COMUNICADO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO A TODOS OS COLABORADORES

20 de Maio de 2020
Estimados (as) colegas,

Espero que se encontrem bem de saúde, assim como as vossas famílias e colegas.
A TRATOLIXO tem continuado a acompanhar com a máxima atenção e cuidado os
desenvolvimentos relacionados com a pandemia do vírus COVID-19.
Também tem acompanhado o início da evolução da crise económica e social que
se apresenta, na sequência da crise pandémica.
O Conselho de Administração tomou recentemente várias decisões, que vos
transmito:


No mês de Maio continua a ser assegurado o pagamento dos ordenados por
inteiro,

incluindo

os

subsídios

de

alimentação

e

transporte,

independentemente de estarem ou não em teletrabalho, ao abrigo de terem
filhos com idade até 12 anos, ou por integrarem grupo de risco, como já se
procedeu em Abril;


O Conselho de Administração, reiterando o seu propósito de continuar a
envidar todos os esforços tendentes à melhoria das condições dos
trabalhadores, deliberou a actualização de todos os escalões da tabela
salarial com efeitos ao início deste ano, considerando valores superiores aos
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constantes do Orçamento de Estado. A actualização dos escalões é feita de
uma forma progressiva e prevê a actualização de 10€ para todos os
escalões até 750€.

Os escalões seguintes serão actualizados com

aumentos percentuais decrescentes entre 0,8% e 0,3%. O processamento
dos salários do mês de Maio contemplará já esta actualização, com efeitos
retroactivos ao mês de Janeiro, bem como, e à semelhança do mês anterior,
o pagamento por inteiro a todos os trabalhadores;


Vão ser adquiridos computadores portáteis ou recuperados alguns
existentes, com o objectivo de serem emprestados aos colegas com
ordenados mais reduzidos, cujos filhos necessitam para o ensino à
distância.

Todos os postos de triagem de resíduos da CDA e TM de Trajouce continuam
desocupados, de forma a evitar o contacto directo dos colaboradores com os
resíduos de origem indiferenciada. As operações de limpeza e desentupimento são
executadas com todos os EPI adequados à segurança da operação. O ecocentro
da Abrunheira continua encerrado. A operação da CDA realiza-se de segunda-feira
a sábado, em dois turnos, em tratamento mecânico. Na Central de Triagem é
garantido um período de armazenamento de cinco dias antes do processamento
para garantir a eliminação de qualquer risco de contágio do vírus.
Como desde a primeira hora, tendo como prioridade a segurança e a saúde dos
seus trabalhadores, a TRATOLIXO tem cumprido toda a legislação e
recomendações da APA, ERSAR e DGS e tem mantido o conjunto de medidas de
segurança e saúde que constam dos comunicados anteriores.
Uma chamada de atenção especial a todos os trabalhadores para cumprirem
rigorosamente o uso de máscaras, respeitarem o distanciamento social, a
higienização frequente das mãos e terem presente as normas que têm sido
profundamente difundidas quer seja nas acções de sensibilização que
promovemos, quer seja na divulgação de informação de prevenção e mitigação a
adoptar.
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Aconselho vivamente a leitura da publicação da DGS, Saúde e Actividades Diárias
– Medidas Gerais de Prevenção e Controlo da COVID-19, Volume I, de 14 de
Maio de 2020 (http://intranet.tratolixo.pt/Institucional/Paginas/default.aspx).
Terminado o Estado de Emergência no passado dia 2 de Maio de 2020, e no âmbito
do estado de calamidade, mantem-se, por agora, o regime de teletrabalho para
todos cujas funções o permitam. Entretanto é necessário criar as condições para a
retoma do trabalho presencial num equilíbrio com a protecção da saúde. Estão a
ser reforçadas as condições de protecção nos escritórios.
Quero agradecer a todos os trabalhadores 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 os
seus colaboradores.

João Pereira Teixeira
Presidente do Conselho de Administração
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