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COMUNICADO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A 
TODOS OS COLABORADORES 

 

20 de Julho de 2020 

Estimados (as) colegas, 

Espero que se encontrem bem de saúde, assim como as vossas famílias, amigos e 

colegas. 

A TRATOLIXO tem acompanhado o evoluir da situação da pandemia COVID-19, em 

especial nos Municípios onde reside a maioria dos colaboradores. Nas últimas semanas, 

a incidência de infectados tem aumentado muito, o que levou à adopção de medidas 

especiais em várias Freguesias próximas. 

No sentido de controlar a expansão desta pandemia, na TRATOLIXO, o Conselho de 

Administração tem decidido medidas adicionais, nomeadamente: 

• Realização de testes serológicos a todos os colaboradores que os quiseram 

realizar. Os resultados foram todos negativos; 

 

• Definição de períodos de quarentena a colaboradores, que eventualmente 

poderiam ter sido infectados, por terem estado com familiares ou amigos 

infectados, e realização dos testes serológicos a expensas da TRATOLIXO. 

Até agora somente se verificou o resultado positivo de um colega, após uma 

quarentena de dez dias. O colega encontra-se em casa sem sintomas; 

 
 

• Continuam em casa os colaboradores de risco. Uns estão em teletrabalho. 

Os que não podem realizar teletrabalho tem igualmente recebido, até à 
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presente data, os respectivos vencimentos, incluindo subsídio de 

transportes e de alimentação; 

 

• Continuam implementadas as equipas de espelho, para salvaguardar 

eventuais contaminações a vários colegas; 

 
 

• Aquisição de varias mesas e cadeiras, localizadas no jardim, para 

desdensificar o refeitório e a copa; 

 

• Aquisição de mais frigoríficos e micro-ondas, para diminuir as filas de 

utilização, durante as horas de mais afluência, de almoço e jantar. 

 

No sentido de minimizar eventuais contaminações, já foram iniciados os seguintes 

procedimentos: 

• Obra de ampliação do refeitório para o dobro da área existente, devendo 

estar pronto no início do próximo Outono; 

 

• Automatização de várias portas em Trajouce e na Abrunheira, com o 

objectivo de minimizar os contactos. 

 

Decorrem em bom ritmo os projectos das novas instalações do Edificio Social e 

Armazém na Abrunheira. Os cartazes estão colocados, para que todos possam 

conhecer o projecto, assim como a caixa de sugestões, que todos os colaboradores 

podem utilizar. 

No mês de Junho foram emprestados computadores portáteis a todos os filhos de 

colaboradores, que têm ordenados mais reduzidos, para que possam usufruir do ensino 

à distância. 

Como desde a primeira hora, tendo como prioridade a segurança e a saúde dos seus 

colaboradores, a TRATOLIXO tem cumprido toda a legislação e recomendações da 
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APA, ERSAR e DGS e tem mantido o conjunto de medidas de segurança e saúde que 

constam dos comunicados anteriores.  

Até hoje temos conseguido que não tenha havido transmissão do vírus na TRATOLIXO. 

A incidência que se tem verificado nas Freguesias vizinhas e nas áreas de residência 

de muitos colaboradores obrigam-nos a ter mais cuidado, designadamente: 

 

• No uso permanente de mascara, nas instalações da TRATOLIXO, quer seja 

em espaços construídos, quer seja ao ar livre; 

 

• Na adopção do designado distanciamento social; 

 

• Na higienização frequente das mãos. 

 

A aplicação destas regras constitui demonstração de respeito pela saúde dos nossos 

colegas e servem para a nossa protecção. 

 

Quero agradecer a todos os colaboradores da TRATOLIXO que têm ajudado a superar 

esta crise, e que se têm dedicado com eficiência ao meritório trabalho de salvaguarda 

da saúde pública e do ambiente, e quero garantir às Câmaras Municipais de Cascais, 

Mafra, Oeiras e Sintra, assim como aos seus colaboradores, que poderão continuar a 

contar com a TRATOLIXO, e com o empenho de todos nós. 

 

 

 

João Pereira Teixeira 

Presidente do Conselho de Administração 


