos para tratamento nas nossas 
instalações. A TRATOLIXO deve assegurar-lhes 
a prestação deste serviço para a totalidade  
de resíduos recebidos, segundo os princípios 
da sustentabilidade.

Clientes (entidades 
gestoras de fluxos de 
resíduos, retomadores, 
clientes particulares e 
institucionais)

Constituem os clientes do produto final obtido 
através do processamento de resíduos nas 
instalações da TRATOLIXO (composto  
e materiais recicláveis/valorizáveis), seguindo 
as especificações técnicas definidas para cada 
produto. 

Colaboradores

Funcionários da empresa, independentemente 
do seu vínculo de contratação à TRATOLIXO. 
Consideramos os colaboradores como a força 
motriz da nossa evolução e desenvolvimento, 
pelo que é essencial o envolvimento de toda  
a cadeia organizacional. Por outro lado,  
assumimos o bem-estar dos colaboradores 
como uma preocupação governativa, o que  
se reflecte na nossa Política Integrada de 
Qualidade, Ambiente e Segurança.

Fornecedores

Entidades que prestem serviços ou forneçam 
materiais à empresa. A TRATOLIXO rege-se 
pelo Código dos Contratos Públicos, que regula 
a execução de contratos públicos, o que lhe 
permite seleccionar os fornecedores de forma 
transparente e imparcial. Por motivos de  
salubridade e de modo a garantir a continuida-
de do serviço público prestado aos municípios, 
os sistemas de gestão de resíduos com os 
quais a empresa trabalha no tratamento, valorização 
e deposição final de resíduos não são envolvidos 
com recurso à plataforma de contratação 
pública, sendo selecionados segundo critérios 
técnicos, ambientais e económicos que se coa-
dunem com a visão e estratégia da TRATOLIXO.

Comunidade

População afetada pelos impactes positivos  
e negativos da nossa atividade (cidadãos),  
associações ambientais, instituições de ensino 
e outros grupos de associativismo. Ter noção 
das necessidades e expectativas da comunidade 
é para a TRATOLIXO uma ferramenta que nos 
impulsiona no sentido da melhoria contínua  
do nosso desempenho. 
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Com a adoção do Sistema Integrado de Gestão  
na empresa, o diálogo entre a TRATOLIXO  
e os seus stakeholders foi reforçado e está 
atualmente mais dinâmico.

Apesar de ainda não termos implementado 
um processo sistematizado de comunicação  
bidirecional que proporcione um envolvimento 
mais adequado na ótica da Sustentabilidade, 
existem vários mecanismos de diálogo que 

a TRATOLIXO coloca à disposição dos seus 
stakeholders e que se adaptam às especificidades  
de cada um.

A forma como os stakeholders utilizam esses 
mecanismos e a periodicidade com que  
a empresa promove o seu envolvimento  
nas questões materiais da TRATOLIXO  
é a apresentada no quadro seguinte.

STAKEHOLDER MECANISMOS DE ENVOLVIMENTO EXISTENTES PERIODICIDADE  
DO ENVOLVIMENTO

Acionista 
(AMTRES)

Reuniões Intermunicipais Trimestral

Divulgação do Relatório & Contas Anual

Clientes  
(municípios)

Divulgação do Relatório & Contas; Avaliação de Satisfação de Clientes Anual

Endereço eletrónico; Telefone geral Diário

Clientes (entidades gestoras de fluxos de resíduos,  
retomadores, particulares, instituições)

Linha verde; Telefone geral; Reclamações; Endereço eletrónico Diário

Avaliação de Satisfação de Clientes Anual

Colaboradores
Reuniões dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho Semestral

Caixa de sugestões Diário

Fornecedores Telefone geral; Reclamações; Endereço eletrónico Diário

Comunidade Linha verde; Telefone geral; Caixa de sugestões;  
Reclamações; Endereço eletrónico Diário
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QUESTÕES GLOBAIS ORIGEM DAS PREOCUPAÇÕES

ASPETOS MATERIAIS 2012 ACIONISTA CLIENTES COLABORADORES FORNECEDORES COMUNIDADE PROCESSO  
DE GESTÃO LEGISLAÇÃO QUESTÕES 

GLOBAIS

Equilíbrio financeiro da empresa X X X

Dívidas a receber  
e prazos de recebimento X

Tarifa de gestão de resíduos X X

Aplicação da Hierarquia  
de Gestão de Resíduos X X X X X

Cumprimento da legislação ambiental 
aplicada ao sector de atividade X X X X

Otimização dos processos  
operacionais objetivando uma maior  
e melhor produção, com menores  
consumos e menor impacte ambiental

X X X X

Condições de segurança  
e saúde no trabalho X X X X

Formação adequada aos colaboradores 
para melhorar o desempenho das suas 
funções

X X

Bem-estar social dos colaboradores X X

Diferença de pesos entre básculas X

Ineficiência de cargas X X

Qualidade do produto X

Qualidade do serviço X

Odores X X X X

Contribuir para a melhoria social da 
comunidade envolvente mais carenciada X X X

3.5. Análise de Materialidade

Os vários mecanismos de diálogo que temos 
ao dispor dos nossos stakeholders permitem-nos  
manter uma comunicação frequente com eles 
e, assim, conhecer melhor os seus anseios  

e preocupações. Estes mecanismos ajudaram-nos  
a determinar as questões de materialidade que 
deveriam ser abordadas no presente Relatório.
Assim, sistematizam-se no quadro abaixo  
as temáticas que, em 2012, foram apercebidas 
na análise de materialidade da TRATOLIXO.
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3.6. Riscos e Oportunidades

O ano de 2012 foi extremamente difícil para  
a TRATOLIXO, uma vez que se acentuou  
a sua crise financeira, facto que levou  
à elaboração de um Plano de Contingência  
e Sustentabilidade.

Este Plano prevê um conjunto de medidas  
de ajustamento técnico, salarial e comercial  
e começou a ser implementado em junho  
de 2012.

Uma das componentes fundamentais do referido  
Plano é, porém, a renegociação dos financia-
mentos com os bancos e a negociação com os 
vários parceiros de negócio, de modo  
a que seja possível à empresa obter o equilíbrio 
financeiro. De facto, só este equilíbrio permitirá 
prosseguir as empreitadas que se encontram 
pendentes e cuja não conclusão porá em  
causa a excelência da prestação do serviço  
de gestão de resíduos aos seus municípios.

Como já referido, neste e em relatórios  
anteriores, o sub-dimensionamento das 
unidades de Trajouce levou a TRATOLIXO a 
recorrer a parcerias com outros sistemas  
nacionais de gestão de resíduos de modo  
a conseguir garantir o tratamento da totalidade  
de resíduos produzidos na sua área geográfica 
de intervenção. 

Esta dependência do exterior para realizar  
a sua atividade na sua plenitude aumentou  
os encargos para o acionista AMTRES.  
A entrada em plena atividade da CDA  
da Abrunheira virá, seguramente, suavizar 
estes encargos. Contudo – e apesar de já ter 
iniciado em 2012 o seu funcionamento, com 

resultados importantes quer a nível da  
produção de materiais recicláveis quer a nível 
da produção de energia elétrica, esta unidade  
– que é, sem dúvida, uma extraordinária 
oportunidade para a empresa melhorar o seu 
desempenho operacional, ambiental  
e financeiro – levará ainda algum tempo  
até atingir os resultados desejados.

Outras oportunidades para a TRATOLIXO 
são também os Projetos de I&DT nos quais  
a empresa se tem envolvido e cujo detalhe pode  
ser lido no Relatório e Contas de 2012.  
São iniciativas que fortalecem o know how 
que tem vindo a ser adquirido ao longo dos anos.

Por outro lado - e uma vez que a atividade  
da empresa gera impactes ambientais ao nível 
das emissões, efluentes, ruído e produção de 
refugos - cabe-nos pôr em prática o Princípio 
da Prevenção, que se concretiza, em primeiro 
lugar, através do cumprimento dos requisitos 
legais e do acompanhamento do seu Plano  
de Monitorização Ambiental.

O Princípio da Prevenção na TRATOLIXO 
implementa-se igualmente através da execução  
de várias boas práticas ambientais que já fazem  
parte da metodologia de trabalho e das  
prioridades da empresa, tais como a aplicação 
da hierarquia de gestão de resíduos, a otimização  
do processo produtivo e dos produtos  
e o consumo sustentável de recursos.

Também a realização de seguros de  
responsabilidade ambiental para as instalações  
de Trajouce e Abrunheira – que servem para 
acautelar eventuais situações de emergência – 
são sinais desta política de prevenção que  
a empresa adotou.
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O último facto relevante do ano foi a tomada 
de decisão por parte do Conselho de  
Administração de dar entrada, a 20 de  
dezembro de 2012, no 2º Juízo do Tribunal 
do Comércio de Lisboa, de um requerimento 
para abertura de um Processo Especial de  
Revitalização (PER). Através deste mecanismo  
legal de gestão, a empresa comprometia-se 
a encetar negociações junto de, pelo menos, 
um dos seus credores e a iniciar um processo 
de revitalização através da aprovação de um 
Plano de Recuperação.

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.

Foi um gesto a que a empresa se viu forçada  
a recorrer em consequência do corte de  
financiamento verificado mais de um ano  
antes e que provocou impactes significativos  
na evolução das empreitadas, agravou a situação  
financeira e levou a que parte do próprio 
financiamento bancário – que deveria ser 
conduzido para a realização de investimentos 
– fosse utilizado para o pagamento de Custos 
de Não Instalação.

Cerca de uma semana depois, a 7 de janeiro  
de 2013, o Tribunal viria a nomear um 
Administrador Judicial provisório para 
acompanhar a empresa na administração do 
seu património. Este ato marcou o início do 
Plano Especial de Revitalização da empresa. 
A nomeação deste Administrador obsta  
à instauração de qualquer ação de cobrança 
de dívida contra a empresa e suspende as ações 
que estejam em curso com idêntica finalidade.

3.7.  Infraestruturas Existentes  
e em Projeto

Tal como já foi reportado, a TRATOLIXO possui  
várias instalações de receção e tratamento de 
resíduos, de modo a melhorar o serviço que 
presta aos seus municípios. Estas instalações 
dividem-se em dois Ecoparques e um Ecocentro.
Apresentam-se de seguida as várias infraestru-
turas que delas fazem parte, bem como uma 
síntese descritiva sobre o seu funcionamento.

3.7.1.  Ecoparque da Abrunheira

O Ecoparque da Abrunheira está localizado  
no município de Mafra, freguesia de S. Miguel  
de Alcainça, ocupando uma área de 19 ha. 
Constituído por uma Central de Digestão 
Anaeróbia (CDA), um Ecocentro, uma Estação  
de Tratamento de Águas Residuais Industriais 
(ETARI) e Células de Confinamento Técnico 
(CCT), o Ecoparque dispõe da mais recente 
tecnologia existente no domínio do tratamento  
de resíduos sólidos urbanos.

A Central de Digestão Anaeróbia e a ETARI 
foram cofinanciadas pelo Fundo de Coesão.
A construção de algumas das infraestruturas 
deste ecoparque está, ainda, em curso.

3.7.1.1.  Central de Digestão Anaeróbia (CDA)

A CDA da Abrunheira é uma unidade de 
tratamento de resíduos sólidos urbanos que 
recorre ao processo de digestão anaeróbia. 
Foi construída com financiamento do Fundo  
de Coesão. A sua receção provisória foi assinada  
a 9 de novembro, com efeitos a partir da data 
da vistoria realizada a 31 de agosto.
Esta unidade – que tratou durante o ano de 2012  
um total de 46.542,5 t de resíduos e produziu 
138,14 MWh de energia elétrica, bem como  
1.147,01 t de materiais recicláveis – irá receber 
anualmente 200.000 t de resíduos sendo, à data,  
a maior do género no país.
Apresenta-se abaixo o seu esquema de  
funcionamento.
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Esquema de tratamento e valorização de resíduos
Central de Digestão Anaeróbica
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3.7.1.2.		Células	de	Confinamento	Técnico	(CCT)

As CCT serão constituídas por três células  
de confinamento técnico de apoio à CDA, 
que ocuparão uma área total de cerca  
de 11 ha. 

Estas irão receber parte dos refugos dos 
processos de tratamento e valorização de 
resíduos não passíveis de qualquer outro tipo 
de valorização, bem como os resíduos inertes 
produzidos no Sistema.

Esta empreitada sofreu várias suspensões 
decorrentes de problemas de natureza  
económica e financeira que levaram, em  
outubro de 2012, à rescisão do contrato entre 
o Consórcio Empreiteiro e a TRATOLIXO. 
Será lançado novo procedimento tendo  
em vista a sua conclusão até final de 2014.
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3.7.1.3.  Estação de Tratamento de Águas 
Residuais Industriais (ETARI)

A ETARI da Abrunheira é uma infraestrutura  
cofinanciada pelo Fundo de Coesão e irá  
permitir a depuração das águas residuais  
provenientes das várias infraestruturas  
e instalações de apoio do Ecoparque da  
Abrunheira. Potenciar-se-á, deste modo, 
o seu reaproveitamento, quer para uso do 
próprio Ecoparque quer para rega, dando 
cumprimento à legislação aplicável quanto  
à descarga de águas residuais nas linhas de água.
Apesar das dificuldades financeiras da empresa, 
que comprometeram o avanço normal da obra,  
foi possível assinar em outubro de 2012 um 
contrato de Cessão da posição contratual  
do Consórcio Empreiteiro para outra entidade  
prevendo-se, assim, que a empreitada de  
Conceção/Construção da ETARI da Abrunheira  
esteja concluída em dezembro de 2013.

3.7.1.4.  Ecocentro da Abrunheira

Construído no Ecoparque da Abrunheira, 
este ecocentro ocupa uma área de 3.800 m2.
Quando entrar em funcionamento, será  
o segundo Ecocentro da empresa a funcionar 
com receção ao público, estimando-se que 
venha a receber anualmente cerca de 15.400 t 
de resíduos valorizáveis de várias tipologias.

Serão admissíveis neste ecocentro resíduos 
como baterias de automóvel; REEE’s; lâmpadas  
florescentes; madeiras e paletes; metais (sucatas);  
mobílias e outros monstros; óleos alimentares  
e minerais; roupas usadas; papel e cartão; pilhas  
e acumuladores; plásticos; embalagens metálicas  
e ECAL; pneus; “esferovite” (EPS); Resíduos 
de Construção e Demolição (RCD’s); resíduos  
de jardins e parques; solventes; tintas e vidro de  
embalagem, em quantidades limite devidamente  
definidas em regulamento específico.
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3.7.2. Ecoparque de Trajouce

Geograficamente, o Ecoparque de Trajouce 
está localizado no município de Cascais, 
freguesia de S. Domingos de Rana. 

Com uma área de 42,6 ha, é constituído pela 
Central Industrial de Tratamento de Resíduos  
Sólidos (CITRS), pelo Ecocentro, uma Estação  
de Tratamento de Águas Lixiviantes (ETAL)  
e pela Central de Valorização Energética  
do Biogás do Aterro de Trajouce (CVEBAT).

3.7.2.1  Central Industrial de Tratamento  
de Resíduos Sólidos (CITRS)

A CITRS é uma unidade de tratamento  
mecânico e biológico (TMB) por compostagem  
com uma capacidade nominal de receção  
de 150.000 t/ano de resíduos indiferenciados 
e uma capacidade de tratamento de 500 t/dia.

Em funcionamento desde 1991, apresentava 
ainda uma capacidade de tratamento biológico  
de 60.000 t/ano com recurso a dois parques 
de compostagem. No entanto, em dezembro 
de 2012 a atividade do setor do Tratamento 
Biológico (TB) – correspondente aos parques 
de compostagem – do setor do Tratamento 
Mecânico II (TM II) – correspondente  
à Afinação – foi suspensa.

Em todo o caso, pode resumir-se o funciona-
mento operacional desta unidade conforme 
consta da figura seguinte.

Esquema de funcionamento  
da CITRS de Trajouce



31

TRATOLIXO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012

Esquema de funcionamento da triagem  
de embalagens de plástico, metal e ECAL.

Os resíduos indiferenciados rececionados nesta  
unidade são encaminhados para o edifício  
do Tratamento Mecânico I (TM I) onde são  
sujeitos a um pré-tratamento em crivos rotativos  
de malha de 120 mm; triagem manual da fração  
superior a 120 mm (onde se recuperam os 
materiais papel/cartão, filme plástico, PET, 
PEAD e alumínio); separação magnética da 
fração inferior a 120 mm (onde se processa 
a recuperação do material aço) e separação 
mecânica do restante material num segundo 
conjunto de crivos de malha de 80 mm.

Os resíduos com granulometria inferior a 80 
mm são encaminhados para o TB em dois 
Parques de Compostagem fechados. Aqui,  
a fração orgânica sofre maturação através  
de pilhas com revolvimento, rega e insuflação 
de ar durante um período de cerca de 60 dias. 
Os gases são extraídos e sujeitos a tratamento 
através de biofiltros.

O produto final – composto CAMPOVERDE  
– é sujeito a um processo de afinação no setor  
do TM II, com recurso a crivos e mesas 
densimétricas vibratórias para eliminação 
de contaminantes leves (plásticos) e pesados 
(materiais inertes como pedras e vidros).

3.7.2.2  Triagem de Resíduos de Embalagem

A triagem de papel/cartão deixou de ser feita 
nas nossas instalações a partir de novembro de  
2010, data em que esse serviço foi entregue a uma  
empresa externa. Também o processamento dos  
resíduos de embalagem de plástico, metal e ECAL  
é contratado no exterior desde julho de 2007. 
Assim sendo, os materiais papel/cartão  
e embalagens de plástico, metal e ECAL  
provenientes da recolha seletiva dão entrada na  
Estação de Transferência de Trajouce para 
posteriormente serem transportados pelas nossas  
viaturas até aos Centros de Triagem externos,  
segundo os esquemas apresentados de seguida.
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3.7.2.3.Ecocentro de Trajouce

O Ecocentro de Trajouce é constituído por  
um cais de carga/descarga e armazenamento 
temporário de vidro de embalagem recolhido 
seletivamente; por um ponto acreditado de 
recolha de pneus usados e por um centro de 
receção de REEE’s.

São ainda entregues nesta infraestrutura, quer 
pelos nossos municípios quer por clientes 
particulares, diversas tipologias de resíduos 
valorizáveis, tais como monstros, resíduos de 
limpeza e resíduos de jardins e parques.
Os resíduos rececionados que possam ainda 
ser encaminhados para reciclagem ou para 
valorização energética, são separados de  
acordo com os respetivos fluxos ou fileiras  
e encaminhados para esse efeito.
Apresenta-se no esquema seguinte o funciona-
mento operacional do Ecocentro de Trajouce.

Esquema de funcionamento da triagem de papel/cartão.
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Esquema de funcionamento operacional do Ecocentro de Trajouce.
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3.7.2.4.  Central de Valorização Energética do 
Biogás do Aterro Sanitário de Trajouce 
(CVEBAT)

Com o encerramento do Aterro Sanitário de 
Trajouce em 2003, procedeu-se à sua selagem, 
terminada em 2005.

De modo a efetuar a captação e drenagem do 
biogás produzido no seu interior a partir da 
degradação da fração orgânica nele depositada,  
foi instalada a Central de Valorização Energética  
do Biogás do Aterro Sanitário de Trajouce 
(CVEBAT).

Esta Central entrou em funcionamento em 
agosto de 2009, após a obtenção das devidas 
licenças.

O biogás do aterro é captado e encaminhado 
para um motor-gerador de produção  
de eletricidade, sendo esta posteriormente  
injetada na Rede Elétrica Nacional. 

Durante o ano de 2012 foram produzidos  
um total de 1.429,20 MWh de energia elétrica 
neste sistema, resultado que representa um 
desvio de -42,14% em relação ao obtido em 2011.

3.7.3. Ecocentro da Ericeira

O Ecocentro da Ericeira está localizado  
na freguesia da Ericeira, concelho de Mafra  
e é a primeira infraestrutura de receção  
de resíduos da TRATOLIXO que está aberta 
ao público em geral.

A funcionar desde julho de 2007, nesta 
infraestrutura é permitido que os munícipes 
realizem a deposição seletiva de diversas  
tipologias de resíduos valorizáveis que,  
pelas suas características ou dimensões,  
não podem ser depositados nos ecopontos.

São admissíveis neste ecocentro baterias de 
automóvel; REEE’s; lâmpadas fluorescentes;  
madeiras e paletes; sucatas; mobílias e outros 
monstros; óleos alimentares e minerais; roupas  
usadas; papel e cartão; pilhas e acumuladores;  
plásticos; embalagens metálicas e ECAL; pneus; 
“esferovite” (EPS); RCD’s; resíduos de jardins  
e parques; solventes e tintas; vidro embalagem; 
vidro de construção e vidro automóvel.
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4.1. Objetivos Organizacionais

4.1.1. Receção de resíduos

A TRATOLIXO geriu em 2012 um total de 
416.529 t de resíduos urbanos e equiparados 
a urbanos provenientes dos municípios em 
que atua e de particulares. Este quantitativo 
corresponde a uma diminuição de -8,7% face 
ao ano de 2011, ou seja, uma redução  
de -39.610 t recolhidas no Sistema AMTRES.

Na categoria dos resíduos equiparados  
a urbanos, apenas os resíduos verdes registaram  
em 2012 um aumento das quantidades 
recolhidas face ao ano anterior, facto que se 
justifica também com a melhor separação 
dos resíduos de limpeza efetuada pelos vários 
municípios.

4.  O DESEMPENHO DA ORGANIZAÇÃO

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ∆ 2011-2012

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%

O quadro abaixo demonstra a evolução 
da produção de resíduos sólidos urbanos  
e equiparados ocorrida no Sistema desde 2003, 
no qual é possível observar uma evolução 
crescente até 2008, ano após o qual se inicia 
um progressivo e acentuado decréscimo.

Particularizando a análise para os 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% e -21.636 t quando comparado com 2011.

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%
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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 produção de resíduos.

Esta desaceleração na produção de resíduos  
é, aliás, uma tendência que se vem verificando  
desde finais de 2008. 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 seguinte.

Este resultado é fruto sobretudo do  
comportamento registado nos resíduos  

O ano de 2012 caracterizou-se também como 
o ano de menor quantidade de resíduos  

1 -  EVOLUÇÃO DA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
DO SISTEMA AMTRES ENTRE 2003 E 2012.
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indiferenciados, tipologia que representa  
89% dos RSU do Sistema. 

indiferenciados recolhida dos últimos 10 anos: 
-19.328 t face a 2011, ou seja, -6,1%.

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%
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As recolhas seletivas multimaterial não ficaram  
imunes à difícil situação sócio-económica 
que o país atravessa, tendo-se verificado uma 
diminuição de -5,9% face ao ano transato, 

É possível ainda constatar que, com exceção 
do vidro – que apresenta +83 t recolhidas  
em relação a 2011, ou seja +0,8% – todos  
os materiais de recolha seletiva sofreram  

com -2.308 t. Este resultado é o valor mais 
reduzido dos últimos 6 anos, como se pode 
verificar pela análise do quadro seguinte.

decréscimos face aos resultados obtidos no 
ano passado. Destes, salienta-se sobretudo  
o papel/cartão, com uma variação de -12,0%, 
o que corresponde a -2.183 t.

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%

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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O decréscimo na produção de papel/cartão  
e respetiva recolha seletiva ficará a dever-se  
à alteração comportamental dos cidadãos face  
à crise económica - que influenciou os padrões  
de consumo de produtos à base deste material,  
tais como jornais, revistas, sacos de papel  
e outros produtos embalados em caixas de 
cartão. Este material tem, também, sido alvo 
de roubo a partir dos próprios ecopontos, sendo  
desviado dos circuitos de valorização oficiais. 

As embalagens de plástico, metal e ECAL  
registam uma pequena redução na quantidade  
recolhida (-56 t e -0,7% face a 2011), situação 
inédita desde 2003. Contudo, esta tipologia 
de resíduos iniciou 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 se disse, o único material 
de recolha seletiva a registar um aumento, 
facto que se atribui em grande parte à alteração  
do procedimento de cargas contaminadas, em  
que o material proveniente destas cargas 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%, totalizando -152 t do que o recolhido  
em 2011.

Destaca-se, porém, como evento positivo para  
a gestão de resíduos do Sistema, o início, no 
final de 2012, da recolha seletiva deste fluxo 
de resíduos por parte do município de Oeiras 
- facto 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.
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4.1.2.  Tratamento e Valorização

Num ano caracterizado por uma grave crise 
económica a nível nacional que naturalmente 
atingiu 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, face ao ano de 2011, de cerca de +6%  
na recuperação de materiais recicláveis na CITRS  
provenientes de resíduos indiferenciados.  
Ou seja: apesar da diminuição da quantidade 
total de resíduos indiferenciados recebidos 
para tratamento nesta infraestrutura,  
verificou-se uma maior recuperação do PET  
e cartão a partir dos mesmos.

Os resultados positivos acima apresentados 
são fruto de um processo de reorganização 
dos meios humanos afetos à triagem manual, 
que permitiu não apenas cumprir as metas 
de produção estabelecidas, mas superá-las 
largamente. A manutenção preventiva feita 
em 2012 aos equipamentos e instalações  
de Trajouce contribuiu também para este 
excelente desempenho.

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 
desagregação do PEAD 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, os decréscimos  
estão diretamente associados à diminuição da  
recolha de resíduos indiferenciados. Por outro  
lado, a quantidade de resíduos processados  
na CITRS em 2012 foi igualmente menor face 
a 2011, tendo-se registado – através das  
caracterizações realizadas – um menor potencial  
destes materiais existentes nos resíduos indi-
ferenciados em comparação com o ano anterior. 

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. Este número constitui uma  
redução de -23,45% face a 2011, resultado 
que se justifica com a suspensão das atividades 
do Tratamento Biológico e Afinação, ocorrida 
em dezembro.

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 18,36 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.

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%
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O processo de tratamento de resíduos iniciado  
na CDA permitiu igualmente produzir  
composto a partir da fração orgânica existente  

De salientar ainda que o arranque dos três  
motogeradores na CDA ocorreu em  
novembro, tendo-se estabelecido de imediato 

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. As remessas para  
a CIMPOR totalizaram, em 2012, as 5.507,67 t.  

Apesar de a CDA da Abrunheira se encontrar  
em fase de exploração condicionada à conclusão  
da reparação dos biodigestores, foram ali,  
em 2012, rececionadas e processadas um total 
de 46.542,5 t de resíduos.

nos resíduos indiferenciados que deram 
entrada nesta nova unidade, tendo totalizado 
2.757 t durante o ano de 2012.

o paralelo com a rede para a introdução de 
energia elétrica na rede. Até final do ano  
de 2012 foram vendidos 138,14 MWh.

É uma frente de trabalho que se reafirma 
como constituindo parte importante da  
estratégia de desvio de aterro e de valorização 
de resíduos praticada pela empresa.

Este facto permitiu igualmente gerar produtos  
valorizáveis a partir das triagens manual  
e mecânica existentes naquela unidade, num 
total de 1.147,01 t, conforme se pode observar  
no quadro abaixo.

RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS 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

PRODUÇÃO DE COMPOSTO NA CDA

2012

COMPOSTO (t) 2.757

2009 2010 2011 2012 ∆ 2011-2012

CDR ENVIADO PARA CIMENTEIRAS (T) 446,16 4.744,95 5.411,52 5.507,67 1,78%
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Relativamente ao encaminhamento de resíduos  
para destino final, em 2012 verificou-se um 

Durante o ano de 2012 privilegiou-se  
o preenchimento da disponibilidade da  
Valorsul, o que representou um aumento  
de +27% na quantidade de resíduos para aí 
enviados, tendo em vista a sua valorização 
energética.

Foi também iniciado o encaminhamento 
de rejeitado pesado da afinação, constituído 
essencialmente por vidro, para triagem numa 
empresa especializada, pelo que se considerou  
este destino como Outra Valorização.

Estas soluções foram tidas em consideração 
numa ótica da hierarquia de gestão de resíduos.  
Trata-se de encontrar destinos de valorização 
em detrimento do envio de resíduos para 
aterro (aterros comuns e/ou aterro de inertes) 
que, como se pode constatar, registou um 
decréscimo global de -22,37% face a 2011.

decréscimo (-13%), tal como é possível verificar  
no quadro abaixo.

Ainda de salientar que o envio direto de resíduos  
indiferenciados para aterro foi reduzido em  
- 19% face a 2011, facto que contribuiu 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 na ETVO da Amadora o tratamento 
dedicado dos biorresíduos recolhidos no 
município de Mafra.

No que diz respeito à retoma de materiais 
recicláveis provenientes das recolhas seletivas, 
registou-se em 2012 um aumento de 4% face 
a 2011 (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 está associado à diminuição das quantidades  
recolhidas na origem.

2009 2010 2011 2012 ∆ 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%

RETOMAS

2007 2008 2009 2010 2011 2012 ∆ 2011-2012

TOTAL (t) 22.506 24.436 23.198 25.059 23.683 24.702 4%

Vidro (t) 11.559 12.072 11.334 12.134 10.639 10.956 3%

Papel cartão (t) * 7.712 9.024 7.504 8.756 7.908 7.778 -2%

Plástico (t) 2.722 2.780 3.717 2.934 3.617 3.989 10%

Metal (t) 421 470 387 445 475 592 25%

Madeira (t) 92 90 256 789 1.045 1.388 33%

* Reporta apenas papel/cartão embalagem e inclui dados referentes às retomas de ECAL.
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Durante o ano de 2012 ocorreu igualmente  
um decréscimo de -5,81% na quantidade 
de resíduos rececionada no Ecocentro da 
Ericeira em relação ao ano anterior, o que 
representa um deficit de entregas de resíduos 
que totaliza -102,29 t.

Verifica-se também, e decorrente deste 
contexto socioecónomico, que o número de 
utilizadores que se deslocaram ao Ecocentro 
da Ericeira diminuiu em -8,02%. No entanto 

Mais uma vez, este resultado evidencia  
a contração do consumo associado à crise 
económica.

constata-se um ligeiro aumento de +0,8%  
nos utilizadores particulares, o que confirma 
a importância desta infraestrutura na gestão 
de resíduos do Sistema.
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RESÍDUOS RECEBIDOS ECOCENTRO ERICEIRA

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 – materiais plástico, 
metal e ECAL.

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

ECOCENTRO TRAJOUCE

2008 2009 2010 2011 2012 ∆ 2011-2012 (%)

TOTAL (t) 17.544,62 17.380,02 18.638,40 17.329,74 16.285,30 -6,03

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
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TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS

*  Refugos a cargo do prestador de serviços.
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4.2. Desempenho Ambiental

4.2.1.  Abordagem pela Gestão

A prioridade da TRATOLIXO é efetuar o tra-
tamento da totalidade de resíduos produzida 
no sistema AMTRES, seguindo os princípios 
da hierarquia de gestão de resíduos, prevenção  
e redução e regulação.

Ao atender ao princípio da hierarquia de gestão 
de resíduos, a TRATOLIXO compromete-se  
a efetuar todos os esforços para reutilizar  
e valorizar o melhor possível os resíduos  
geridos, mas também os resíduos produzidos 
no seio da sua atividade diminuindo, assim,  
a deposição destes em aterro. Este compromisso  
é cumprido com recurso à utilização das me-
lhores técnicas disponíveis para o tratamento de 
resíduos – diretriz que se encontra devidamente 
assumida na Missão, Visão e Política Integrada 
da TRATOLIXO – quer nas suas instalações quer 
no recurso às parcerias com as várias entidades 
externas que lhe prestam serviço nesta frente.

O cumprimento do princípio da prevenção  
e redução de resíduos é igualmente importante  
para a empresa. Este princípio é posto em prática  
através da racionalização do consumo de 

matérias-primas e, sempre que possível  
ou que os processos não dependam de tal,  
da compra de produtos ambientalmente  
sustentáveis e não perigosos.

Esta postura de consumo consciente é também  
adotada no respeitante aos consumos energéticos  
e consumos de água, o que permite desta forma  
minorar os impactes ambientais da atividade da  
TRATOLIXO no que diz respeito às emissões 
e efluentes.

De modo a controlar a sua atividade e os impactes  
dela resultante, a empresa elabora anualmente  
um Plano de Monitorização Ambiental que define  
os descritores ambientais que devem ser avaliados 
e o modelo que esta avaliação deve seguir.

Com este documento, a TRATOLIXO garante 
o cumprimento da legislação ambiental  
aplicável à sua atividade, em consonância 
com o princípio da regulação no que concerne  
aos critérios qualitativos definidos.

O referido Plano contempla de igual forma  
o acompanhamento da eficiência dos processos  
fabris da empresa, da qualidade dos produtos 
finais e a caracterização e quantificação dos 
resíduos urbanos do Sistema rececionados 
nas suas instalações. Os resultados obtidos  
a partir desta análise permitem orientar  
o planeamento estratégico da TRATOLIXO  
ao nível da gestão de resíduos e determinar  
a adoção de medidas que impliquem o cum-
primento dos critérios quantitativos definidos 
nos vários instrumentos regulamentares e de 
planeamento existentes, tais como o Plano 
Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos 
(PERSU) e as Diretivas Comunitárias.
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4.2.2.  Indicadores de Desempenho

MATERIAIS

EN1  MATERIAIS UTILIZADOS,  
POR PESO OU POR VOLUME

A atividade fabril de tratamento de resíduos  
é coadjuvada com a utilização de vários materiais  
essenciais ao adequado desenrolar da mesma, 
quer seja no processo em si, quer seja na  
manutenção de infraestruturas ou viaturas.

O reporte do consumo desses materiais 
efetuado em anos anteriores era baseado nas 
quantidades compradas em cada ano e o seu 
cálculo estimado com base no intervalo de 
tempo decorrido entre as respetivas aquisições.

Porém, em meados de 2012 foi implementado 
um sistema de controlo e gestão de stocks dos 
armazéns, procedimento que permitiu não só 
aferir com maior rigor o consumo efetivo dos 
materiais mas também quantificar o consumo  
dos mesmos por Ecoparque – Trajouce  
e Abrunheira.

Entendemos, por isso, que apenas deveríamos 
reportar neste relatório os dados referentes  
a 2012 sem o histórico dos anos anteriores,  
já que a metodologia de medição e os respec-
tivos resultados não podem ser comparáveis.
Apresentam-se de seguida os consumos  
dos materiais utilizados no Ecoparque de  
Trajouce, obtidos com base nas saídas  
de stock registados no respectivo armazém.

Relativamente à Abrunheira - e uma vez que 
esta unidade iniciou o seu funcionamento  
em 2012 - já é possível identificar alguns dos 
materiais que irão ser utilizados nos processos  
e reportar os respectivos consumos, tal como 
se pode constatar no quadro abaixo.

O consumo de arame está associado, mais 
uma vez, à prensagem dos materiais recicláveis  
encaminhados para valorização a partir desta 
nova unidade.

O ácido sulfúrico é consumido nas torres de 
lavagem do ar e o ácido clorídrico é um  
reagente utilizado no laboratório existente 
neste ecoparque.

TRAJOUCE

2012

Ácido Sulfúrico (litros) 0,00

Ácido clorídrico (litros) 0,00

Hipoclorito de Sódio (kg) 0,00

Carvão activo (kg) 0,00

Óleo mineral (litros) 4.977,50

Arame (t) 23,70

ABRUNHEIRA

2012

Ácido Sulfúrico (t) 12,02

Ácido clorídrico (litros) 5,00

Carvão activo (kg) 0,00

Óleo mineral (litros) 400,00

Arame (t) 8,00
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EN2  PERCENTAGEM DE MATERIAIS  
UTILIZADOS QUE SÃO  
PROVENIENTES DE RECICLAGEM

Na atividade da empresa são utilizados vários 
materiais provenientes da reciclagem, medida 
que está de acordo com a nossa preocupação 
em dar cumprimento às boas práticas ambientais.

O consumo de materiais com proveniência 
da reciclagem na atividade administrativa diz 
respeito ao papel de escrita.

Pode-se observar um aumento significativo  
do consumo de papel branco em detrimento  
do papel reciclado a partir de 2011, o que se 
deve ao facto de a empresa ter optado por 
adquirir uma marca de papel ecoeficiente, 
com rótulo ecológico e que é fabricado com 
madeira proveniente de florestas de plantação 
controlada. 

2009 2010 2011 2012

Pneus recauchutados (un.)* 64 125 185 265

Pneus novos (un.)* 98 192 122 203

Total pneus (un.)* 162 317 307 468

Pneus recauchutados face ao total (%) 40% 39% 60% 57%

Gasóleo com biodiesel incorporado (l)** 200.372 293.436 502.343 796.196
*Valores estimados
**Dados exclusivos do consumo de gasóleo na frota de viaturas pesadas da empresa

As nossas práticas de consumo deste material 
podem ser verificadas no quadro abaixo. 

Apesar do consumo de papel reciclado ter 
representado em 2012 apenas cerca de 3% do 
total de papel consumido na empresa – o que 
representa uma variação de cerca de -95% face  
a 2011 – e o consumo de papel branco ter mais  
que duplicado (115,41%), o consumo total de papel  
diminuiu -0,52%, facto que tem explicação na 
redução do número de colaboradores da área 
de suporte (administrativa) da empresa. 

2008 2009 2010 2011 2012 ∆ 2011-2012

Papel branco (kg) 126,40 53,00 5,00 1.232,00 2.653,80 115,41%

Papel reciclado (kg) 2.670,00 2.060,00 2.468,00 1.516,00 80,00 -94,72%

Total (kg) 2.796,40 2.113,00 2.473,00 2.748,00 2.733,80 -0,52%

Papel reciclado face ao total (%) 95,48 97,49 99,80 55,17 2,93

2008 2009 2010 2011 2012 ∆ 2011-2012

Consumo total de papel (kg) 2.796,40 2.113,00 2.473,00 2.748,00 2.733,80 -0,52%

Nº colaboradores área suporte 56 60 63 65 50 -23,08%

Consumo papel por colaborador (kg/colaborador) 49,94 35,22 39,25 42,28 54,68 29,33%

No respeitante à atividade fabril destaca-se  
a utilização de pneus recauchutados e o gasóleo  
combustível, que ao abrigo da legislação  
em vigor detém 10% em volume com origem 
em biodiesel. 

Os consumos destes dois materiais são  
apresentados de seguida.
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ENERGIA

EN3  CONSUMO DIRETO DE ENERGIA,  
DISCRIMINADO POR FONTE  
DE ENERGIA PRIMÁRIA

No âmbito de uma nova Auditoria Energética 
realizada às instalações de Trajouce em 2011, 
foi registado um consumo energético superior  
a 500 tep. Assim, e ao abrigo do Sistema  
de Gestão de Consumos Intensivos de Energia  
(SGCIE), a empresa é obrigada a racionalizar 
o seu consumo de energia, de acordo com  
as metas legais definidas no Decreto-Lei  
n.º 71/2008 de 15 de abril.

Contudo, é interessante verificar que apesar 
da diminuição do consumo total de papel  
e da diminuição do número de colaboradores 
da área de suporte, ocorreu um aumento de 
29,33% no consumo de papel por colaborador,  
tendência que já se tinha registado em anos 
anteriores e que provavelmente se deve ao  
aumento do número de trabalhos de impressão 
realizados por cada indivíduo.

As necessidades energéticas da TRATOLIXO 
nestas instalações dividem-se entre o consumo 
de energia elétrica, de gasóleo, de gás natural  

2009 2010 2011 2012

Consumo Total de Energia (GJ) 80.679,72 89.260,99 73.990,01 63.649,79

Variação anual (%) - 10,64% -17,11% -13,98%

e gás propano, que não tinha sido mencionado 
no relatório do ano anterior. Abaixo, os dados 
referentes a estes consumos no ano de 2012.

Os resultados desta auditoria foram entregues 
à ADENE (Agência para a Energia) em  
dezembro de 2011, para apreciação da Direção  
Geral de Energia e Geologia (DGEG), tendo 
os dados recolhidos dado origem a um novo 
Plano de Racionalização Energético (PREn). 
Este Plano obriga a empresa a reduções dos  
indicadores de intensidade energética e consumo 
específico durante um período de 6 anos.
A TRATOLIXO tem, agora, como meta legal a  
redução de 6% no período de vigência deste Plano.

Em 2012, o consumo total de energia nas  
instalações de Trajouce foi de 1.520.249 kgep, 
ou seja, 63.649,79 GJ, um valor que representa  
um decréscimo de -13,98% face ao ano anterior, 
como se pode verificar no quadro seguinte.

A medição dos consumos referidos foi efetuada  
com base nas compras do material, tendo 
passado a existir desde abril de 2011 uma  
contabilização real do consumo -  
procedimento que nos permitirá aferir  
no futuro o consumo de papel ainda com 
maior rigor.

Gás Natural
0,22%

Gásoleo
44,58%

Gás Propano
0,41%

Energia Eléctrica
54,79%
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Analisando individualmente os consumos 
por fonte de energia é possível verificar um 
decréscimo no consumo de energia elétrica 
– que se justifica pela suspensão da atividade 

do TB e do TM II – e um ligeiro aumento dos  
consumos de gasóleo – em virtude da nova 
ETAL de Trajouce ser alimentada por um 
gerador alimentado por este combustível.
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EN4  CONSUMO INDIRETO DE ENERGIA,  
DISCRIMINADO POR FONTE PRIMÁRIA

O consumo indireto de energia das instalações  
de Trajouce pode ser calculado com base 
na energia elétrica consumida nas referidas 

EN5  Total de poupança de energia devido  
a	melhorias	na	conservação	e	na	eficiência

A otimização dos diferentes processos produtivos  
da instalação de Trajouce e a suspensão da 
atividade do TB e TM II originaram uma re-
dução do consumo de energia elétrica da CITRS.

instalações e o mix energético da respetiva 
entidade fornecedora de energia  
em cada ano (em 2012, a IBERDROLA). 
Consegue-se, assim, desagregar as várias  
fontes de energia primária, tal como se  
apresenta de seguida.

Assistiu-se igualmente ao aumento dos 
consumos de gasóleo em virtude de a ETAL 
de Trajouce estar a ser alimentada por um 
gerador que consome gasóleo, conforme  
já referido.

CONSUMO DE ENERGIA POR FONTE

2009 (GJ)* 2010 (GJ)* 2011 (GJ)** 2012 (GJ)***

Fontes 

Não Renováveis

Carvão 10.470,37 7.704,78 9.982,84 8.750,28

Gás Natural 20.286,34 9.175,69 21.980,69 9.102,53

Fuel 654,40 350,22 788,48 -

Nuclear 3.271,99 2.101,30 3.015,60 -

Cogeração e Microprodução PRE 5.235,18 9.525,91 4.629,45 3.557,31

Total Energias Não Renováveis 39.918,28 28.857,90 40.397,07 21.410,12

% Energias Não Renováveis 61,00% 41,20% 87,62% 61,39%

Fontes

Renováveis

Hídrica 10.470,37 10.436,47 5.265,77 7.404,09

Eólica 13.087,96 24.094,95 359,66 -

Outras PRE 1.963,19 6.654,13 83,00 6.061,38

Total Energias Renováveis 25.521,53 41.185,55 5.708,43 13.465,46

% Energias Não Renováveis 39,00% 58,80% 12,38% 38,61%

Total ano 65.439,81 70.043,45 46.105,50 34.875,58
*Com base no mix energético da EDP.
**Com base no mix energético da ENDESA.
***Com base no mix energético da IBERDROLA.
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EN6  Iniciativas para fornecer produtos e serviços  
baseados	na	eficiência	energética	ou	
nas energias renováveis, e reduções no 
consumo de energia em resultado dessas 
iniciativas

Para além dos produtos diretos da nossa 
atividade – que consistem em materiais 
recicláveis cuja utilização em detrimento das 

EN8  CONSUMO TOTAL DE ÁGUA POR FONTE

As instalações de Trajouce consomem água  
a partir da rede – com abastecimento fornecido  
pelas Águas de Cascais (AdC) – e de dois furos  
de captação de águas subterrâneas, devidamente  
licenciados pela CCDRLVT.

Dependendo da sua origem, a água consumida  
em Trajouce é utilizada para fins distintos: a 
água da rede abastece o edifício administra-
tivo, balneários, laboratório, armazém e casa 
de banho do TM I. A água dos furos abastece 
o processo produtivo.

ÁGUA

EN7  Iniciativas para reduzir o consumo indireto  
de energia e reduções alcançadas

Por outro lado, a importância que damos 
à questão da racionalização energética foi 
visível ao longo do ano de 2012, tendo-se 
desenvolvido a atividade processual com um 
menor consumo energético interno e apostado  
uma vez mais em boas práticas de eficiência 
energética e utilização racional da energia.
Apesar de serem vários os exemplos de medidas  

matérias-primas virgens permite garantir no 
consumidor final (indústria) uma poupança 
energética e de recursos naturais – continuámos  
a fornecer CDR à indústria cimenteira  
e a vender energia elétrica à REN, que em 
2012 foi produzida a partir da captação do 
biogás do aterro de Trajouce mas também  
a partir do processo de digestão anaeróbia da 
CDA da Abrunheira.

Durante o ano de 2012 o consumo total de 
água em Trajouce diminuiu -3.487,22 m3. 
Verificou-se igualmente um decréscimo de 
-13,03% no consumo de água por tonelada 
de resíduo processada face a 2011, tendo sido 
gastos 32,31 l/t de resíduo processado.  
Este facto deve-se à diminuição da quantidade  
de resíduos recebidos no sistema face a 2011 
(cerca de -40.000 t).

Durante o ano de 2012 não foram realizadas 
quaisquer iniciativas para promover a redução  
de consumos indiretos de energia. 

em execução permanente – o que permite  
à TRATOLIXO ter vindo a registar anualmente  
um decréscimo nos seus consumos de energia 
elétrica – comprovado quantitativamente  
pelos dados reportados no indicador EN3 
– não nos é possível quantificar as reduções 
obtidas isoladamente por cada uma das  
iniciativas implementadas.

2009 2010 2011 2012

CDR (t) 446,16 4.744,95 5.411,52 5.507,67

Energia elétrica Trajouce (MWh) 721,10 2.767,50 2.470,24 1.429,20

Energia elétrica Abrunheira (MWh) - - - 138,14
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Salienta-se que os consumos de água estão 
associados a processos contínuos que não são 
diretamente proporcionais ao consumo de 
água (como sejam o TMB e o tratamento  
de ar nos biofiltros).

Esta redução foi possível graças à diminuição 
quer do consumo da água dos furos quer da 
água da rede.

A redução do consumo da água dos furos está  
essencialmente ligada à suspensão da atividade 
do tratamento biológico, que implicou a paragem 
dos biofiltros, os quais eram responsáveis por 
um consumo de água significativo.

Já a diminuição do consumo da água da rede  
poderá ser justificado com a redução do número  
de colaboradores da empresa, mas também 
devido a um cada vez maior consumo sustentável  
deste recurso natural.

Em termos de consumo total de água,  
verificámos em 2012 uma redução de cerca 
de -21% face ao ano anterior.

Relativamente às instalações da Ericeira,  
o consumo de água é realizado exclusivamente  
a partir da rede, sendo o abastecimento garantido  
pela VEOLIA – Águas de Mafra. 

Os consumos de água no ecocentro da Ericeira  
estão associados aos sanitários da portaria, 
rega e lavagem de contentores e pavimento.

Apresentam-se de seguida os consumos totais 
da rede nos últimos quatro anos.

ECOCENTRO DA ERICEIRA

2009 2010 2011 2012 ∆ 2011-2012

Consumo de água da rede (m3) 634,52 577,09 687,90 1.024,09 48,87%
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CONSUMO DE ÁGUA POR TONELADA PROCESSADA
l/t RSU processada

ECOPARQUE DE TRAJOUCE

2008 2009 2010 2011 2012 ∆ 2011-2012

Consumo de água da rede (m3) 15.987,11 13.623,18 8.391,47 3.984,86 3.543,62 -11,07%

Consumo de água dos furos (m3) 23.460,00 19.685,00 14.386,00 12.961,00 9.915,00 -23,50%

Consumos totais (m3) 39.447,11 33.308,18 22.777,47 16.945,85 13.458,62 -20,58%
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O decréscimo no consumo de água observado  
em 2010 deveu-se aos níveis de pluviosidade 
ocorridos na primavera desse ano, que permi-
tiram uma maior racionalização da utilização  
da água de rega. Em 2011 ocorreu uma fuga 

no sistema de rega, facto que justifica  
o aumento verificado face ao ano anterior. 
Em 2012 volta a observar-se um novo aumento, 
 que se deveu a uma rutura na canalização 
durante o verão. 

EN9		Recursos	hídricos	significativamente	
afetados pelo consumo de água

Não nos é possível quantificar o impacto 
causado pelo consumo da água da rede -  
quer das instalações de Trajouce quer das 
instalações da Ericeira - na diminuição do 
volume das respetivas albufeiras identificadas 
no nosso relatório anterior.

EN10  Percentagem e volume total de água 
reciclada e reutilizada

A percentagem de água reciclada ou reutilizada  
é zero, quer para o Ecoparque de Trajouce quer  
para o Ecocentro da Ericeira, uma vez que não  
é possível, para já, pelo processo de tratamento  

Quanto às águas subterrâneas captadas nos 
furos das instalações de Trajouce, uma vez 
que a TRATOLIXO mantém a captação de 
água dos furos dentro dos limites máximos  
permitidos nas licenças e o total anual captado  
não excede o somatório dos volumes mensais 
máximos definidos nas mesmas, estamos 
confiantes que a atividade da TRATOLIXO 
não afeta significativamente os níveis freáticos.

efetuado às águas residuais, a sua reutilização, 
tendo esta como destino o coletor municipal.

Relativamente ao Ecoparque da Abrunheira, 
está previsto que após tratamento dos efluentes 
na ETARI a água seja reaproveitada como água 
industrial no processo da CDA.
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Tal como foi reportado no relatório anterior, 
aquando da elaboração do Plano Diretor 
Municipal (PDM) pela Câmara Municipal de 
Cascais, foi atribuída indevidamente a classi-
ficação de área de REN a parte dos terrenos 
da antiga lixeira de Trajouce. 

Estes terrenos foram utilizados para deposição  
de resíduos durante 30 anos, até à data de encer-
ramento e selagem da lixeira em 1997, pelo que  
o lapso da classificação do terreno só será corrigi-
do aquando da revisão do PDM de Cascais.

EN11  LOCALIZAÇÃO E ÁREA DE TERRENOS  
PERTENCENTES, ARRENDADOS OU  
ADMINISTRADOS PELA ORGANIZAÇÃO,  
NO INTERIOR DE ZONAS PROTEGIDAS,  
OU A ELAS ADJACENTES, E EM ÁREAS  
DE ALTO ÍNDICE DE BIODIVERSIDADE  
FORA DAS ZONAS PROTEGIDAS

Tal como referido anteriormente, as instalações  
da TRATOLIXO estão localizadas  
geograficamente em pontos distintos.

No respeitante aos terrenos classificados como 
área de RAN localizados entre o Ecocentro  
e a Aterro Sanitário, a TRATOLIXO encontra-
-se a cumprir a restrição de utilização do solo.

Quanto ao Ecoparque da Abrunheira, foram 
concedidas em 2008 e 2009 duas autorizações 
de utilização não agrícola dos solos para os  
terrenos abrangidos por RAN e foram atribuídos  
três Reconhecimentos de Interesse Público (RIP)  
para os terrenos abrangidos por REN. A Câmara 
Municipal de Mafra procedeu à alteração do seu  
PDM para conformar a utilização pretendida  
com o referido instrumento de gestão territorial.

Relativamente ao Ecocentro da Ericeira  
e suas áreas adjacentes, segundo o ICNB esta 
infraestrutura localiza-se numa área urbana 
bastante intervencionada, pelo que não afeta 
nenhum valor natural significativo.

Desta forma, encontra-se significativamente 
diminuída a probabilidade de a nossa atividade  
poder afetar de forma relevante a Biodiversidade.

Segundo o Instituto da Conservação da Natureza  
e da Biodiversidade (ICNB) nenhuma das instala-
ções se encontra localizada em Áreas Classifi-
cadas, Áreas Protegidas ou Rede Natura 2000.

Apesar deste facto - e no que respeita ao 
Ecoparque de Trajouce - identificámos, com 
base no Sistema de Informação Geográfico 
(SIG) da Câmara Municipal de Cascais, que 
pequenas partes do seu terreno são adjacentes 
a zonas classificadas com condicionantes de 
ordenamento do território. 

As áreas dos terrenos em questão apresentam 
a seguinte representatividade face à área total 
das instalações deste Ecoparque:

Condicionante Área afetada (m2) % Afetação face à área total das instalações Trajouce

Domínio hídrico 90 0,02

REN1 13.130 3,10

RAN2 61.310 14,40

Área total das instalações 426.099
1 Rede Ecológica Nacional
2 Rede Agrícola Nacional

BIODIVERSIDADE
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EN12  DESCRIÇÃO DOS IMPACTES  
SIGNIFICATIVOS DE ATIVIDADES, 
PRODUTOS E SERVIÇOS SOBRE  
A BIODIVERSIDADE DAS ÁREAS 
PROTEGIDAS E SOBRE AS ÁREAS  
DE ALTO ÍNDICE DE BIODIVERSIDADE 
FORA DAS ÁREAS PROTEGIDAS

Uma vez que a TRATOLIXO não detém  
terrenos inseridos em Áreas Protegidas ou em  
áreas de alto índice de biodiversidade e que 
na envolvente às suas instalações também não 
existem áreas classificadas como tal,  
consideramos que não existem impactes  
significativos causados pela atividade desenvolvida  
junto da biodiversidade ou de habitats. 

EN13  Habitats protegidos ou recuperados

As instalações da TRATOLIXO não se localizam  
em áreas de habitats protegidos.

Quanto a habitats recuperados, efetuámos 
em 2005 a requalificação paisagística após 
selagem do Aterro Sanitário de Trajouce, em 
conformidade com o Anexo I do Decreto-Lei 
n.º 183/2009 de 10 de agosto. 

São também desenvolvidas todas as operações  
de manutenção pós-encerramento previstas 
neste enquadramento legal, nomeadamente  
a captação do biogás para conversão em 
energia elétrica na Central de Valorização do 
Biogás do Aterro de Trajouce (CVBAT), ação 
que permite contribuir para a minimização 
do efeito de estufa a nível local.

Contudo, e tal como foi referido anteriormente,  
o Ecoparque de Trajouce está localizado numa 
área adjacente a um terreno classificado como 
Domínio Hídrico pelo PDM de Cascais, devido  
à existência da Ribeira da Laje. Como não 
procedemos à descarga em meio hídrico,  
consideramos controlados os riscos de afetação  
deste curso de água e consequentemente pouco  
significativos os eventuais impactes da atividade,  
dos produtos e serviços da empresa sobre  
a sua biodiversidade.

Os efluentes da atividade operacional  
da TRATOLIXO são tratados na nova ETAL  
e posteriormente encaminhados para o coletor 
da SANEST.

De acordo com a alteração efetuada pelo 
Decreto-Lei n.º 73/2011 de 17 de junho, ao 
Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de setembro, 
os sistemas de gestão de resíduos passaram  
a assegurar a monitorização e manutenção 
das antigas lixeiras encerradas existentes nos 
seus territórios. 

Relativamente à promoção da restauração 
de outras áreas de habitats não influenciadas 
pelas instalações e atividade da TRATOLIXO,  
não desenvolvemos durante o ano de 2012 
qualquer iniciativa neste sentido, quer  
individualmente quer em parceria com  
outras entidades.
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EN14  Estratégias e programas, atuais  
e futuros, de gestão de impactes  
na biodiversidade

A TRATOLIXO não possui qualquer estra-
tégia ou programa sistematizado no que diz 
respeito à biodiversidade embora tente,  
de forma indireta, contribuir para  
a sua defesa. 

EN15  Número de espécies na Lista Vermelha 
da IUCN e na lista nacional de  
conservação das espécies, com habitats 
em áreas afetadas por operações,  
discriminadas por nível de risco  
de extinção

EMISSÕES, EFLUENTES E RESÍDUOS

EN19  EMISSÃO DE SUBSTÂNCIAS  
DESTRUIDORAS DA CAMADA  
DE OZONO, POR PESO

A TRATOLIXO não se enquadra no âmbito 
deste indicador enquanto produtora de subs-
tâncias que empobrecem a camada de ozono 
– Ozone Depleting Substances (ODS). 

Enquanto utilizadora, na sua atividade utiliza  
equipamentos de refrigeração, ar condicionado  
e bomba de calor, que são equipamentos  
abrangidos pelo Regulamento (CE) nº 1005/2009  
de 16 de setembro de 2009 do Parlamento 
Europeu e Conselho.

Neste sentido, a TRATOLIXO deve garantir que  
não utiliza substâncias regulamentadas no Anexo I  
deste Regulamento, incluindo os seus isómeros,  
isoladas ou em mistura, virgens, recuperadas,  
recicladas ou valorizadas, devendo ainda garantir  
que não adquire produtos e/ou equipamentos 
que contenham substâncias regulamentadas 
ou que delas dependam.

Um desses exemplos é, como já falámos,  
a prossecução das atividades de manutenção 
do aterro sanitário selado de Trajouce.

Outro contributo indireto relaciona-se com  
o espantamento de gaivotas que é realizado nas 
instalações de Trajouce. Para tal, a empresa 
recorre a uma ave de presa, atividade que se 
encontra devidamente licenciada pelo ICNB.

Não existe, nas áreas de influência das unidades  
operacionais da TRATOLIXO, nenhuma espécie  
protegida que esteja incluída na Lista Vermelha  
da International Union for Conservation  
of Nature (IUCN) ou na lista nacional  
de conservação das espécies.

Todos os equipamentos da empresa adquiridos  
antes da data de publicação do Regulamento que  
contêm substâncias regulamentadas e que 
ainda se encontram em funcionamento, estão 
devidamente identificados com a respetiva carga  
e tipo de substância, sendo a sua manutenção 
efetuada por técnicos qualificados.

No ato de manutenção dos equipamentos,  
é efetuado um registo pormenorizado de toda 
a informação relevante, onde se incluem as 
eventuais fugas existentes, quantidade e tipo de  
substância regulamentar adicionada e recuperada,  
(conforme definido no Anexo II do Decreto-Lei  
n.º 152/2005, de 31 de agosto, na sua atual redação).

Para além disso, a empresa mantém também 
os comprovativos desta assistência técnica  
e ainda da eliminação final dos equipamentos,  
efetuada unicamente com recurso a operadores  
de resíduos licenciados para o tratamento 
adequado de equipamentos em fim de vida.

Enquanto responsável pela operação de 
armazenamento temporário dos resíduos 
recolhidos pelos seus municípios, a TRATOLIXO  
adota as condições prévias de receção e arma-
zenagem definidas no Anexo IV do Decreto-Lei  
n.º 152/2005 de 31 de agosto na sua atual redação.
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EN22  QUANTIDADE TOTAL DE RESÍDUOS,  
POR TIPO E MÉTODO DE ELIMINAÇÃO

A TRATOLIXO está abrangida pela obrigato-
riedade legal de reportar no Sistema Integrado  
da Agência Portuguesa do Ambiente (SIRAPA)  
a sua produção interna de resíduos, através do  
formulário MIRR (Mapa Integrado de Registo  
de Resíduos).

Discriminam-se de seguida as quantidades  
de resíduos produzidas nas instalações  
da empresa em Trajouce entre 2009 e 2012, 
por resíduo, destino final e existência de  
perigosidade, segundo o disposto no  
Decreto-Lei n.º 73/2011 de 17 de junho.

TRAJOUCE

Destino - Compostagem

LER Designação do resíduo 2009 (kg) 2010 (kg) 2011 (kg) 2012 (kg) Operação Perigosidade

200108 Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas - 508,95 5.630,50 4.962,85 R3 Não

Destino - Regeneração

LER Designação do resíduo 2009 (kg) 2010 (kg) 2011 (kg) 2012 (kg) Operação Perigosidade

200125 Óleos e gorduras alimentares 60 40 - - R9 Não

Destino - Armazenamento com vista à valorização

LER Designação do resíduo 2009 (kg) 2010 (kg) 2011 (kg) 2012 (kg) Operação Perigosidade

130110 (*) Óleos hidráulicos minerais não clorados - 890 890 - R13 Sim

130113 (*) Outros óleos hidráulicos 890 - - 534 R13 Sim

130205 (*) Óleos minerais não clorados de motores,  
transmissões e lubrificação 623 890 890 890 R13 Sim

130208 (*) Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação 356 890 890 623 R13 Sim

150104 Embalagens de metal - 114 - - R13 Não

150110 (*) Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos  
de substâncias perigosas 108 270 315 360 R13 Sim

150202 (*)

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo  
não anteriormente especificados), panos de limpeza  

e vestuário de proteção, limpeza e vestuário de proteção,  
contaminados por substâncias perigosas

- - - 200 R13 Sim

150203 Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza  
e vestuário de proteção não abrangidos em 15 02 02 120 200 360 200 R13 Não

160107 (*) Filtros de óleo 104 208 208 208 R13 Sim

160112 Pastilhas de travões não abrangidas em 16 01 11 - - 270 135 R13 Não

160121 (*) Componentes perigosos não abrangidos  
em 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 - - 80 168 R13 Sim

160216 Componentes retirados de equipamento fora de uso  
não abrangidos em 16 02 15 22 71,5 63 43 R13 Não

200101 Papel e Cartão 1.427,95 1.453,2 2.503,76 2.004,1 R13 Não

200121 (*) Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio - - 30 40 R13 Sim

200123 (*) Equipamento fora de uso contendo clorofluorcarbonetos - - 80 - R13 Sim

200135 (*) Equipamento elétrico e eletrónico fora de uso não abrangido  
em 20 01 21 ou 20 01 23 contendo componentes perigosos - - 40 27,5 R13 Sim

200139 Plásticos (inclui plástico, metal e ECAL) 828,95 977,38 2.718,18 1.971,55 R13 Não

200140 Metais (sucata) - - 5.268 1.471 R13 Não
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Legenda:

R3      Reciclagem/recuperação de substâncias orgânicas não utilizadas como solventes (incluindo digestão anaeróbia e ou compostagem e outros processos de transformação biológica).

R9      Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos.

R13    Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde os resíduos forem produzidos).

D9      Tratamento físico-químico não especificado que produza compostos ou misturas finais rejeitados por meio de qualquer das operações enumeradas de D1 a D12  
(por exemplo, evaporação, secagem, calcinação, etc.).

D10    Incineração em terra.

D15    Armazenamento antes de uma das operações enumeradas de D1 a D14 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos).

Destino - Tratamento físico-químico com vista à eliminação

LER Designação do resíduo 2009 (kg) 2010 (kg) 2011 (kg) 2012 (kg) Operação Perigosidade

161001 (*) Resíduos líquidos aquosos contendo substâncias perigosas 44 37.880 - 4.760 D9 Sim

180103 (*) Resíduos cujas recolha e eliminação estão sujeitos a requisitos 
específicos tendo em vista a prevenção de infeções 14.071 9,9 3,06 27,54 D9 Sim

190811 (*) Lamas do tratamento biológico de águas residuais industriais 
contendo substâncias perigosas 36.920 79.020 - - D9 Sim

190813 (*) Lamas de outros tratamentos de águas residuais industriais 
contendo substâncias perigosas - - - 9.260 D9 Sim

Destino - Incineração

LER Designação do resíduo 2009 (kg) 2010 (kg) 2011 (kg) 2012 (kg) Operação Perigosidade

180101 Objetos cortantes e perfurantes (excepto 18 01 03) 0,63 0,156 0,63 1,47 D10 Sim

200301 Outros resíduos urbanos e equiparados,  
incluindo misturas de resíduos (Resíduos indiferenciados) 1.483,9 4.383,35 4.512,07 2.812,65 D10 Não

Destino - Armazenamento com vista à eliminação

LER Designação do resíduo 2009 (kg) 2010 (kg) 2011 (kg) 2012 (kg) Operação Perigosidade

120301 (*) Líquidos de lavagem aquosos - - - 55 D15 Sim

150202 (*)
Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não 
anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário  

de proteção, contaminados por substâncias perigosas
1.440 1.240 600 200 D15 Sim

160121 (*) Componentes perigosos não abrangidos em 16 01 07 a 16 01 
11, 16 01 13 e 16 01 14 168 336 168 168 D15 Sim

160217 Componentes retirados de equipamento fora de uso  
não abrangidos em 16 02 16 15 - - - D15 Não

170503 (*) Solos e Rochas contendo substâncias perigosas - - - 4.120 D15 Sim

190811 (*) Lamas do tratamento biológico de águas residuais industriais 
contendo substâncias perigosas 42.740 68.660 160.160 7.400 D15 Sim

190813 (*) Lamas de outros tratamentos de águas residuais industriais 
contendo substâncias perigosas - - - 8.120 D15 Sim

191212 Outros resíduos (incluindo misturas de materiais) do tratamento 
mecânico de resíduos não abrangidos em 19 12 11. - - 3.595,85 3.252,5 D15 Não

200125 Óleos e gorduras alimentares 1.260 - - - D15 Não

200301 Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas  
de resíduos (Absorventes Higiénicos) - 288 4,32 340,08 D15 Não

200399 Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados 
(Absorventes Higiénicos) 86,4 - - - D15 Não
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Na instalação da Abrunheira foram igualmente  
quantificados os resíduos produzidos interna-
mente durante o ano de 2012.  

O resultado foi reportado no SIRAPA no  
respetivo formulário MIRR, em conformidade  
com a legislação.

ABRUNHEIRA

Destino - Compostagem

LER Designação do resíduo 2012 (kg) Operação Perigosidade

200108 Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas 2.021,76 R3 Não

Destino - Regeneração

LER Designação do resíduo 2012 (kg) Operação Perigosidade

130110 (*) Óleos hidráulicos minerais não clorados 748,00 R9 Sim

Destino - Armazenamento com vista à valorização

LER Designação do resíduo 2012 (kg) Operação Perigosidade

150110 (*) Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas 36,00 R13 Sim

160107 (*) Filtros de óleo 104,00 R13 Sim

161001 (*) Resíduos líquidos aquosos contendo substâncias perigosas 193.300,00 R13 Sim

200101 Papel e Cartão 780,82 R13 Não

200139 Plásticos (inclui plástico, metal e ECAL) 1.215,69 R13 Não

Destino - Tratamento físico-químico com vista à eliminação

LER Designação do resíduo 2012 (kg) Operação Perigosidade

161001 (*) Resíduos líquidos aquosos contendo substâncias perigosas 14.880.580,00 D9 Sim

161003 (*) Concentrados aquosos contendo substâncias perigosas 127.620,00 D9 Sim

180101 Objetos cortantes e perfurantes (excepto 18 01 03) 0,42 D9 Sim

Destino - Incineração

LER Designação do resíduo 2012 (kg) Operação Perigosidade

180103 (*) Resíduos cujas recolha e eliminação estão sujeitas a requisitos específicos  
tendo em vista a prevenção de infeções 9,18 D10 Sim

200301 Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos (Resíduos indiferenciados) 1.322,86 D10 Não

Destino - Armazenamento com vista à eliminação

LER Designação do resíduo 2012 (kg) Operação Perigosidade

120301 (*) Líquidos de lavagem aquosos 220,00 D15 Sim

150202 (*) Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados),  
panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por substâncias perigosas 40,00 D15 Sim

170503 (*) Solos e rochas contendo substâncias perigosas 6.360,00 D15 Sim

190813 (*) Lamas de outros tratamentos de águas residuais industriais contendo substâncias perigosas 18.960,00 D15 Sim

Legenda:

R3      Reciclagem/recuperação de substâncias orgânicas não utilizadas como solventes (incluindo digestão anaeróbia e ou compostagem e outros processos de transformação 
biológica).

R9      Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos.

R13    Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde  
os resíduos forem produzidos).

D9      Tratamento físico-químico não especificado que produza compostos ou misturas finais rejeitados por meio de qualquer das operações enumeradas de D1 a D12  
(por exemplo, evaporação, secagem, calcinação, etc.).

D10    Incineração em terra.

D15    Armazenamento antes de uma das operações enumeradas de D1 a D14 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde os resíduos  
foram produzidos).
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EN23  NÚMERO E VOLUME TOTAL  
DE DERRAMES SIGNIFICATIVOS

Durante o ano de 2012 não ocorreram derrames  
significativos, embora se tenham registado 
duas ocorrências de derrame, que foram  
comunicadas às entidades competentes.

Salienta-se que a TRATOLIXO identificou  
a temática dos derrames de poluentes no solo 
ou recursos hídricos no seu procedimento de 
Identificação e Avaliação de Aspetos Ambientais  
(IAAA), tendo construído uma Matriz de 
Identificação e Avaliação de Aspetos Ambientais 
 – Matriz IAAA. Esta matriz sistematiza os  
vários aspetos ambientais possíveis de ocorrer,  
de acordo com a sua significância, probabilidade  
de ocorrência e consequência, bem como as 
respetivas medidas de gestão associadas.

EN24  Peso de resíduos transportados, importados,  
exportados ou tratados considerados 
perigosos nos termos da Convenção  
de Basileia - Anexos I, II, III e VIII,  
e percentagem de resíduos transportados  
por navio, a nível internacional

EN25  Identidade, dimensão, estatuto de  
proteção e valor para a biodiversidade  
de recursos hídricos e respetivos habitats,  
afetados	de	forma	significativa	pelas	
descargas	de	água	e	escoamento	superficial

As instalações da TRATOLIXO não se situam 
em áreas cuja biodiversidade de Recursos 
Hídricos possa ser afetada. 

Este aspeto, como outros mais, são avaliados 
na Matriz IAAA e sujeitos a medidas de  
minimização e controlo estabelecidas nos 
respetivos Cenários de Emergência.

Estas ações encontram-se associadas a uma 
estratégia de remediação; contudo, a empresa  
também atua a nível preventivo no que respeita  
a esta temática.

Neste sentido, a TRATOLIXO tem claramente  
identificadas nas suas instalações as zonas  
de risco de derrame e de pequenas fugas –  
as quais dispõem de bacias de retenção –  
executando regularmente planos de manutenção  
que contribuem para a minimização de riscos 
de derrame.

A TRATOLIXO não importa ou exporta 
resíduos perigosos nos termos da Convenção 
de Basileia.

Na área envolvente à empresa encontra-se  
a Ribeira da Laje, que poderá ser parcialmente  
afetada pelo escoamento superficial das  
instalações. Contudo, e apesar de desconhecermos  
o volume de água transportado por este recurso  
hídrico, o mesmo não está identificado  
na Diretiva Habitats.



62

TRATOLIXORELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012

PRODUTOS E SERVIÇOS

EN26  INICIATIVAS PARA MITIGAR OS  
IMPACTES AMBIENTAIS DE  
PRODUTOS E SERVIÇOS E O GRAU 
DE REDUÇÃO DOS IMPACTES

No âmbito de iniciativas que desenvolvemos 
no sentido de mitigar os impactes dos nossos 
produtos nas emissões atmosféricas incluem-se  
a produção de CDR e a valorização do biogás.

Durante o ano de 2012 foram enviadas para  
a CIMPOR 5.507,67 t de CDR, sendo que a sua  
utilização em detrimento do coque de petróleo  
permite uma redução total estimada de 24% nas  
emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE’s).

A produção total de energia elétrica a partir 
da captação do biogás no aterro de Trajouce 
em 2012 foi de 1.429,20 MWh. 

Com base no caudal médio captado em 2012 
e nos resultados da campanha de amostragem 
efectuada ao biogás, determinámos o caudal 
de CH4 e CO2. Estes caudais foram  
multiplicados pelo número de horas de  
funcionamento do grupo motor-gerador  
e o resultado obtido para o metano foi  
multiplicado pelo respectivo índice Global 
Warming Potential – GWP (http://www.iuep.
org/RFP2006/commonconversionfactors.php).  
A soma destes dois resultados determina  
o total de CO2 não emitido para a atmosfera.

Uma vez que o grupo motor-gerador funciona  
por combustão, foi descontado o valor de CO2  
emitido no processo. Para o cálculo do CO2 
emitido assumiu-se uma percentagem de CO2  
presente nos produtos de combustão do motor  
e a média do caudal de CO2 medido à saída. 

Subtraindo o valor de CO2 emitido ao valor  
de CO2 não emitido, resultou em  
2.629.466,27 Nm3 de CO2 eq cuja emissão 
para a atmosfera foi evitada, tal como se pode 
verificar no quadro abaixo.

2010 2011 2012

Emissões de CO2 evitadas (Nm3) 10.743.533,02 14.228.613,69 2.629.466,27
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EN27  PERCENTAGEM RECUPERADA  
DE PRODUTOS VENDIDOS  
E RESPETIVAS EMBALAGENS,  
POR CATEGORIA

CONFORMIDADE

EN28  MONTANTES ENVOLVIDOS  
NO PAGAMENTO DE COIMAS  
SIGNIFICATIVAS E O NÚMERO TOTAL  
DE SANÇÕES NÃO-MONETÁRIAS  
POR INCUMPRIMENTO DAS LEIS  
E REGULAMENTOS AMBIENTAIS

A diminuição verificada nas emissões de CO2 
eq face ao ano de 2011 deve-se, em grande 
parte, ao decréscimo do número de horas 
de funcionamento do grupo motor-gerador 
(cerca de -37%).

Em termos de redução de impactes dos nossos  
produtos e serviços na ótica da produção  
de resíduos, assinala-se o desvio de resíduos 
de aterro, conseguido através do esforço de 
encaminhar resíduos para valorização orgânica,  
produção de estilha e de CDR.

Optando ainda por soluções de valorização 
em detrimento da deposição de resíduos em 
aterro, a TRATOLIXO comercializou cerca de 
14.754 t de estilha em 2012 para valorização 
energética por coincineração.

Tal como já foi também referido, a comercia-
lização do CDR foi outra medida que conduziu  
à redução de resíduos a depositar em aterro.

Não existe qualquer produção de embalagens  
associadas ao transporte de produtos da 
TRATOLIXO, pois a empresa comercializa 
todos os seus produtos a granel, em paletes ou  
em fardos, segundo os requisitos dos clientes.

Em 2012 a TRATOLIXO não sofreu qualquer  
multa ou sanção não monetária por  
incumprimento legal em matéria de questões 
ambientais.

Como já foi mencionado anteriormente, em 
2012 obtivemos um decréscimo de -53,25% 
na quantidade de resíduos encaminhados 
para valorização orgânica num sistema externo.

No entanto, a continuação desta aposta  
estratégica permitiu evitar a deposição  
em aterro de 14.227 t de biorresíduos, valor 
calculado com base na caracterização de RSU 
indiferenciados do Sistema em 2012.

Salienta-se ainda que as medidas abordadas 
no âmbito do desvio de resíduos de aterro são 
igualmente responsáveis pela diminuição das 
emissões de GEE para a atmosfera e redução 
da produção de lixiviados.

2010 2011 2012

Biorresíduos não depositados em aterro (t) 22.931,26 31.800,78 14.227,25
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4.3.  Desempenho Social: Práticas 
Laborais e Trabalho Condigno

4.3.1.  Abordagem pela Gestão

Os colaboradores da TRATOLIXO representam  
a sua melhor imagem de marca. Sem eles,  
a empresa não conseguiria desenvolver a sua 
atividade nem tampouco enfrentar os obstáculos  
que tem vindo a superar ao longo dos seus 
mais de 20 anos de existência.

É por isso que a empresa aposta continuamente  
- e faz disso um objetivo consagrado na sua 
Missão, Visão e Política Integrada - na Saúde 
e Segurança no local de trabalho e na Formação.

O trabalho desenvolvido no domínio da Saúde  
e Segurança no Trabalho é para nós uma 
prioridade, já que pretendemos garantir a todos  
aqueles que laboram nas várias unidades da 
TRATOLIXO que o desenvolvimento das suas  
funções seja efetuado com a devida proteção 
face a riscos profissionais, físicos e emocionais.

O investimento na formação dos colaboradores  
é outra grande prioridade estratégica da empresa.  
Entendemos que colaboradores formados  
e informados não só desempenham melhor 
as suas funções como apresentam uma maior 
motivação para o fazer.

E essa motivação reflete-se na forma como 
estes internalizam a sua importância e valor 
enquanto indivíduos.

Por isso, e apesar das circunstâncias adversas  
e da instabilidade que a empresa viveu ao longo  
do ano de 2012, a TRATOLIXO assegurou  
condições de práticas laborais e trabalho condigno 
a todos os seus colaboradores e esforçou-se 
por proporcionar alguns benefícios adicionais 
como forma de garantir o seu bem-estar.

São disso exemplo os seguros de vida e de saúde,  
financiamento de despesas de transporte 
na deslocação residência-local de trabalho, 
fornecimento de refeições no refeitório da 
empresa a preço inferior ao do subsídio de 
refeição, atribuição de subsídio de nascimento 
e atribuição de apoio escolar aos filhos dos 
colaboradores.

A diversidade e igualdade de oportunidades 
são também fatores que a TRATOLIXO tem 
em consideração para estimular o desenvol-
vimento interpessoal dos seus colaboradores, 
sendo que para tal a empresa possui nos seus 
quadros trabalhadores estrangeiros e traba-
lhadores portadores de deficiência.

Damos também muita importância às opiniões  
dos nossos colaboradores sobre estas e outras  
matérias e ao seu envolvimento com a governação, 
pelo que incentivamos sempre a utilização 
dos vários mecanismos de envolvimento que  
estes têm ao seu dispor e que já foram referidos  
no capítulo sobre as Partes Interessadas.
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4.3.2.  Indicadores de Desempenho

EMPREGO

LA1  MÃO-DE-OBRA TOTAL, POR TIPO DE 
EMPREGO, POR CONTRATO  
DE TRABALHO E POR REGIÃO

A taxa de precariedade (rácio entre os contratos  
de trabalho a termo e a totalidade dos contratos  
de trabalho) que era de 5,5% em 2010 e de 9,5%  
em 2011, voltou a subir em 2012 para 20,2%.

Em 31 de dezembro de 2012 o efetivo  
dos Recursos Humanos da TRATOLIXO  
era de 267 empregados, distribuído segundo 
a modalidade de vinculação (1) seguinte:

Todos os empregados da TRATOLIXO  
trabalham a tempo inteiro. 

 

Tipo de Ligação Tipo de Contrato H M Total

Colaboradores Diretos

Contrato Sem Termo 152 61 213

Período Experimental 0 0 0

Efectivo 152 61 213

Contrato A Termo 46 8 54

A Termo Certo 4 2 6

A Termo Incerto 42 6 48

Trabalhadores Ocasionais (independentes) Trabalho Temporário 0 0 0

Total 198 69 267

(1) A presente informação é atualizada mensalmente, para cumprimento do artigo 27º-A da Lei nº 53-F/2006, aditado pela Lei nº 55/2011, de 15 de novembro, que determina  
a inserção da mesma no sítio da TRATOLIXO na Internet.
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LA2  NÚMERO TOTAL DE TRABALHADORES 
E RESPETIVA TAXA DE ROTATIVIDADE,  
POR FAIXA ETÁRIA, GÉNERO E REGIÃO

O pessoal ao serviço da TRATOLIXO apresentava 
em 31 de dezembro de 2012, tal como já foi 
referido, 267 colaboradores, dos quais 198 do 
género masculino e 69 do género feminino.

As saídas de colaboradores da empresa  
distribuem-se por 3 colaboradores do sexo 
feminino e 21 colaboradores do sexo  
masculino, descriminando-se no quadro 
seguinte a distribuição dos mesmos por  
faixa etária.

Comparativamente com 2011 e não conside-
rando a utilização do trabalho temporário – 
que deixou de ser utilizado em março de 2012 
– o efetivo teve um incremento líquido de  
25 pessoas, representando 10,3% resultante 
de 49 admissões e de 24 saídas. 

Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Homens 106 122 125 137 178 198

Mulheres 57 59 62 65 64 69

Total 163 181 187 202 242 267

Incremento 18 6 15 40 25

% 11,0% 3,3% 8,0% 19,8% 10,3%

Grupo Etário Homens Mulheres Total

De 65 e mais anos 1 0 1

De 62 a 64 anos 2 0 2

De 60 a 61 anos 0 0 0

De 55 a 59 anos 2 1 3

De 50 a 54 anos 1 0 1

De 45 a 49 anos 1 0 1

De 40 a 44 anos 5 0 5

De 35 a 39 anos 6 0 6

De 30 a 34 anos 0 1 1

De 25 a 29 anos 1 1 2

De 18 a 24 anos 2 0 2

Até 18 anos 0 0 0

Total 21 3 24
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LA3  Benefícios assegurados aos funcionários 
a tempo inteiro que não são concedidos  
a funcionários temporários ou a tempo 
parcial

Como forma de investimento nos seus recursos  
humanos e no seu respetivo bem-estar,  
a TRATOLIXO disponibiliza um conjunto de 
benefícios aos seus colaboradores, tais como 
consultas de medicina curativa, refeitório, 
seguro de saúde e de vida.

No âmbito da medicina curativa, a empresa 
garante a presença quinzenal de um médico 
nas instalações de modo a fornecer assistência  
médica a todos os colaboradores que a solicitem.

Os colaboradores da TRATOLIXO têm 
também a possibilidade de consumir as suas 
refeições em dois refeitórios existentes na 
empresa – um nas instalações de Trajouce  
e outro nas instalações da Abrunheira – por 
um preço inferior ao subsídio de refeição 
pago pela empresa.

RELAÇÕES ENTRE OS  
COLABORADORES E A GOVERNAÇÃO

LA4  PERCENTAGEM DE TRABALHADORES  
ABRANGIDOS POR ACORDOS  
DE CONTRATAÇÃO COLETIVA

LA5  PRAZOS MÍNIMOS DE NOTIFICAÇÃO 
PRÉVIA EM RELAÇÃO A MUDANÇAS 
OPERACIONAIS, INCLUINDO SE ESSE 
PROCEDIMENTO É MENCIONADO NOS 
ACORDOS DE CONTRATAÇÃO COLETIVA

Sendo uma empresa de âmbito regional,  
a dispersão geográfica das suas instalações não  
é significativa, o que implica que mesmo que 
haja mudança nos postos e locais de trabalho,  
esta não implica uma grande mudança em 
termos geográficos. 

A TRATOLIXO proporciona ainda um seguro  
de vida para cada colaborador e um seguro de 
saúde, quer para o colaborador quer para os 
seus filhos até 25 anos de idade, inclusive.  
Existe ainda a possibilidade de inclusão de  
cônjuges e filhos maiores de 25 anos no seguro  
de saúde do grupo, embora esta inclusão fique  
a cargo do colaborador.

A empresa assume como prática normal  
o alinhamento dos benefícios e das condições 
de trabalho a todos os trabalhadores,  
independentemente da tipologia de contrato 
que estes possuem com a TRATOLIXO.

A única exceção existente residia no seguro 
de saúde e de vida ser concedido apenas  
a trabalhadores da empresa a tempo inteiro  
e seus agregados familiares. 

Uma vez que a TRATOLIXO deixou de recorrer  
a trabalho temporário em março de 2012,  
os benefícios concedidos pela empresa são, 
portanto, iguais para todos os colaboradores.

A TRATOLIXO é uma empresa Intermunicipal  
de capitais integralmente públicos e não está 
abrangida por qualquer acordo de contratação  
coletiva.

Os contratos de trabalho incluem cláusula 
específica, segundo a qual o local de trabalho 
será nas instalações de Trajouce (Concelho de  
Cascais) ou da Abrunheira (Concelho de Mafra).

Em todo o caso, a TRATOLIXO cumpre os 
requisitos legais aplicáveis, especificamente 
os artigos 194º e 196º do Código do Trabalho 
aprovado pela Lei nº 7/2009, de 12 de fevereiro.
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DIVERSIDADE  
E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

LA13  COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS  
DA EMPRESA E RELAÇÃO DOS TRA-
BALHADORES POR CATEGORIA, DE 
ACORDO COM O GÉNERO, A FAIXA 
ETÁRIA, AS MINORIAS E OUTROS  
INDICADORES DE DIVERSIDADE

Em 31 de dezembro de 2012, 81% dos  
trabalhadores da TRATOLIXO pertenciam  
à área da produção da empresa e 19% à área 
de suporte.

Área 
de Suporte

19%

Área 
de Produção
81%

Verificava-se que 92% dos trabalhadores do 
sexo masculino da empresa estavam ligados  
à área de produção e 8% estavam associados  
à área de suporte. No respeitante aos  

trabalhadores do sexo feminino a tendência  
é mais equitativa: 49% estavam afetas à área 
de produção e 51% laboravam na área  
de suporte.

EFETIVO POR ÁREA DE LABORAÇÃO

Incidência 2007 2008 2009 2010 2011
2012

H M Total

Área de Produção 112 125 127 139 177 183 34 217

Área de Suporte 51 56 60 63 65 15 35 50

Total 163 181 187 202 242 198 69 267
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O índice de tecnicidade (2), 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%, 

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, correspondente a 19,5% do  
total, conforme se pode constatar no gráfico 
seguinte:

O nível etário médio da TRATOLIXO era,  
a 31 de dezembro de 2012, de 41 anos, regis-
tando-se um ligeiro rejuvenescimento tanto 
no sexo masculino (de 41,01 para 40,63 anos)  
como no sexo feminino (de 40,95 para 40,64 anos).

acontecendo o mesmo em 2012, descendo para  
18%. Isto fica a dever-se ao facto de as admis-
sões terem tido maior incidência no pessoal 
qualificado, semiqualificado e não qualificado.

REPARTIÇÃO DO EFETIVO

Dirigentes Quadros  
Superiores

Quadros
Médios

Prof.
Qualificado

Prof.  
Semiqualif.

Prof. Não  
Qualificado Total

H M H M H M H M H M H M H M

2009 3 2 18 17 2 6 48 6 14 - 40 31 125 62

2010 13 9 15 12 3 8 49 6 18 - 39 30 137 65

2011 15 9 11 12 5 8 75 7 35 - 37 28 178 64

2012 10 11 9 9 3 6 115 11 8 - 53 32 198 69

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

NÍVEL ETÁRIO MÉDIO

Género 2008 2009 2010 2011 2012

Masculino 41,10 41,90 42,50 41,01 40,63

Feminino 39,70 39,70 39,70 40,95 40,64

Média 40,40 40,80 41,10 40,98 40,64

1,1% 1,1%
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< 9º Ano Escolaridade

Ensino Secundário

3º Ciclo Ensino Básico

Ensino Superior

De 65 e mais anos

De 40 a 44 anos

De 55 a 59 anos

De 25 a 29 anos Até 24 anos

De 62 a 64 anos De 60 a 61 anos

De 45 a 49 anos

De 30 a 34 anosDe 35 a 39 anos

De 50 a 54 anos

A estrutura etária registava em 31 de dezembro  
de 2012 cerca de metade do efetivo (49,8%, 
ou seja, 133 colaboradores) com idade igual 
ou inferior a 40. A faixa etária dos 40 aos 44 
anos abrangia 46 colaboradores (17,2%) e os 
restantes 88 colaboradores (33,0%) registavam  
uma idade igual ou superior a 45 anos.

O peso relativo dos níveis habilitacionais  
é suscetível de análise segundo o género, 
como se constata no gráfico seguinte:

NÍVEIS DE HABILITAÇÕES
2010 2011 2012

H M Total % H M Total % H M Total %

< 9º ano escolaridade 59 19 78 38,6% 68 17 85 35,1% 74 20 94 35,2%

3º Ciclo Ensino Básico 31 13 44 21,8% 42 13 56 23,1% 65 7 72 27,0%

Ensino Secundário 22 12 34 16,8% 44 13 56 23,1% 44 15 59 22,1%

Ensino Superior 25 21 46 22,8% 24 21 45 18,6% 15 27 42 15,7%

Total 137 65 202 100,0% 178 64 242 100,0% 198 69 267 100%

Observando os escalões etários sob a perspetiva  
do género, são maioritários os colaboradores 
do sexo masculino entre os 35 e os 39 anos 
(37 no total). No sexo feminino é igualmente 
este o escalão maioritário (15 colaboradoras). 
Com 60 anos ou mais existiam 10 trabalhadores,  
todos do sexo masculino.

De 2011 para 2012, o número de colaboradores  
com habilitações literárias inferiores ao 9º ano  
de escolaridade não sofreu alteração significativa  
(de 35,1% em 2011 para 35,2% em 2012), 
acontecendo o mesmo com os colaboradores 
com escolaridade ao nível do ensino secundário  
(ligeira diminuição, de 23,6% em 2011 para 
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 27,0%).

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 contribuiu 
para esta diminuição.

40,0%

45,0%

30,0%

35,0%

25,0%

20,0%

5,0%

10,0%

15,0%

2012 2011 2010

Ho
m

en
s

Ho
m

en
s

Ho
m

en
s

M
ul

he
re

s

M
ul

he
re

s

M
ul

he
re

s

Ho
m

en
s

M
ul

he
re

s

0,0%0

5

10

15

20

25

30

35

40



71

TRATOLIXO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012

A TRATOLIXO desenvolve ainda uma política  
de integração de pessoas com capacidade de  
trabalho reduzida, promovendo a emprega-
bilidade de colaboradores portadores de defi-
ciência. A 31 de dezembro de 2012 a empresa 
contava com dois colaboradores portadores 
de deficiência nos seus quadros de pessoal. 
Na mesma data, a empresa tinha também  
ao seu serviço 20 trabalhadores estrangeiros 
(17 do sexo masculino e 3 do sexo feminino), 
representando 7,5% do efetivo total. Destes, 
11 eram provenientes de países africanos 
de língua oficial portuguesa (5 Angolanos, 
2 Cabo-Verdianos e 3 Guineenses); 5 eram 
Brasileiros e 4 Ucranianos.

TRABALHADORES ESTRANGEIROS

Nacionalidade Homens Mulheres Total

Angola 5 0 5

Brasil 2 3 5

Cabo Verde 2 0 2

Guiné-Bissau 3 0 3

S. Tomé e Príncipe 1 0 1

Ucrânia 4 0 4

Total 17 3 20

FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO

LA10  MÉDIA DE HORAS DE FORMAÇÃO, 
POR ANO, POR TRABALHADOR, 
DISCRIMINADAS POR CATEGORIA 
DE FUNÇÕES

Em 2012, 193 trabalhadores participaram  
em 19 ações de formação certificada (menos 
22 que em 2011), num total de cerca de 2.697 
horas (mais 823 horas que em 2011).

No referido período, os custos decorrentes 
das participações em ações de formação 
ascenderam a € 20.766,55, conforme se pode 
verificar no quadro abaixo.

FORMAÇÃO CERTIFICADA

Ações de Formação 2008 2009 2010 2011 2012

Formandos (n.º) 156 201 189 139 193

Ações de Formação (n.º) 44 44 65 41 19

Horas de Formação (h) 2.597 2.947 3.639 1.874 2.697

Custos de Ações de Formação (€) 45.623,61 69.306,92 70.645,64 63.649,26 20.766,55
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Os colaboradores da TRATOLIXO  
enquadram-se nas seguintes categorias  
profissionais:

Em 2012, as horas de formação ministrada 
distribuíram-se pelas seguintes categorias:

Em 2012 foi ministrada uma média de  
141,95 h/ação de formação, tendo cada 
colaborador da empresa recebido uma média 
de 10,10 h de formação. O número médio de 
horas de formação por categoria profissional 
resume-se no quadro seguinte:

A política de valorização dos recursos hu-
manos passa ainda pelo apoio da empresa 
à frequência de doutoramentos, mestrados, 

Nº COLABORADORES POR CATEGORIAS

Categoria/Função N.º Categoria/Função N.º

Adjunto 1 Mecânico 13

Administrativo 4 Motorista 23

Ajudante de Mecânico 6 Operador 28

Auxiliar de Serviços Externos 1 Pedreiro 1

Auxiliar de Serviços Gerais 1 Preparador de Trabalho 1

Auxiliar de Operações 84 Rececionista 3

Condutor de Máquinas 28 Responsável 3

Controlador de Cargas 10 Técnico Auxiliar 1

Coordenador 14 Técnico 10

Diretor 3 Técnico Superior 18

Eletricista 14 Total 267

Nº MÉDIO HORAS FORMAÇÃO POR CATEGORIAS

Categoria/Função N.º Categoria/Função N.º

Adjunto 0 Mecânico 10,38

Administrativo 5,25 Motorista 5,26

Ajudante de Mecânico 1,33 Operador 17,04

Auxiliar de Serviços Externos 0 Pedreiro 21,00

Auxiliar de Serviços Gerais 0 Preparador de Trabalho 0

Auxiliar de Operações 2,54 Rececionista 1,33

Condutor de Máquinas 4,5 Responsável 0

Controlador de Cargas 2,10 Técnico Auxiliar 0

Coordenador 11,00 Técnico 11,10

Diretor 1,33 Técnico Superior 48,50

Eletricista 29,14

Nº TOTAL HORAS FORMAÇÃO POR CATEGORIAS

Categoria/Função N.º Categoria/Função N.º

Administrativo 21 Mecânico 135

Ajudante de Mecânico 8 Motorista 121

Auxiliar de Operações 213 Operador 477

Condutor de Máquinas 126 Pedreiro 21

Controlador de Cargas 21 Rececionista 4

Coordenador 154 Técnico 111

Diretor 4 Técnico Superior 873

Eletricista 408 Total 2.697

pós-graduações e estudos avançados, com 
recurso ao estatuto de trabalhador-estudante. 
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SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

LA6  Percentagem da totalidade da  
mão-de-obra representada em comissões  
formais de segurança e saúde, que ajudam  
no acompanhamento e aconselhamento 
sobre programas de segurança e saúde 
ocupacional

A TRATOLIXO não dispõe de comissões 
formais de segurança e saúde.

No entanto, ao abrigo da Lei nº 102/2009 de 
10 de setembro, nomeadamente do Capítulo 
IV – Representantes dos trabalhadores para a 
segurança e saúde no trabalho, a TRATOLI-
XO possui Representantes dos Trabalhadores 
para a Segurança e Saúde no Trabalho, eleitos 
pelos trabalhadores por voto direto e secreto. 

No mandato em curso no ano 2012, eram  
3 efetivos e 3 suplentes os Representantes  
dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde 
no Trabalho.

Ainda no decorrer do ano de 2012, e em 
cumprimento da legislação, realizaram-se 
duas reuniões com os Representantes eleitos 
no domínio da Segurança e Saúde no  
Trabalho, nas quais a empresa disponibilizou 
um conjunto alargado de informação na área 
da segurança.

Esta prática é complementada pela  
disponibilização eletrónica, em pasta  
específica, de documentos sobre os quais  
se solicitam pareceres por escrito acerca  
de matérias respeitantes à prevenção da  
segurança e saúde no trabalho.
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LA7  TAXAS DE LESÕES, DOENÇAS  
PROFISSIONAIS, DIAS PERDIDOS,  
ABSENTISMO E ÓBITOS  
RELACIONADOS COM O TRABALHO, 
POR REGIÃO

Um dos instrumentos utilizados na empresa 
para a Monitorização de Segurança e Saúde  
no Trabalho é o Plano de Avaliação de Agentes  
Físicos, Químicos e Biológicos. 

O procedimento aberto em 2012 para o refe-
rido Plano ainda não foi concluído, não tendo 
ainda sido adjudicada a respetiva prestação 
de serviços. Prevê-se a adjudicação no mês de 
janeiro de 2013 com consequente realização 
das avaliações no Ecoparque de Trajouce, 
Ecoparque da Abrunheira e Ecocentro da 
Ericeira. Após as avaliações no terreno, serão 
entregues os respetivos relatórios, que serão 
analisados. Os resultados serão objeto de  
inserção na Matriz de Identificação de Perigos  
e Avaliação de Riscos; e será efetuada identifi-
cação de medidas, prazos e responsáveis.

Os Quadros seguintes contêm informações 
sobre a sinistralidade laboral em 2012,  
explicitando a situação dos acidentes e inci-
dentes de trabalho, incluindo a sua classificação  
segundo a forma da respetiva ocorrência.

SINISTRALIDADE LABORAL
ECOPARQUE DE TRAJOUCE + ECOCENTRO DA ERICEIRA

Acidentes de Trabalho
2012

28
Com Baixa 13

Sem Baixa 15

Dias Perdidos no mês de referência 136

Dias Perdidos em acidentes ocorridos em meses  
anteriores e que transitaram para o mês de referência 283

Total de Dias Perdidos por Acidente no mês de referência 419

Acidentes “in itinere” 0

AT, quanto à Forma 28

Atropelamento 0

Entalamento 4

Choque contra estruturas 3

Queda ao mesmo nível 3

Queda em altura 5

Queda de Objetos 0

Contato c/ substâncias nocivas 0

Contato c/ superfícies quentes 0

Contato c/ objetos cortantes 4

Esf. físico excessivo/Postura Incorreta 3

Acidente de viação 1

Projeção de objetos 1

Outros (Picadas com objetos do RSU) 4

Incidentes de Trabalho
2012

5
Incidentes Internos 3

Incidentes c/ Entidades Externas     0

IT, quanto à Forma 5

Choque contra Objetos/Estruturas 1

Acidentes de Viação no exterior 0

Incêndio 2

Munições/Armas nos RSU 0

Colisão veículos e máquinas móveis 1

Má conceção posto de trabalho 0

Queda de objetos 0

Capotamento de veículo 1

NOTA 1: Acresce à tabela anterior, 2 acidentes de trabalho, que não estão  
contabilizados na mesma, por serem acidentes com entidades externas, que não  
entram para a contabilização do Relatório Anual da Atividade do Serviço de Segurança 
e Saúde no Trabalho da TRATOLIXO

NOTA 2: Um único acidente no Ecocentro da Ericeira, que ocorreu no mês de Dezembro
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Em resultado desta análise, salienta-se que 
não ocorreram óbitos no período coberto 
pelo presente relatório.

Isolando, nos acidentes de trabalho, aqueles 
de que resultaram ausências ao trabalho  
devido a baixa (dias perdidos), apresenta-se  
no quadro abaixo o respetivo reporte, sendo  
que para o cálculo de dias perdidos se  
consideraram os dias seguidos e a respetiva  
contagem feita a partir do dia seguinte ao acidente.

SINISTRALIDADE LABORAL
ECOPARQUE DA ABRUNHEIRA (MAFRA)

Acidentes de Trabalho
2012

17
Com Baixa 3

Sem Baixa 14

Dias Perdidos no mês de referência 55

Dias Perdidos em acidentes ocorridos em meses  
anteriores e que transitaram para o mês de referência 127

Total de Dias Perdidos por Acidente no mês de referência 182

Acidentes “in itinere” 0

AT, quanto à Forma 17

Atropelamento 0

Entalamento 4

Choque contra estruturas 0

Queda ao mesmo nível 2

Queda em altura 1

Queda de Objetos 0

Contato c/ substâncias nocivas 0

Contato c/ superfícies quentes 0

Contato c/ objetos cortantes 3

Esf. físico excessivo/Postura Incorreta 0

Outros (Picadas com objetos do RSU) 7

Incidentes de Trabalho
2012

5
Incidentes Internos 2

Incidentes c/ Entidades Externas     3

IT, quanto à Forma 5

Choque contra Objetos/Estruturas 5

Acidentes de Viação no exterior 0

Incêndio 0

Munições/Armas nos RSU 0

Colisão veículos e máquinas móveis 0

Má conceção posto de trabalho 0

Queda de objetos 0

Quase Acidentes
2012

3

ACIDENTES TRABALHO COM BAIXA

2012

Nº Acidentes 16

Homens 13

Mulheres 3

Nº Dias Perdidos 601

Homens 549

Mulheres 52

Nº Dias por Acidente 37,6

Nº Baixas > 30 Dias 3
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LA8  PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO,  
FORMAÇÃO, ACONSELHAMENTO, 
PREVENÇÃO E CONTROLO DE RISCO, 
EM CURSO, PARA GARANTIR  
ASSISTÊNCIA AOS TRABALHADORES, 
ÀS SUAS FAMÍLIAS OU AOS MEMBROS  
DA COMUNIDADE AFETADOS POR 
DOENÇAS GRAVES

No que respeita às Ações de Formação  
e Sensibilização em Segurança e Saúde  
no Trabalho, estas foram asseguradas por 
Técnicos Superiores de SST e Técnico de SST 
da empresa, não tendo sido desenvolvida em 
2012 qualquer formação relativa à temática 
da prevenção de doenças graves.

LA9  Tópicos relativos a saúde e segurança, 
abrangidos por acordos formais com 
sindicatos

AÇÕES DE FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO (SST)

Formação Nº  
horas

Nº  
participantes

Matriz IPAR 2011 13h30m 27

Cenários de Emergência 2011 39h10m 47

Acidentes de Trabalho  
(Estações de Transferência) 01h20m 2

Utilização e Manuseamento  
de Produtos Químicos  
(Estações de Transferência)

01h20m 2

Noções Básicas Primeiros Socorros 70h00m 35

Perigos Inerentes e Medidas  
de Controlo para RAC 22h30m 15

Aplicação Prática dos Cenários  
de Emergência 166h30m 111

Equipas Plano Emergência Interno 133h00m 88

Noções Básicas sobre Utilização  
Extintores (Estações de Transferência) 05h00m 5

Alarm e Pessoal de Segurança  
(Parques Maturação) 04h00m 4

Formação Nº  
horas

Nº  
participantes

Matriz IAAA e Gestão Emergências  
(Ecocentro da Ericeira) 06h00m 4

Máscaras 3M 04h00m 8

Máquinas móveis (Mafra) 8h00m 4

Utilização e manuseamento  
de produtos químicos (Mafra) 20h50m 25

Medidas Autoproteção (Mafra) 80h00m 80

Noções Básicas de 1ºs Socorros 
(Mafra) 74h00m 36

Equipas Plano Emergência Interno 
(Mafra) 133h00 87

ARICA (Mafra) 27h00m 23

Autorizações de trabalho (Mafra) 27h40m 21

Regras Específicas no Ecoparque  
da Abrunheira (Mafra) 10h30m 7

Regras Segurança no Ecoparque da 
Abrunheira (Mafra) 61h00m 61

Não existem acordos formais com sindicatos.

Apesar de não ter sido desenvolvida nenhuma  
formação sobre esta temática, em 2012 foram 
disponibilizados folhetos informativos relativos  
à “Importância da Ginástica Laboral”, “Movi-
mentação Manual de Cargas” e “Ruído Laboral”, 
que se enquadram nas temáticas das Lesões por 
Esforço Repetitivo (LER)  e do stress.”.
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4.4.  Desempenho Social:  
Direitos Humanos

4.4.1.  Abordagem pela Gestão

A TRATOLIXO não possui uma política 
formal para gerir assuntos relacionados com 
a temática dos Direitos Humanos.

Contudo, tal como já referido, regemos a nossa 
atuação pela legislação aplicável em matéria de  
contratação de colaboradores – Código do 
Trabalho – e à aquisição de bens e serviços – 
Código dos Contratos Públicos – o que nos 
permite assegurar que não existem comporta-
mentos discriminatórios para com os nossos 
colaboradores e não é utilizado trabalho 
forçado ou infantil nas nossas unidades.

A liberdade de expressão é um direito 
fundamental consagrado na Constituição 
Portuguesa e a TRATOLIXO promove o seu 
desenvolvimento com a disponibilização  
de caixas de sugestões, reuniões de grupo  
e consultas dos colaboradores.

4.4.2. Indicadores de Desempenho

HR1  PERCENTAGEM E NÚMERO TOTAL  
DE CONTRATOS DE INVESTIMENTO  
SIGNIFICATIVOS QUE INCLUAM 
CLÁUSULAS REFERENTES AOS  
DIREITOS HUMANOS OU QUE FORAM 
SUBMETIDOS A ANÁLISE REFERENTES  
AOS DIREITOS HUMANOS

Os nossos contratos de investimento não incluem  
nenhuma cláusula referente a Direitos Humanos. 

HR2  PERCENTAGEM DOS PRINCIPAIS 
FORNECEDORES E EMPRESAS  
CONTRATADAS QUE FORAM  
SUBMETIDOS A AVALIAÇÕES  
RELATIVAS A DIREITOS HUMANOS  
E MEDIDAS TOMADAS

Não efetuamos qualquer análise aos contratos 
e fornecedores no respeitante a esta matéria.

HR4  NÚMERO TOTAL DE CASOS DE  
DISCRIMINAÇÃO E AÇÕES TOMADAS

Ao longo do ano de 2012 não foram apresentadas 
quaisquer queixas formais ou informais em 
relação a casos de discriminação praticados 
entre colaboradores de níveis hierárquicos 
diferentes, ou mesmo entre colegas

HR5  CASOS EM QUE EXISTA UM RISCO 
SIGNIFICATIVO DE IMPEDIMENTO  
AO LIVRE EXERCÍCIO DA LIBERDADE 
DE ASSOCIAÇÃO E REALIZAÇÃO DE  
ACORDOS DE CONTRATAÇÃO COLETIVA,  
E MEDIDAS QUE CONTRIBUAM PARA 
A SUA ELIMINAÇÃO

A TRATOLIXO segue uma prática de não im-
pedimento de qualquer iniciativa de organiza-
ção que os seus colaboradores queiram adotar, 
não existindo qualquer risco de obstaculização 
ao livre exercício da liberdade de associação.

HR6  CASOS EM QUE EXISTA UM RISCO 
SIGNIFICATIVO DE OCORRÊNCIA DE 
TRABALHO INFANTIL E MEDIDAS QUE 
CONTRIBUAM PARA A SUA ELIMINAÇÃO

A TRATOLIXO não recorre a trabalho infantil.

HR7  CASOS EM QUE EXISTA UM RISCO 
SIGNIFICATIVO DE OCORRÊNCIA DE 
TRABALHO FORÇADO OU ESCRAVO  
E MEDIDAS QUE CONTRIBUAM PARA  
A SUA ELIMINAÇÃO

Nenhuma das unidades da empresa se encontra  
em situação de risco, uma vez que, quer os horá-
rios de trabalho quer o número de horas traba-
lhadas estão definidos na legislação aplicável e a 
TRATOLIXO se encontra alinhada com a mesma.

HR8  Percentagem do pessoal de segurança 
submetido a formação nas políticas  
ou procedimentos da organização,  
relativos aos direitos humanos,  
e que são relevantes para as operações

A TRATOLIXO não dispõe de pessoas  
da segurança nos quadros da empresa,  
subcontratando esta prestação de serviços  
a duas entidades distintas, uma para  
o Ecoparque de Trajouce e outra para  
o Ecoparque da Abrunheira. Não se dispõe  
de informação solicitada neste indicador.
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4.5.  Desempenho Social:  
Sociedade

4.5.1.  Abordagem pela Gestão

Sendo um dos stakeholders da TRATOLIXO, 
a sociedade constituí um interveniente  
importante na forma de estar da empresa, 
pois através dela a TRATOLIXO consegue ter 
uma melhor perceção dos impactes que causa 
com a sua atividade.

É por este motivo que auscultamos regularmente  
a sociedade e pomos ao seu dispor mecanismos  
através dos quais ela pode comunicar connosco, 
o que nos permite prestar um melhor serviço 
no domínio da gestão de resíduos.

Contudo, o nosso papel perante a sociedade 
não é delimitado ao facto de desempenharmos  
a nossa função associada a este setor de atividade.  

Cada vez mais nos dedicamos a apoiar 
entidades que nos apresentem iniciativas de 
solidariedade social e a promover iniciativas - 
quer a nível interno, quer a nível externo - no 
sentido de proporcionar um maior bem-estar 
aos mais desfavorecidos, iniciativas que se 
encontram devidamente reportadas no nosso 
Relatório & Contas 2012.

Enquanto entidade pública, sentimos que 
temos também a obrigação de contribuir para 
a transparência governamental e a elaboração 
de políticas públicas, pelo que continuamos  
a participar na produção de pareceres técnicos  
e a remeter os nossos contributos para as 
entidades reguladoras e de tutela, sempre 
que nos parece necessário ou estes nos são 
solicitados.

Acreditamos que desta forma estamos a deixar  
a nossa marca na sociedade e a fomentar o seu  
desenvolvimento sustentável.
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4.5.2.  Indicadores de Desempenho

COMUNIDADE

SO1  NATUREZA, ÂMBITO E EFICÁCIA DE 
QUAISQUER PROGRAMAS E PRÁTICAS  
PARA AVALIAR E GERIR OS IMPACTES 
DAS OPERAÇÕES NAS COMUNIDADES,  
INCLUINDO NO MOMENTO DA SUA 
INSTALAÇÃO, DURANTE A OPERAÇÃO 
E NO MOMENTO DA RETIRADA

Todas as atividades industriais geram impactes  
nas comunidades envolventes e a TRATOLIXO  
não é exceção.

O principal impacte associado à nossa atividade  
de receção e tratamento de resíduos urbanos  
é a emissão de odores característicos do processo  
de compostagem.

A empresa tem vindo a implementar várias 
medidas de ação, de modo a minimizar  
a emissão de odores. A sua eliminação total, 
porém, só será possível com uma requalificação 

Com exceção do ano de 2011, que registou 
uma reclamação relativa ao excesso de  
velocidade praticado pelas viaturas de trans-
porte de resíduos da TRATOLIXO na estrada 

profunda das suas instalações de Trajouce.

No âmbito do seu Sistema Integrado de Gestão,  
a TRATOLIXO coloca à disposição dos seus 
stakeholders mecanismos para que estes  
possam remeter as suas preocupações sobre  
a atividade da empresa e a forma como esta  
é desenvolvida. 

Um desses mecanismos é a reclamação,  
utilizado também pela comunidade envolvente  
à TRATOLIXO.

Anualmente, a TRATOLIXO efetua o reporte 
à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas 
e Resíduos (ERSAR) de um conjunto de  
indicadores de qualidade do serviço prestado  
aos utilizadores. Inclui-se nesse conjunto  
o indicador “Resposta a reclamações e sugestões”.

No gráfico seguinte apresenta-se a evolução 
anual, entre 2009 e 2012, do número de  
reclamações recebidas e respondidas, associadas  
a impactes na comunidade.

da Abrunheira (Mafra), todas as restantes 
reclamações recebidas entre 2009 e 2012 
estiveram unicamente associadas à temática 
dos odores.
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CORRUPÇÃO

SO2  PERCENTAGEM E NÚMERO TOTAL 
DE UNIDADES DE NEGÓCIO ALVO DE 
ANÁLISE DE RISCOS À CORRUPÇÃO

SO3  PERCENTAGEM DE TRABALHADORES 
QUE TENHAM EFETUADO FORMAÇÃO 
NAS POLÍTICAS E PRÁTICAS DE  
ANTI-CORRUPÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

SO4  MEDIDAS TOMADAS EM RESPOSTA  
A CASOS DE CORRUPÇÃO

POLÍTICAS PÚBLICAS

SO5  POSIÇÕES QUANTO A POLÍTICAS 
PÚBLICAS E PARTICIPAÇÃO  
NA ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS  
PÚBLICAS E EM GRUPOS DE PRESSÃO

TRATOLIXO não exerce influência sobre  
a formulação de políticas públicas, não pratica  
lobbies nem qualquer atividade de pressão 
junto de grupos decisores.

Sendo Silver Member da International Solid 
Waste Association (ISWA) e sócia fundadora  
da Associação de Empresas Gestoras de Sistemas  
de Resíduos (EGSRA), a participação da empresa  
em políticas públicas exerce-se através de 
contributos e pareceres que lhe são solicitados  
– diretamente ou através da EGSRA – pela tutela 
(Agência Portuguesa de Ambiente - APA) ou 
órgão regulador (ERSAR) quanto à temática 
dos resíduos. O objetivo é, sempre, acrescentar  
valor ao setor através dos pareceres elaborados.

A TRATOLIXO tem um Plano de Gestão  
de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 
(PGRCIC) que assume em termos gerais,  
um conjunto de ações aplicáveis a todas  
as unidades de negócio, que permitam  
o cumprimento dos princípios de bom governo 
a que a gestão da sociedade está vinculada.

Não se tendo verificado alterações ao  
PGRCIC em vigor, considerou-se desnecessário  
proceder a novas ações de divulgação  
do mesmo em 2012.

A empresa, sempre que se justifica, age  
disciplinar e criminalmente, contra casos  
de corrupção. Previne-se, deste modo,  
a prática de favorecimento ilícito ao mesmo 
tempo que se combate a omissão de atos  
conducentes a situações de vantagem ilícita.

Durante o ano de 2012 a empresa foi convidada,  
quer pela EGSRA quer pela APA, a pronunciar-se 
com contributos para a formulação e revisão 
dos seguintes documentos: 
- Proposta de alteração da Diretiva Embalagens  
(Diretiva 94/62/CE de 20 de dezembro de 1994);
- Renovação / Revisão da Licença da Entidade  
Gestora do Sistema Integrado de Gestão de 
Resíduos de Embalagens (SIGRE);
- Revisão do Plano Estratégico de Resíduos 
Sólidos Urbanos (PERSU II);
- Critérios para o Fim de Estatuto de Resíduos  
para os Resíduos Biodegradáveis;
- Relatório de Monitorização do Programa  
de Prevenção de Resíduos Urbanos (PPRU).

No quadro seguinte apresenta-se a compilação  
do número de contributos fornecidos a diferentes  
entidades no período 2009-2012:
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CONCORRÊNCIA DESLEAL

SO7  Número total de ações judiciais por  
concorrência desleal, antitrust e práticas 
de monopólio, bem como os seus resultados

CONFORMIDADE

SO8  MONTANTE DAS COIMAS  
SIGNIFICATIVAS E NÚMERO TOTAL 
DE SANÇÕES NÃO-MONETÁRIAS  
POR INCUMPRIMENTO DAS LEIS  
E REGULAMENTOS AMBIENTAIS 

Para além de colaborar com entidades dos  
órgãos governativos, a TRATOLIXO participa  
igualmente em estudos e questionários  
liderados por Instituições de Ensino Superior, 

Durante o ano de 2012 não se verificou  
nenhuma ação judicial à TRATOLIXO  
por razões associadas a concorrência desleal, 
antitrust e práticas de monopólio.

A TRATOLIXO não sofreu qualquer multa ou  
sanção não monetária por incumprimento legal  
em matéria de leis e regulamentos em 2012.

Organizações Não Governamentais e Entidades  
do Setor Privado relativos a matérias ambientais,  
de responsabilidade social e outras temáticas 
relevantes para o desenvolvimento sustentável.

2009 2010 2011 2012

N.º Comunicados 2 7 6 5
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4.6.  Desempenho Social:  
Responsabilidade pelo Produto

4.6.1.  Abordagem pela Gestão

O nosso objetivo no que concerne à responsabili-
dade pelo produto é cumprir as especificações 
técnicas estabelecidas pelos nossos clientes, 
tal como definido oficialmente na nossa Missão,  
Visão e Política Integrada, de modo a que  
o produto apresente características qualitativas  
aceitáveis para a sua correta valorização.

Nesta ótica, surge outro dos nossos objetivos 
de gestão, que se prende com a eliminação de 
não-conformidades levantadas ao produto.

Os requisitos dos produtos são avaliados  
continuamente com base no que é definido 
no nosso Plano de Monitorização Ambiental  
para o produto final da atividade da TRATOLIXO,  
o que nos permite reduzir as não-conformidades  
associadas à sua qualidade e caminhar para 
uma otimização do seu processo produtivo.

Dado que os nossos produtos são vendidos 
em fardos, a granel ou em paletes, não existe 
rotulagem dos mesmos, pelo que não se 
aplica a questão de divulgação de informação 
específica sobre os produtos. 

A única exceção a este caso verifica-se para  
o composto CAMPOVERDE, que – devido  
à sua natureza, características, método de 
produção e utilização final – torna aconselhável  
uma divulgação de alguma informação 
específica, que efetuamos com recurso a um 
folheto informativo.

Como a maioria dos nossos produtos são 
comercializados com recurso a pedidos de 
retoma de clientes específicos, não existe  
necessidade de realizar campanhas de  
comunicação e marketing.

4.6.2.  Indicadores de Desempenho

SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE

PR1  CICLOS DE VIDA DOS PRODUTOS  
E SERVIÇOS EM QUE OS IMPACTES  
DE SAÚDE E SEGURANÇA SÃO  
AVALIADOS COM O OBJETIVO DE  
EFETUAR MELHORIAS, BEM COMO  
A PERCENTAGEM DAS PRINCIPAIS 
CATEGORIAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS  
SUJEITAS A TAIS PROCEDIMENTOS

Os nossos produtos estão sujeitos ao  
cumprimento de especificações técnicas  
definidas pelos clientes, de modo a garantir 
um teor mínimo de contaminantes que  
permita a sua correta valorização.

A presença de contaminantes nos fardos dos 
materiais recicláveis pode ser prejudicial para 
a saúde de todos aqueles que tiverem contacto  
com o produto em causa, por exemplo através 
de objetos cortantes ou picadas.

Por isso a TRATOLIXO desenvolve, no âmbito 
do seu Plano de Monitorização, o acompa-
nhamento do processo e produto, em que  
é controlada a qualidade dos produtos de 
compostagem e produtos dos Centros de 
Triagem externos identificados no quadro 
abaixo.

Tipo 
de Produto

Identificação 
produto

Monitorização 
qualitativa

Produtos  
da compostagem

Composto Sim

Papel/cartão compostagem Sim

PET compostagem Sim

Filme plástico compostagem Sim

Produtos  
dos CT externos

Papel/cartão Sim

ECAL Sim

PEAD Sim

PET compostagem Sim

Filme plástico Sim

Plásticos Mistos Sim

PET óleo Sim
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Relativamente ao composto, a sua produção 
está sujeita a um longo e contínuo processo 
de melhoria. Com vista à sua monitorização 
são efetuadas análises periódicas que têm 
como principal intuito avaliar as concentrações  
em metais pesados, nutrientes, materiais iner-
tes antropogénicos, microrganismos patogé-
nicos e a granulometria.

Segundo as Especificações Técnicas Sobre  
a Qualidade e Utilização do Composto,  
o CAMPOVERDE revelou uma evolução  
positiva ocorrida ainda durante o ano de 2011,  
passando da Classe II-A para a Classe II. 

O composto de classe I e II pode ser utilizado  
na agricultura. O composto de classe II-A 
destina-se apenas a culturas arbóreas  
e arbustivas, nomeadamente pomares, olivais, 
vinhas, bem como a silvicultura.

O objetivo da compostagem industrial passa 
pela obtenção de um produto final higienizado 
e isento de fitoxinas.

O ensaio de fitotoxicidade determina o efeito 
da presença de substâncias com características  
de fitotoxicidade na germinação e no crescimento  
de plantas, o que pode prejudicar a aplicação 
do composto no solo.

A presença de inertes provoca constrangimentos  
à comercialização do composto proveniente 
de resíduos de recolha indiferenciada uma 
vez que, além de o depreciar do ponto de 
vista estético, os materiais cortantes (vidro) 
que possa conter podem afetar os animais de 
pasto e os agricultores que o manipulam. 

Esse risco é maior quando o composto se destina  
à correção de solos para implantação de prados  
ou relvados ou formulação de suportes de culturas.

PR2  Número total de incidentes resultantes de 
não-conformidade com os regulamentos  
e códigos voluntários relativos aos impactes,  
na saúde e segurança dos produtos  
e serviços durante o respetivo ciclo de 
vida, discriminado por tipo de resultado

No que se refere a este indicador, durante  
o ano de 2012 não se verificaram incidentes 
resultantes da não-conformidade com  
regulamentos ou códigos voluntários relativos  
aos impactes, na saúde e segurança dos produtos 
e serviços durante o respetivo ciclo de vida.

ROTULAGEM DE PRODUTOS  
E SERVIÇOS

PR3  TIPO DE INFORMAÇÃO SOBRE  
PRODUTOS E SERVIÇOS EXIGIDA POR 
REGULAMENTOS E A PERCENTAGEM 
DE PRODUTOS E SERVIÇOS  
SIGNIFICATIVOS SUJEITOS A TAIS 
REQUISITOS

Os produtos da empresa são comercializados 
sob a forma de fardos – materiais recicláveis – 
em palete – REEE’s – ou a granel – composto, 
sucata, estilha e CDR, facto que já foi reportado 
no indicador EN27.

Como tal, não existe qualquer rotulagem dos 
mesmos. 

Porém, no que respeita ao composto  
CAMPOVERDE, a TRATOLIXO disponibiliza  
um folheto – que pode ser consultado no sítio 
da empresa na internet (http://www.tratolixo.
pt/Comunicacao/PublishingImages/Folhe-
to%20Campoverde.pdf) – com informação 
sobre os teores médios obtidos e os teores  
limites dos parâmetros químicos, microbiológicos  
e antropogénicos deste produto, bem como 
as formas de aplicação no solo recomendadas 
para diversas tipologias de culturas.

PR4  Número total de incidentes resultantes da 
não-conformidade com os regulamentos 
e códigos voluntários relativos à informação  
e rotulagem de produtos e serviços,  
discriminados por tipo de resultado

Uma vez que não realizamos a rotulagem dos 
nossos produtos, este indicador não se aplica. 
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PR5  Procedimentos relacionados com  
a satisfação do cliente, incluindo  
resultados de pesquisas que meçam  
a satisfação do cliente

A avaliação da satisfação dos clientes é efetuada 
anualmente, através de um inquérito de  
satisfação personalizado.

Para a avaliação da satisfação de clientes no ano de  
2012, a TRATOLIXO procedeu à reestruturação  
dos modelos de questionários, reduzindo-os  
a apenas dois: um para clientes de produto in-
dependentemente do fluxo (embalagens, pilhas,  
pneus, REEE, composto, produtos da compos-
tagem, sucata, entre outros); outro para clientes 
da prestação de serviços (Câmaras, Empresas 
Municipais e outros clientes Particulares). 

Para os clientes com correio eletrónico,  
o inquérito de satisfação foi enviado por esta 
via para resposta online através de hiperligação  
direta. Para os restantes clientes, o inquérito 
de satisfação foi enviado por correio tradicional,  
levando junto um sobrescrito com franquia 
paga, de modo a que o questionário pudesse 
ser devolvido preenchido, sem que isso  
acarretasse custos para o cliente.

Os questionários foram enviados durante  
o mês de janeiro do presente ano, tendo  
o tratamento dos dados e consequente obtenção 
de resultados decorrido entre março e abril.

No que se refere ao grau de satisfação global 
dos clientes da TRATOLIXO – atendendo  
à qualidade dos serviços prestados e à qualidade  
dos produtos fornecidos – verifica-se no  
gráfico seguinte que 18% se encontram  
Muito Satisfeitos e 80% estão Satisfeitos. 

COMUNICAÇÃO E MARKETING

PR6  PROGRAMAS DE OBSERVÂNCIA  
DAS LEIS, NORMAS E CÓDIGOS  
VOLUNTÁRIOS RELACIONADOS  
COM COMUNICAÇÕES DE MARKETING,  
INCLUINDO PUBLICIDADE,  
PROMOÇÃO E PATROCÍNIO

A TRATOLIXO não faz parte de nenhum 
código voluntário na área da Comunicação  
e Marketing. 

A comercialização dos nossos produtos  
recicláveis é feita através do contacto direto 
com o cliente, sendo que para o composto  
CAMPOVERDE são pontualmente  
realizadas campanhas específicas ou efetuada  
a sua divulgação em feiras e revistas  
da especialidade.

PRIVACIDADE DO CLIENTE

PR8  Número total de reclamações registadas  
relativas a violação da privacidade  
dos clientes

No período em análise, e em anos anteriores 
ao mesmo, não se verificaram reclamações  
relativas a violações da privacidade  
dos clientes.

CONFORMIDADE

PR9  MONTANTE DAS COIMAS  
(SIGNIFICATIVAS) POR  
INCUMPRIMENTO DE LEIS  
E REGULAMENTOS RELATIVOS  
AO FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO  
DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Em 2012 não se registou qualquer coima por  
incumprimento de leis e regulamentos relativos  
ao fornecimento e utilização de produtos  
e serviços.

Muito satisfeito

Satisfeito

Indifrente

Insatisfeito

2%

80% 18%
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4.7.  Desempenho Económico

4.7.1.  Abordagem pela Gestão

A sustentabilidade das organizações não pode 
ser dissociada do seu equilíbrio económico-

Em 2012 o Volume de Negócios da TRATOLIXO 
ascendeu a 39.270.383 €, apresentando uma 
evolução desfavorável de 6,2% face a 2011. 
Esta variação está relacionada, na sua maior 
parte, com os seguintes fatores:
I)  Aumento verificado na rubrica Vendas, 

relacionado com o início da laboração  
da CDA, ainda que em fase experimental, 
bem como com o aumento das quantidades 
resultantes da Triagem Manual na CITRS;

II)  Decréscimo registado na rubrica Prestações  
de Serviços, devido, por um lado, à diminui-
ção da tarifa praticada em 2012 face à de 
2011 (47,09 €/t vs 48,89 €/t) e à receção de  

-financeiro, condição necessária para assegurar  
a mesma. Neste âmbito, apesar de não ter 
como objetivo último a obtenção de lucro,  
a TRATOLIXO tem como preocupação  
fundamental assegurar o seu equilíbrio  
económico-financeiro a longo prazo, procu-
rando garantir “O melhor serviço possível  
ao mais baixo custo”.

menos resíduos (- 37.166 toneladas) e, por  
outro lado, à redução dos Serviços de 
Construção. Esta redução está relacionada  
com a diminuição de obras em curso 
(maioritariamente associadas à construção 
do Ecoparque da Abrunheira). Note-se que  
os serviços de construção têm um peso sig-
nificativo no volume de Negócios (represen-
tando em 2012 cerca de 39% dos mesmos).

III)  Variação positiva registada, resultante do 
não reconhecimento dos desvios tarifá-
rios, 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.

INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS

(euros) 2010 2011 2012 var ( %)

Volume de Negócios 66.650.402 41.846.982 39.270.383 -6,2%

Resultado Operacional 8.077.975 11.461.760 13.639.167 19,0%

Resultado Líquido -429.043 -1.502.834 50 100,0%

Investimento (Capex) 48.903.219 25.347.864 24.311.641 -4,1%

Dívida Financeira Líquida 100.802.807 124.334.962 130.407.531 4,9%

Ativo Líquido Total 185.398.302 183.936.644 202.513.985 10,1%

Capital Próprio 19.216.339 10.089.135 7.972.357 -21,0%

Nº Médio de Colaboradores* 206 239 276 15,5%

* Incluindo Trabalho Temporário
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2012

Vendas Prestação de Serviços

EVOLUÇÃO DO VOLUME DE NEGÓCIOS (EUROS)



Outro gastos e perdas
0,31%Provisões (aumentos)

0,01%

Perdas por Imparidade 
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0,01%

Gastos com o Pessoal
15,40%

CMVMC
2,09%

FSE
41,49%

FSE - Serviços de Construção
40,68%
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4.7.2.  Indicadores de Desempenho

DESEMPENHO ECONÓMICO

EC1  VALOR ECONÓMICO DIRETO GERADO 
E DISTRIBUÍDO, INCLUINDO RECEITAS,  
CUSTOS OPERACIONAIS, INDEMNIZA-
ÇÕES A TRABALHADORES, DONATIVOS  
E OUTROS INVESTIMENTOS NA  
COMUNIDADE, LUCROS NÃO  
DISTRIBUÍDOS E PAGAMENTOS  
A INVESTIDORES E GOVERNOS

Na tabela seguinte é apresentado o resumo 
das receitas e gastos operacionais da  
TRATOLIXO nos últimos três anos, incluindo  
os pagamentos efetuados a fornecedores de 
capital e governo, bem como Investimentos 
na comunidade.

VALOR ECONÓMICO DIRETO GERADO

Receitas (euros) 2010 2011 2012 var ( %)

Vendas 5.684.280 6.070.298 6.102.337 0,5%

Prestações de Serviços 60.966.121 35.776.684 33.168.046 -7,3%

Juros Obtidos de Depósitos e Outros 18.180 15.789 3.903 -75,3%

Descontos de PP Obtidos 16.408 0 0 -

Ganhos em Alienações 0 25.343 60.028 136,9%

Total 66.684.990 41.888.114 39.334.314 -6,1%

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUÍDO

Gastos Operacionais (euros) 2010 2011 2012 var ( %)

CMVMC 476.475 775.976 1.055.705 36,0%

Fornecimento e Serviços Externos 56.606.413 30.449.328 28.896.151 -5,1%

Salários e Benefícios de Empregados * 5.467.083 5.533.345 6.287.310 13,6%

Pagamentos para Fornecedores de Capital 4.268.967 7.147.318 2.180.511 -69,5%

Pagamentos ao Governo 62.456 19.072 33.283 74,5%

Investimentos na Comunidade 8.479 10.182 30.569 200,2%

Total 66.889.874 43.935.222 38.483.529 -12,4%

* Exclui-se Formação e EPI’S.

Conforme se pode constatar, a rubrica  
de Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) 
foi a principal responsável pelo decréscimo  
dos Gastos Operacionais apresentados, 
contribuindo com 1.553.177 € (cerca de 47%) 
para aquela diminuição. Importa referir que, 
também aqui, a rubrica FSE - Serviços de 

Construção assume particular relevo, repre-
sentando, em 2011 e 2012, respetivamente, 
aproximadamente 50% e 46% do total FSE.  
O decréscimo dos gastos em FSE está igual-
mente relacionado com outras reduções, como  
sejam, entre outras, no custo de Transporte  
e Deposição e Tratamento de Embalagens.

DISTRIBUIÇÃO DOS GASTOS DE EXPLORAÇÃO
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EC2  IMPLICAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS  
RISCOS E OPORTUNIDADES PARA  
AS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO  
DEVIDO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Apesar de não ter considerado a temática das 
alterações climáticas na sua análise de riscos 
e oportunidades, a TRATOLIXO desenvolve 
algumas iniciativas que constituem  
oportunidades financeiras neste domínio.

Trata-se da comercialização de CDR  
e de estilha, produtos que permitem minimizar  
os impactes ambientais do utilizador final  
no que diz respeito às emissões de Gases  
de Efeito de Estufa (GEE), dando assim  
cumprimento ao Protocolo de Quioto.

Face à quantidade de CDR enviada em 2012 
para coincineração no seu cliente e considerando  
o custo médio de deposição de resíduos em 
aterro em 2012, a empresa obteve um não 
custo de 138.077,29 €.

PESSOAL

(euros) 2010 2011 2012 var ( %)

Remunerações 4.337.460 4.273.140 4.751.092 11,2%

Encargos Sociais 890.701 923.866 1.030.000 11,5%

Outros Custos 535.856 510.540 629.944 23,4%

Total 5.764.017 5.707.546 6.411.036 12,3%

2010 2011 2012

Não custo do envio de CDR para aterro (€) 120.996,23 139.346,64 138.077,29

2010 2011 2012

Custos processamento biomassa (€) 313.539,48 293.226,84 280.176,18

Proveitos venda biomassa (€) 87.094,30 81.451,90 73.769,40

Resultado Proveitos vs Custos biomassa (€) -226.445,18 -211.774,94 -206.406,78

Custos médios deposição biomassa em aterro (€) 444.180,93 419.477,29 369.879,77

Variação Valorização biomassa vs Aterro (€) 217.735,75 207.702,35 163.472,99

O aumento dos Gastos de Pessoal está  
naturalmente relacionado com o incremento 
do número de efetivos. 

Quanto à valorização da estilha, durante 
o ano de 2012 a TRATOLIXO conseguiu 
também com esta opção de gestão reduzir 

163.472,99 € de custos em detrimento da  
deposição em aterro, tal como se pode analisar 
no quadro abaixo.
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EC3  COBERTURA DAS OBRIGAÇÕES  
REFERENTES AO PLANO DE BENEFÍCIOS  
DEFINIDO PELA ORGANIZAÇÃO

EC4  APOIO FINANCEIRO SIGNIFICATIVO 
RECEBIDO DO GOVERNO

A TRATOLIXO recebeu uma comparticipação  
do Fundo de Coesão de 18.428.737 €, até 2012,  
referente ao projeto 2004/PT/16/C/PE/007 –  

PRESENÇA NO MERCADO

EC5  Rácio entre o salário mais baixo  
e o salário mínimo local, nas unidades 
operacionais importantes

Entender-se-á “salário mínimo local” como  
o salário mínimo nacional, legalmente  
consagrado com a designação de “remuneração  
mensal mínima garantida”.

O Código de Trabalho de 2009 garante “  
...aos trabalhadores uma retribuição mínima 
mensal, seja qual for a modalidade praticada,  
cujo valor é determinado anualmente por 
legislação específica, ouvida a Comissão Per-
manente de Concertação Social.” (artigo 273º).

EC6  POLÍTICAS, PRÁTICAS E PROPORÇÃO 
DE CUSTOS COM FORNECEDORES 
LOCAIS, EM UNIDADES  
OPERACIONAIS IMPORTANTES

A TRATOLIXO rege-se pelo Código dos 
Contratos Públicos (CCP) – Decreto-Lei nº 
18/2008 de 29 de janeiro - para a aquisição de  
bens e serviços e empreitadas, garantindo assim 
a igualdade, concorrência e imparcialidade 
entre fornecedores.

As contribuições para o Plano de Pensões da 
empresa a favor de cada um dos colaboradores  
encontram-se suspensas desde dezembro de 2007.

“Central de Valorização Orgânica e Diversas  
Componentes Complementares para a Recolha  
e o Tratamento de RSU dos Concelhos de 
Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra”, cujo prazo de 
realização terminou em 31/12/2011.

Em 2012, o salário mensal mais baixo de 
pessoal da TRATOLIXO a tempo inteiro, 
excluindo estagiários e aprendizes, era de  
545 € (quinhentos e quarenta e cinco Euros).  
Ora em 2012 não se verificou qualquer  
atualização do valor de retribuição mínima 
mensal, mantendo-se o valor determinado  
no Decreto-Lei nº 143/2010 de 31 de dezembro  
de 485€ (quatrocentos e oitenta e cinco Euros)  
pelo que  a TRATOLIXO pratica um salário 
mínimo cerca de 12% mais elevado que a 
remuneração mensal mínima garantida.

Os fornecedores da empresa são quase na 
sua totalidade nacionais, devido ao facto de 
a TRATOLIXO ser uma empresa de âmbito 
regional. Em termos de tipologia de despesa, 
os gastos com fornecedores de Investimentos 
ascenderam a 24.311.641€ em 2012, represen-
tando um decréscimo de 4,1% face a 2011.

AJUDA FINANCEIRA SIGNIFICATIVA RECEBIDA DO GOVERNO

(euros) 2010 2011 2012 var ( %)

Fundo de Coesão 6.770.171 6.229.364 0 -100,0%

Total 6.770.171 6.229.364 0 -100,0%
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EC7  PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO 
LOCAL E PROPORÇÃO DE CARGOS 
DE GESTÃO DE TOPO OCUPADO POR 
INDIVÍDUOS PROVENIENTES DA 
COMUNIDADE LOCAL, NAS UNIDADES 
OPERACIONAIS MAIS IMPORTANTES

Sempre que possível, a TRATOLIXO, procura 
contratar mão de obra local, contribuindo 
deste modo para o desenvolvimento social 
e económico da região em que se integra. 
Assim, a distância casa-trabalho acaba por 
determinar uma maior incidência na contratação 
de mão de obra local. 

IMPATES ECONÓMICOS INDIRETOS

EC8  DESENVOLVIMENTO E IMPACTO DOS 
INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA  
E SERVIÇOS QUE VISAM  
ESSENCIALMENTE O BENEFÍCIO  
PÚBLICO, ATRAVÉS DE ENVOLVIMENTO  
COMERCIAL, EM GÉNEROS OU  
ATIVIDADES PRO BONO

Os cargos de gestão de topo (Administração 
da empresa) são ocupados por personalidades 
nomeadas pelos Municípios utilizadores do 
Sistema, não estando a respetiva designação 
dependente de critérios relacionados com  
a pertença à comunidade local. Contudo,  
e na sua maioria, os Administradores em 
exercício no ano de 2012 residiam num dos 
Municípios utilizadores.

Relativamente ao investimento em serviços  
para benefício público, a TRATOLIXO, pondo  
em prática o seu propósito de “Tratar hoje do 
amanhã”, promove a educação e sensibilização 
ambiental da comunidade, através das várias 
iniciativas desenvolvidas junto de escolas  
e de apoios e patrocínios de vários projetos 
neste domínio. Por outro lado, consciente  
da importância da motivação dos seus  
colaboradores e da adequação de competências 
às funções desempenhadas, a empresa tem 
apostado cada vez mais, na formação e no 
desenvolvimento de novas competências.

FORNECEDORES
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Correntes Investimentos
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DIRECTRIZES

Referência Indicador Relato Localização  
ou Reporte

Razão para 
Omissão

Explicação

Perfil

Estratégia e Análise

1.1. Mensagem do Presidente C
Mensagem do Presidente  

do Conselho de Administração, 
pág. 3 e 4

1.2. Principais Impactes, Riscos e Oportunidades C

Mensagem do Presidente  
do Conselho de Administração,  

pág. 3; Riscos 
 e Oportunidades, pág. 24

Perfil Organizacional

2.1. Denominação da organização C
A TRATOLIXO - Tratamento de 
Resíduos Sólidos, E.I.M., S.A., 

pág. 10

2.2. Principais marcas, produtos ou serviços C Principais Marcas, Produtos  
e Serviços, pág. 12 e 13

2.3. Estrutura operacional da organização e principais divisões,  
operadoras, subsidiárias e joint ventures C

A TRATOLIXO - Tratamento de 
Resíduos Sólidos, E.I.M., S.A., 

pág. 11

2.4. Localização da sede social da organização C
A TRATOLIXO - Tratamento de 
Resíduos Sólidos, E.I.M., S.A., 

pág. 11

2.5.

Número de países em que a organização opera e nome dos países 
onde se encontram localizadas as suas principais operações ou 
que têm uma relevância específica para as questões da sustenta-
bilidade, abrangidas pelo relatório

C

A TRATOLIXO - Tratamento de  
Resíduos Sólidos, E.I.M., S.A., 

pág. 11; Dimensão  
da Organização, pág. 12

2.6. Tipo e natureza jurídica da propriedade C
A TRATOLIXO - Tratamento de 
Resíduos Sólidos, E.I.M., S.A., 

pág. 10

2.7. Mercados abrangidos C
A TRATOLIXO - Tratamento de 
Resíduos Sólidos, E.I.M., S.A., 

pág. 10

2.8. Dimensão da organização C Dimensão da Organização, 
pág. 12

2.9.
Principais alterações que tenham ocorrido, durante o período 
abrangido pelo relatório, referentes à dimensão, à estrutura  
organizacional ou à estrutura acionista

C Introdução, pág. 7

2.10. Prémios recebidos durante o período abrangido pelo relatório C
A TRATOLIXO não recebeu 
quaisquer prémios durante  

o período de reporte. 

5.  SUMÁRIO DE CONTEÚDO DA GRI
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Referência Indicador Relato Localização  
ou Reporte

Razão para 
Omissão

Explicação

Parâmetros do Reporte

Perfil do Relatório

3.1. Período a que se refere o reporte C Introdução, pág. 7   

3.2. Data do último relatório publicado (se aplicável) C Introdução, pág. 7

3.3. Ciclo de reporte C Introdução, pág. 7

3.4. Contacto para perguntas referentes ao relatório ou ao seu conteúdo C Introdução, pág. 8

Âmbito do Relatório

3.5. Processo para a definição do conteúdo do relatório C Introdução, pág. 7

3.6. Limites do relatório C Introdução, pág. 7

3.7. Limitações específicas relativas ao âmbito e ao limite do relatório C Introdução, pág. 7

3.8.

Base para a elaboração do relatório, no que se refere a joint  
ventures, subsidiárias, instalações arrendadas, operações  
atribuídas a serviços externos e outras entidades, passíveis de 
afetar significativamente a comparação entre diferentes períodos 
e/ou organizações 

C Introdução, pág. 7

3.9.

Técnicas de medição de dados e as bases de cálculo, incluindo 
hipóteses e técnicas subjacentes às estimativas aplicadas  
à compilação dos indicadores e de outras informações contidas 
no relatório

C Introdução, pág. 8

3.10.
Explicação do efeito de quaisquer reformulações de informações  
existentes em relatórios anteriores e as razões para tais  
reformulações

C Introdução, pág. 8

3.11. Alterações significativas, em relação a relatórios anteriores,  
no âmbito, limite ou métodos de medição aplicados C Introdução, pág. 8

Sumário dos Conteúdos GRI G3

3.12. Tabela que identifica a localização das informações do Relatório 
de acordo com a GRI G3 C Sumário do Conteúdo da GRI, 

pág. 92

Verificação

3.13 Políticas e práticas atuais em relação à verificação externa do Relatório C Introdução, pág. 7
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Referência Indicador Relato Localização  
ou Reporte

Razão para 
Omissão

Explicação

Governação, Compromissos e Envolvimento

Governação

4.1.

Estrutura de governação da organização, incluindo comissões 
subordinadas ao órgão de governação hierarquicamente mais 
elevado e com responsabilidade por tarefas específicas, tais  
como a definição da estratégia ou a supervisão da organização

C Estrutura de Governação, pág. 
16 e 17

4.2.

Indicação caso o Presidente do órgão de governação  
hierarquicamente mais elevado seja, simultaneamente, um diretor 
executivo (e nesse caso, quais as suas funções no âmbito  
da gestão da organização e as razões para esta composição)

C
O Presidente do Conselho de 
Administração não é Diretor 

Executivo da Empresa.

4.3.
No caso de organizações com uma estrutura de administração 
unitária, declaração do número de membros independentes e/ou 
não executivos do mais alto orgão de governação

C

Os membros do Conselho de  
Administração são independentes,  
uma vez que não têm nenhuma  
participação financeira na empresa.

4.4. Mecanismos que permitam a acionistas e funcionários transmitir recomenda-
ções ou orientações ao órgão de governação hierarquicamente mais elevado C Apresentação, pág. 11; 

Partes Interessadas, pág. 20

4.5.

Relação entre a remuneração dos membros do órgão de governação  
hierarquicamente mais elevado, dos diretores de topo e dos executivos  
(incluindo acordos de tomada de decisão) e o desempenho da 
organização (incluindo o desempenho social e ambiental)

C Estrutura de Governação, 
pág. 17

4.6. Processos ao dispor do órgão de governação hierarquicamente 
mais elevado para evitar a ocorrência de conflitos de interesse C Estrutura de Governação, 

pág. 16

4.7.

Processo para a determinação das qualificações e competências 
exigidas aos membros do órgão de governação hierarquicamente 
mais elevado para definir a estratégia da organização relativamente 
às questões ligadas ao desempenho económico, ambiental e social

C Estrutura de Governação, 
pág. 17

4.8.
Declarações de princípios ou de missão, códigos de conduta  
e princípios internos considerados relevantes para o desempenho  
económico, ambiental e social, assim como a fase de implementação

C Missão, Visão e Política 
Integrada, pág. 19 e 20

4.9.

Processos do órgão de governação, hierarquicamente mais elevado, para  
supervisionar a forma como a organização efetua a identificação e a gestão  
do desempenho económico, ambiental e social, a identificação e a gestão 
de riscos e oportunidades relevantes, bem como a adesão ou conformidade 
com as normas internacionalmente aceites, códigos de conduta e princípios

C

A TRATOLIXO - Tratamento de 
Resíduos Sólidos, E.I.M., S.A.,  

pág. 11; Missão, Visão  
e Política Integrada, pág. 19 e 20

4.10.
Processos para a avaliação do desempenho do órgão de governa-
ção hierarquicamente mais elevado, especialmente em relação ao 
desempenho económico, ambiental e social

C

A TRATOLIXO - Tratamento de 
Resíduos Sólidos, E.I.M., S.A., 
pág. 11; Estrutura de Governação, 

pág. 17; Missão, Visão  
e Política Integrada, pág. 19

Formalização de processos 
definida no ponto 4 da  

Política Integrada de Qualidade,  
Ambiente e Segurança  

da empresa.

Compromisso com Iniciativas Externas

4.11. Explicação sobre se o princípio da precaução é abordado pela 
organização e de que forma C Riscos e Oportunidades,  

pág. 24

4.12.
Cartas, princípios ou outras iniciativas, desenvolvidas  
externamente, de carácter económico, ambiental e social, que  
a organização subscreve ou defende

C

Desempenho Social: Sociedade  
- Abordagem pela Gestão, 

pág. 78; Desempenho Social: 
Sociedade - Indicador SO5, 

pág. 80

A TRATOLIXO é membro  
associado da ISWA;  A empresa  

apoiou igualmente vários 
projetos e instituições sociais 

conforme documentado no 
seu Relatório e Contas 2012.

4.13. Participação significativa em associações e/ou organizações de 
defesa nacionais/internacionais C Desempenho Social: Sociedade  

- Indicador SO5, pág. 80 e 81

Envolvimento das Partes Interessadas

4.14. Relação dos grupos que constituem as partes interessadas  
envolvidas pela organização C Partes Interessadas, pág. 20

4.15. Base para a identificação e seleção das partes interessados  
a serem envolvidas C Partes Interessadas, pág. 20

4.16.
Abordagem utilizada para envolver as partes interessadas, incluindo  
a frequência do envolvimento, por tipo e por grupos, das partes 
interessadas

C Partes Interessadas, pág. 21

4.17.

Principais questões e preocupações identificadas através do 
envolvimento das partes interessadas e as medidas adotadas pela 
organização no tratamento das mesmas, nomeadamente através 
dos relatórios

C Análise de Materialidade, 
pág. 23
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Referência Indicador Relato Localização  
ou Reporte

Comentários

Abordagem pela Gestão EC

Aspetos

Desempenho Económico C pág. 85

Presença no Mercado C pág. 85

Impactes Económicos Indiretos N

Abordagem pela Gestão EN

Aspetos

Materiais C pág. 46

Energia C pág. 46

Água C pág. 46

Biodiversidade P pág. 46

A empresa cumpre a legislação nacional relativa  
a todos os aspetos associados à temática ambiental.  

Assim, a TRATOLIXO respeita igualmente  
a temática da biodiversidade no que concerne  

a áreas protegidas, não possuindo nenhuma das 
suas instalações atuais ou futuras implementadas 

em tais áreas.

Emissões, efluentes e resíduos C pág. 46

Produtos e serviços C pág. 46

Conformidade P pág. 46

A TRATOLIXO realiza um acompanhamento  
contínuo da qualidade dos seus produtos e da 

eficiência do seu processo, evitando desta forma  
a ocorrência de não-conformidades.

Transportes N

Geral N

Abordagem pela Gestão LA

Aspetos

Emprego C pág. 64

Relações entre funcionários e administração C pág. 64

Segurança e Saúde no trabalho C pág. 64

Formação e educação C pág. 64

Diversidade e igualdade de oportunidades C pág. 64

Abordagem pela Gestão HR

Aspetos

Práticas de investimento e de aquisições C pág. 77

Não-discriminação C pág. 77

Liberdade de associação e acordo de negociação coletiva N

Trabalho infantil C pág. 77

Trabalho forçado e escravo C pág. 77

Práticas de segurança N

Direito dos povos indigenas N

Abordagem pela Gestão SO

Aspetos

Comunidade C pág. 78

Corrupção C pág. 78
A TRATOLIXO contribui para a transparência  

governamental do setor dos resíduos, publicando 
no seu site da internet informação relevante.

Políticas Públicas C pág. 78

Concorrência desleal N

Conformidade N

Abordagem pela Gestão PR

Aspetos

Saúde e Segurança do Cliente P pág. 82

A TRATOLIXO objetiva alcançar zero não-conformi-
dades sobre os seus produtos, uma vez que estas 
poderão também representar problemas de saúde 

e segurança para os seus clientes.

Rotulagem de Produtos e Serviços C pág. 82

Comunicações de Marketing C pág. 82

Privacidade do Cliente N

Conformidade C pág. 82



96

TRATOLIXORELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012

ABORDAGEM DA GESTÃO E INDICADORES DE DESEMPENHO

Referência Tipo Indicador Relato Localização  
ou Reporte

Razão para 
Omissão

Explicação

Indicadores de Desempenho Económico

Desempenho Económico

EC1
E

indicador 
essencial

Valor económico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, 
custos operacionais, indemnizações a trabalhadores, donativos e 
outros investimentos na comunidade, lucros não distribuídos  
e pagamentos  a investidores e governos

C pág. 86 e 87

EC2
E

indicador 
essencial

Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as  
atividades da organização devido às alterações climáticas C pág. 87

EC3
E

indicador 
essencial

Cobertura das obrigações referentes ao plano de benefícios 
definido pela organização C pág. 88

EC4
E

indicador 
essencial

Apoio financeiro significativo recebido do governo C pág. 88

Presença no Mercado

EC5
A

indicador 
adicional

Rácio entre o salário mais baixo e o salário mínimo local,  
nas unidades operacionais importantes C pág. 88

EC6
E

indicador 
essencial

Políticas, práticas e proporção de custos com fornecedores locais,  
em unidades operacionais importantes C pág. 88 e 89

EC7
E

indicador 
essencial

Procedimentos para contratação local e proporção de cargos  
de gestão de topo ocupado por indivíduos provenientes  
da comunidade local, nas unidades operacionais mais importantes

C pág. 89

Impactes Económicos Indiretos

EC8
E

indicador 
essencial

Desenvolvimento e impacto dos investimentos em infraestrutura  
e serviços que visam essencialmente o benefício público, através  
de envolvimento comercial, em géneros ou atividades pro bono

C pág. 89

EC9
A

indicador 
adicional

Descrição e análise dos Impactes Económicos Indiretos mais  
significativos, incluindo a sua extensão N

Esta informação ainda não 
está disponível, embora  

nos comprometamos  
a reportá-la no futuro

Indicadores de Desempenho Ambiental

Materiais

EN1
E

indicador 
essencial

Materiais utilizados, por peso ou por volume C pág. 47

EN2
E

indicador 
essencial

Percentagem de materiais utilizados que são provenientes  
de reciclagem C pág. 48 e 49

Energia

EN3
E

indicador 
essencial

Consumo direto de energia, discriminado por fonte  
de energia primária C pág. 49 e 50

EN4
E

indicador 
essencial

Consumo indireto de energia, discriminado por fonte primária C pág. 51

EN5
A

indicador 
adicional

Total de poupança de energia devido a melhorias  
na conservação e na eficiência C pág. 51

EN6
A

indicador 
adicional

Iniciativas para fornecer produtos e serviços baseados  
na eficiência energética, ou nas energias renováveis, e reduções 
no consumo de energia em resultado dessas iniciativas

C pág. 52

EN7
A

indicador 
adicional

Iniciativas para reduzir o consumo indireto de energia  
e reduções alcançadas C pág. 52 
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Referência Tipo Indicador Relato Localização  
ou Reporte

Razão para 
Omissão

Explicação

Água

EN8
E

indicador 
essencial

Consumo total de água por fonte C pág. 52 a 54

EN9
A

indicador 
adicional

Recursos hídricos significativamente afetados pelo consumo  
de água C pág. 54

EN10
A

indicador 
adicional

Percentagem e volume total de água reciclada e reutilizada C pág. 54

Biodiversidade

EN11
E

indicador 
essencial

Localização e área dos terrenos pertencentes, arrendados ou 
administrados pela organização, no interior de zonas protegidas, 
ou a elas adjacentes, e em áreas de alto índice de biodiversidade 
fora das zonas protegidas

C pág. 55

EN12
E

indicador 
essencial

Descrição dos impactes significativos de atividades, produtos  
e serviços sobre a biodiversidade das áreas protegidas e sobre as 
áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas

C pág. 56

EN13
A

indicador 
adicional

Habitats protegidos ou recuperados C pág. 56

EN14
A

indicador 
adicional

Estratégias e programas, atuais e futuros, de gestão de impactes 
na biodiversidade C pág. 57

EN15
A

indicador 
adicional

Número de espécies na Lista Vermelha da IUCN e na lista nacional 
de conservação das espécies, com habitats em áreas afetadas por 
operações, discriminadas por nível de risco de extinção

C pág. 57

Emissões, Efluentes e Resíduos

EN16
E

indicador 
essencial

Emissões totais diretas e indiretas de gases com efeito estufa, 
por peso N

Esta informação ainda não 
está disponível, embora  

nos comprometamos  
a reportá-la no futuro

EN17
E

indicador 
essencial

Outras emissões indiretas relevantes de gases com efeito estufa, 
por peso N

Esta informação ainda não 
está disponível, embora  

nos comprometamos  
a reportá-la no futuro

EN18
A

indicador 
adicional

Iniciativas para reduzir as emissões de gases com efeito estufa, 
assim como reduções alcançadas N

Esta informação ainda não 
está disponível, embora  

nos comprometamos  
a reportá-la no futuro

EN19
E

indicador 
essencial

Emissão de substâncias destruidoras da camada de ozono,  
por peso C pág. 57

EN20
E

indicador 
essencial

NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas,  
por tipo e por peso N

Esta informação ainda não 
está disponível, embora  

nos comprometamos  
a reportá-la no futuro

EN21
E

indicador 
essencial

Descarga total de água, por qualidade e destino N

Esta informação ainda não 
está disponível, embora  

nos comprometamos  
a reportá-la no futuro

EN22
E

indicador 
essencial

Quantidade total de resíduos, por tipo e método de eliminação C pág. 58 a 60

EN23
E

indicador 
essencial

Número e volume total de derrames significativos C pág. 61

EN24
A

indicador 
adicional

Peso de resíduos transportados, importados, exportados ou tratados 
considerados perigosos nos termos da Convenção da Basiléia – 
Anexos I, II, III e VIII, e percentagem de resíduos transportados por 
navio, a nível internacional

C pág. 61

EN25
A

indicador 
adicional

Identidade, dimensão, estatuto de proteção e valor para  
a biodiversidade de recursos hídricos e respetivos habitats,  
afetados de forma significativa pelas descargas de água  
e escoamento superficial

P pág. 61
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Referência Tipo Indicador Relato Localização  
ou Reporte

Razão para 
Omissão

Explicação

Produtos e Serviços

EN26
E

indicador 
essencial

Iniciativas para mitigar os impactes ambientais de produtos  
e serviços e o grau de redução dos impactes C pág. 62 a 63

EN27
E

indicador 
essencial

Percentagem de  produtos e suas embalagens recuperados em 
relação ao total de produtos vendidos, por categoria de produto C pág. 63

Conformidade

EN28
E

indicador 
essencial

Montantes envolvidos no pagamento de coimas significativas  
e o número total de sanções não-monetárias por incumprimento 
das leis e regulamentos ambientais

C pág. 63

Transporte

EN29
A

indicador 
adicional

Impactes ambientais significativos, resultantes do transporte  
de produtos e outros bens ou matérias-primas utilizados nas 
operações da organização, bem como o transporte de funcionários

N

Esta informação ainda não 
está disponível, embora  

nos comprometamos  
a reportá-la no futuro

Geral

EN30
A

indicador 
adicional

Total de custos e investimentos com a proteção ambiental,  
por tipo N

Esta informação ainda não 
está disponível, embora  

nos comprometamos  
a reportá-la no futuro

Indicadores de Desempenho Social - Práticas Laborais e Trabalho Condigno

Emprego

LA1
E

indicador 
essencial

Mão-de-obra total, por tipo de emprego, por contrato de trabalho 
e por região C pág. 65

LA2
E

indicador 
essencial

Número total de trabalhadores e respetiva taxa de rotatividade,  
por faixa etária, género e região C pág. 66

LA3
A

indicador 
adicional

Benefícios assegurados aos funcionários a tempo inteiro que não 
são concedidos a funcionários temporários ou a tempo parcial C pág. 67

Relações entre os Colaboradores e a Governação

LA4
E

indicador 
essencial

Percentagem de trabalhadores abrangidos por acordos  
de contratação coletiva C pág. 67

LA5
E

indicador 
essencial

Prazos mínimos de notificação prévia em relação a mudanças 
operacionais, incluindo se esse procedimento é mencionado  
nos acordos de contratação coletiva

C pág. 67

Segurança e Saúde no Trabalho

LA6
A

indicador 
adicional

Percentagem da totalidade da mão-de-obra representada  
em comissões formais de segurança e saúde, que ajudam  
no acompanhamento e aconselhamento sobre programas  
de segurança e saúde ocupacional

C pág. 73

LA7
E

indicador 
essencial

Taxas de lesões, doenças profissionais, dias perdidos, absentismo 
e óbitos relacionados com o trabalho, por região C pág. 74 a 75

LA8
E

indicador 
essencial

Programas de educação, formação, aconselhamento, prevenção  
e controlo de risco, em curso, para garantir assistência aos  
trabalhadores, às suas famílias ou aos membros da comunidade 
afetados por doenças graves

C pág. 76

LA9
A

indicador 
adicional

Tópicos relativos a saúde e segurança, abrangidos por acordos 
formais com sindicatos C pág. 76

Legenda: TIPO

E - Indicador Essencial

A - Indicador Adicional

RELATO

C - Reporte Completo

P - Reporte Parcial

NA - Não Aplicável

N - Não Reportado
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Referência Tipo Indicador Relato Localização  
ou Reporte

Razão para 
Omissão

Explicação

Formação e Educação

LA10
E

indicador 
essencial

Média de horas de formação, por ano, por trabalhador,  
discriminadas por categoria de funções C pág. 71 a 72

LA11
A

indicador 
adicional

Programas para a gestão de competências e aprendizagem 
contínua que apoiam a continuidade da empregabilidade dos 
funcionários e para a gestão de carreira

N

Esta informação ainda não 
está disponível, embora  

nos comprometamos  
a reportá-la no futuro

LA12
A

indicador 
adicional

Percentagem de funcionários que recebem regularmente, análises 
de desempenho e de desenvolvimento da carreira N

Esta informação ainda não 
está disponível, embora  

nos comprometamos  
a reportá-la no futuro

Diversidade e Igualdade de Oportunidades

LA13
E

indicador 
essencial

Composição dos órgãos sociais da empresa e relação dos  
trabalhadores por categoria, de acordo com o género, a faixa 
etária, as minorias e outros indicadores de diversidade

C pág. 68 a 71

Esta informação ainda não 
está disponível, embora  

nos comprometamos  
a reportá-la no futuro

LA14
E

indicador 
essencial

Discriminação do rácio do salário base entre homens e mulheres, 
por categoria de funções N

Indicadores de Desempenho Social - Direitos Humanos

Práticas de Investimento e de Aquisições

HR1
E

indicador 
essencial

Percentagem e número total de contratos de investimento signifi-
cativos que incluam cláusulas referentes aos direitos humanos ou 
que foram submetidos a análise referentes aos direitos humanos

C pág.71

HR2
E

indicador 
essencial

Percentagem dos principais fornecedores e empresas contratadas 
que foram submetidos a avaliações relativas a direitos humanos  
e medidas tomadas

C pág.77

HR3
A

indicador 
adicional

Número total de horas de formação em políticas e procedimentos 
relativos a aspetos dos direitos humanos relevantes para as  
operações, incluindo a percentagem de funcionários que  
beneficiaram de formação

N

Esta informação ainda não 
está disponível, embora  

nos comprometamos  
a reportá-la no futuro

Não Discriminação

HR4
E

indicador 
essencial

Número total de casos de discriminação e ações tomadas C pág.77

Liberdade de Associação e Acordo de Negociação Coletiva

HR5
E

indicador 
essencial

Casos em que exista um risco significativo de impedimento  
ao livre exercício da liberdade de associação e realização de 
acordos de contratação coletiva, e medidas que contribuam para 
a sua eliminação

C pág.77

Trabalho Infantil

HR6
E

indicador 
essencial

Casos em que exista um risco significativo de ocorrência de  
trabalho infantil e medidas que contribuam para a sua eliminação C pág.77

Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo

HR7
E

indicador 
essencial

Casos em que exista um risco significativo de ocorrência  
de trabalho forçado ou escravo e medidas que contribuam para  
a sua eliminação

C pág.77

Práticas de Segurança

HR8
A

indicador 
adicional

Percentagem do pessoal de segurança submetido a formação nas 
políticas ou procedimentos da organização, relativos aos direitos 
humanos, e que são relevantes para as operações 

C pág.77

Direitos dos Povos Indigenas

HR9
A

indicador 
adicional

Número total de incidentes que envolvam a violação dos direitos 
dos povos indígenas e ações tomadas N

Não existem povos indigenas 
na área envolvente  

da TRATOLIXO, pelo que  
o indicador não se aplica
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Referência Tipo Indicador Relato Localização  
ou Reporte

Razão para 
Omissão

Explicação

Indicadores de Desempenho Social - Sociedade

Comunidade

SO1
E

indicador 
essencial

Natureza, âmbito e eficácia de quaisquer programas e práticas 
para avaliar e gerir os impactes das operações nas comunidades, 
incluindo no momento da sua instalação durante a operação  
e no momento da sua retirada

C pág. 80

Corrupção

SO2
E

indicador 
essencial

Percentagem e número total de unidades de negócio alvo de 
análise de riscos à corrupção C pág. 80

SO3
E

indicador 
essencial

Percentagem de trabalhadores que tenham efetuado formação nas 
políticas e práticas de anti-corrupção da organização C pág. 80

SO4
E

indicador 
essencial

Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção C pág. 80

Políticas Públicas

SO5
E

indicador 
essencial

Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração 
de políticas públicas e em grupos de pressão C pág. 80 e 81

SO6
A

indicador 
adicional

Valor total das contribuições financeiras ou em espécie a partidos 
políticos, políticos ou a instituições relacionadas, discriminadas 
por país

N

Esta informação ainda não 
está disponível, embora  

nos comprometamos  
a reportá-la no futuro

Concorrência Desleal

SO7
A

indicador 
adicional

Número total de ações judiciais por concorrência desleal,  
antitrust e práticas de monopólio, bem como os seus resultados C pág. 81

Conformidade

SO8
E

indicador 
essencial

Montante das coimas significativas e número total de sanções 
não-monetárias por incumprimento das leis e regulamentos 
ambientais

C pág. 81
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Referência Tipo Indicador Relato Localização  
ou Reporte

Razão para 
Omissão

Explicação

Indicadores de Desempenho Referentes à Responsabilidade pelo Produto

Saúde e Segurança do Cliente

PR1
E

indicador 
essencial

Ciclos de vida dos produtos e serviços em que os impactes  
de saúde e segurança são avaliados com o objetivo de efetuar 
melhorias, bem como a percentagem das principais categorias  
de produtos e serviços sujeitas a tais procedimentos

C pág. 82 e 83

PR2
A

indicador 
adicional

Número total de incidentes resultantes da não-conformidade com 
os regulamentos e códigos voluntários relativos aos impactes,  
na saúde e segurança dos produtos e serviços durante o respetivo 
ciclo de vida, discriminado por tipo de resultado

C pág. 83

Rotulagem de Produtos e Serviços

PR3
E

indicador 
essencial

Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por  
regulamentos e a percentagem de produtos e serviços  
significativos sujeitos a tais requisitos

C pág. 83

PR4
A

indicador 
adicional

Número total de incidentes resultantes da não-conformidade  
com os regulamentos e códigos voluntários relativos à informação 
e rotulagem de produtos e serviços, discriminados por tipo  
de resultado

C pág. 83

PR5
A

indicador 
adicional

Procedimentos relacionados com a satisfação do cliente, incluindo 
resultados de pesquisas que meçam a satisfação do cliente C pág. 84

Comunicação e Marketing

PR6
E

indicador 
essencial

Programas de observância das leis, normas e códigos voluntários 
relacionados com comunicações de marketing, incluindo  
publicidade, promoção e patrocínio

C pág. 84

PR7
A

indicador 
adicional

Número total de incidentes resultantes da não-conformidade com 
os regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicações 
de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio, 
discriminados por tipo de resultado

N

Esta informação ainda não 
está disponível, embora  

nos comprometamos  
a reportá-la no futuro

Privacidade do Cliente

PR8
A

indicador 
adicional

Número total de reclamações registadas relativas a violação  
da privacidade dos clientes C pág. 84

Conformidade

PR9
E

indicador 
essencial

Montante das coimas (significativas) por incumprimento de leis  
e regulamentos relativos ao fornecimento e utilização de produtos 
e serviços

C pág. 84
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