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MISSÃO, VISÃO E POLÍTICA INTEGRADA DA QUALIDADE, 

AMBIENTE E SEGURANÇA DA TRATOLIXO 
 
Missão 
 
A TRATOLIXO tem como missão assegurar a gestão integrada do Siste-

ma de Resíduos Sólidos Urbanos dos Municípios de Cascais, Mafra, 

Oeiras e Sintra, tendo sempre em consideração os princípios da Susten-

tabilidade e a aplicação da legislação e recomendações nacionais e inter-

nacionais em vigor para o sector dos resíduos.  
 
Visão 
 

Tem como visão utilizar as técnicas mais avançadas, seguras e ambien-

talmente adequadas, no tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, dando 

especial ênfase à valorização e considerando-os como fonte de potencial 

matéria-prima.  
 

Política 
 

De acordo com a Missão, Visão e as Razões Históricas que levaram à 

constituição da TRATOLIXO, propõe-se a seguinte Política Integrada da 

Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social:
 
 

1. Promover a utilização das Melhores Técnicas Disponíveis e Boas 

Práticas na Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos, em 

consonância com o Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 

(PERSU 2020), mantendo uma atitude visionária e de constante 

inovação no que respeita à Gestão dos Resíduos Sólidos Urba-

nos. 
 

2. Estabelecer e implementar as acções necessárias para o cum-

primento dos objectivos e metas definidos, de acordo com a 

estratégia da empresa e com a prestação de um serviço público 

de elevada qualidade, tornando-a uma entidade de referência na 

área da gestão dos resíduos, promovendo a economia circular 

(resíduos como matéria prima) e o crescimento sustentável. 
 
3. Melhorar continuamente os seus processos, procedimentos e 

práticas de trabalho, por forma a garantir a satisfação das ne-

cessidades e expectativas dos seus colaboradores e clientes e 

eliminar ou minimizar os riscos ocupacionais e os aspectos am-

bientais significativos. 
 

4. Prevenir a poluição e assegurar a utilização eficiente dos recur-

sos naturais, garantindo o controlo e a monitorização ambiental 

sistemática, e prevenir a ocorrência de lesões e doenças profis-

sionais, promovendo um ambiente de trabalho seguro e saudá-

vel para os colaboradores internos e entidades externas. 
 
5. Monitorizar e rever o sistema integrado de gestão, por forma a 

melhorar continuamente o seu desempenho e eficácia. 
 
6. Proporcionar aos colaboradores a formação e sensibilização 

adequadas, para melhorarem o desempenho das suas funções, 

obrigações individuais e colectivas, aumentarem os seus conhe-

cimentos e desenvolverem as suas competências. 
 

7. Desenvolver a relação com os Fornecedores e Subcontratos 

para garantir que a sua actuação segue os princípios desta Poli-

tica. 
 
8. Manter uma comunicação eficaz, interna e externa, destinada a 

todas as partes interessadas sobre assuntos associados à sua 

actividade. 
 
9. Manter uma ligação estreita às comunidades onde se insere a 

sua actividade e acção, promovendo educação ambiental com 

vista à sustentabilidade. 
 

10. Cumprir os requisitos legais aplicáveis e outros requisitos subs-

critos pela TRATOLIXO. 
 
 

A Política Integrada da Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabili-

dade Social estabelecida pelo Conselho da Administração da TRATOLI-

XO, foi comunicada a todos os colaboradores e Partes Interessadas e 

encontra-se divulgada por toda a empresa sendo responsabilidade de 

cada colaborador conhecê-la. Esta será revista periodicamente de modo 

a garantir a sua adequação e relevância para o cumprimento dos objec-

tivos da TRATOLIXO. 
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SEGURANÇA 
 
Entrada e Registo: 
 
Visitantes e colaboradores das empresas externas deverão dirigir-
se à portaria A (segurança) e identificar-se através de um docu-
mento próprio. Será entregue um cartão de visitante que deverá 
permanecer visível ou um impresso que deverá ser devolvido à 
saída das nossas instalações. 
 
Restrições: 
 
Só é permitido  fumar nos locais assinalados para o efeito. 
É expressamente proibido o consumo de bebidas alcoólicas nas 
instalações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevenção de Acidentes: 
 
Cumpra todas as regras, sinalização e informações de segurança. É 
obrigatório o uso de calçado de segurança, capacete e óculos de 
protecção e colete de alta visibilidade em todas as áreas de  
produção. 

 
 

 
 
 
 
 
Circulação: 
 
Respeite o limite de velocidade de 30km/hora. 
 
 
 
Estacione o seu veículo, de marcha atrás, 
Nos parques de estacionamento 
Identificados. 
 
Não bloqueie portas, saídas ou 
Equipamentos de combate a incêndio. 
 
 
 
 

AMBIENTE 
 
Sempre que desenvolver trabalhos nas nossas instalações adopte me-
didas e boas práticas de gestão ambiental com vista à redução, reutili-
zação e reciclagem dos resíduos produzidos. 
 
Faça uma utilização eficiente dos recursos, nomeadamente de água e 
energia. 
 
Separe e coloque os resíduos nos contentores que se encontram iden-
tificados para tal. 
 
 
QUALIDADE 
 
1. A TRATOLIXO tem implementado um Sistema Integrado de 

Gestão da Qualidade e da Segurança e Saúde  do Trabalho, 
qualquer sugestão ou reclamação que queira apresentar será 
devidamente analisada. 

2. Poderá fazê-lo através do impresso disponível na própria caixa 
de Opiniões.  



 

04-03-2016 

Tratolixo - Tratamento de Resíduos Sólidos, E.I.M.  

Estrada 5 de Junho, nº 1   Trajouce   

2785-155 S. Domingos de Rana 

E-mail: residuos@tratolixo.pt   

www.tratolixo.pt 

Caro visitante / fornecedor: 

 
Para sua própria conveniência e segurança, leia 

atentamente este folheto e cumpra todas as re-

gras que aqui se encontram mencionadas. 

 
A TRATOLIXO E.I.M. agradece a sua compre-

ensão. 


