CURRICULUM VITAE DOS ADMINISTRADORES

Lúcia Bonifácio
Vogal
Nasceu em 1978. Licenciada em Gestão do Ambiente,
pela Universidade Atlântica, em Barcarena.

nova Estação de Tratamento de Águas Residuais
Industriais (ETARI), e como Delegada de Segurança

Desde Outubro de 2020, Vogal do Conselho de
Administração da TRATOLIXO.
Desde Outubro de 2017 à presente data, em
representação do Município de Mafra, Vereadora
da área do Ambiente, responsável pelos seguintes
pelouros: Higiene e Limpeza Urbana; Gestão de
Resíduos; Agricultura; Jardins, Parques e Espaços
Verdes; Parques Infantis; Ruído e Qualidade do Ar;
Mobiliário Urbano; Coordenação com a empresa
Ecoambiente; Sanidade Veterinária.
De Maio de 2008 até Outubro de 2017 a exerceu
funções na TRATOLIXO, EIM, S.A. Inicialmente como
responsável pela entrada em funcionamento de um
Ecocentro da Ericeira. Posteriormente esteve como
responsável pela exploração de ETAR e Manutenção
de Aterro pós encerramento, e na operacionalização
de linhas de triagem de resíduos indiferenciados
e resíduos reciclados, no Ecoparque de Trajouce.
Até Outubro de 2017 desempenhou funções nas
instalações na Central de Digestão Anaeróbia (CDA),
no Ecoparque da Abrunheira, como responsável pelo
acompanhamento do arranque e pela exploração da

da unidade e responsável
Desempenhou anteriormente funções na COLEU
– Companhia de Limpeza de Espaços Urbanos,
S.A , desenvolvendo projectos ao nível de recolha
de resíduos, levantamento e identificação
de entidades e tipo de resíduos, realização
de propostas de orçamentos para recolhas
específicas.
De Janeiro de 2004 a Julho de 2004 foi Estagiaria
no departamento de Ambiente da Câmara
Municipal de Mafra -Realizou um estudo para a
CMM em parceria com a empresa Multimunicipal
SIMTEJO, para a qual desenvolveu um estudo que
foi abordado na Tese Final de Licenciatura.
Em 2000, 2001 e 2002 na Barraqueiro SGPS, S.A.,
Transportes e Serviços, exerceu funções em
Part- time durante as férias escolares na área
de Facturação/ Contabilidade e Atendimento
telefónico.
Frequentou e concluiu diversas formações,
nomeadamente o 2º Curso Avançado de Gestão
de Resíduos, com o apoio do Instituto de Resíduos
e outras formações nas áreas de Liderança e
Segurança e Saúde no Trabalho.
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