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COMUNICADO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A TODOS OS 
COLABORADORES 

 

 

 

Estimadas e Estimados colegas,  

Esperamos que se encontrem bem de saúde, assim como as vossas famílias, amigos e 
colegas.  

O ano de 2021 tem sido um renovado desafio para a nossa capacidade de encarar os 
problemas relacionados com a pandemia do COVID-19.  

Temos continuado a prática de prioridade à segurança e à saúde dos trabalhadores. A 
disponibilidade total para o teletrabalho, quando possível, e na medida do desejo e da 
responsabilidade de cada colaborador. O pagamento integral do vencimento dos 
colaboradores de risco, que não puderam estar em teletrabalho, desde Março de 2020 
até ao período de vacinação em 2021. O pagamento dos subsídios de transporte e de 
alimentação de todos os colaboradores em teletrabalho. A segurança no controlo da 
difusão da pandemia, aplicando regras muito mais rigorosas do que as requeridas pelas 
autoridades de saúde. A realização de mais de 3500 testes desde o início da pandemia. 
As medidas de desinfecção periódica, permanente e na hora. O cumprimento de toda a 
legislação e recomendações da APA, ERSAR e DGS. O empréstimo de computadores 
portáteis aos filhos dos colaboradores, que têm ordenados mais reduzidos, para que 
possam usufruir do ensino à distância.  

O Natal é sempre um período mais dedicado à solidariedade e à confraternização. A 
confraternização este ano reveste forma diferente, não havendo jantar de Natal da 
TRATOLIXO, por motivos de saúde pública. No entanto, a Administração não quer 
deixar de proporcionar o melhor período natalício possível a todos os que se esforçaram, 
colaboraram e se aplicaram em ultrapassar os problemas que sucessivamente foram 
aparecendo ao longo deste ano. No Natal 2021 foram proporcionados aos 
colaboradores um conjunto de benefícios, dos quais salientamos:  

- Um cabaz de Natal;  
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- Um cartão de vale de compras no valor de 70€ para cada um dos colaboradores;  

- Um cartão de vale de compras a quem completou em 2021 10; 15; 20; 25 e 30 anos 
de trabalho na TRATOLIXO. 

O Conselho de Administração aprovou a nova tabela salarial que irá vigorar em 2022. 
Embora o decreto governamental preveja uma actualização salarial de 0,9%, o 
Conselho de Administração entendeu poder ir mais além. Assim, a nossa tabela salarial 
foi actualizada considerando os seguintes patamares: 

- 5% de aumento para os ordenados até 1.500€; 

- 2% de aumento para os ordenados que situam no intervalo 1.500€ - 2.000€;e 

- 0,9% de aumento para os ordenados acima de 2.000€. 

Considerando a Resolução do Conselho de Ministros de 21 de Dezembro de 2021, 
estão em aplicação um conjunto de novas restrições no âmbito da situação de 
calamidade que todos vivemos, destacando-se: 

- A obrigatoriedade do teletrabalho, sempre que as funções o permitam, entre os dias 
25 de Dezembro de 2021 e 9 de Janeiro de 2022; 

- Devido à suspensão das actividades lectivas e não lectivas, a aplicação do regime do 
apoio excepcional à família foi alargado e abrangerá o período de 27 de Dezembro a 9 
de Janeiro de 2022. 

Aconselhamos vivamente a todas e todos os colegas que ainda não foram vacinados 
que se encaminhem para os centros de vacinação. A saúde é um bem que deve ser 
vivamente protegido. Nos últimos dias a contaminação tem aumentado muito. Os 
colegas que não estão vacinados poderão eventualmente ser mais atacados pelos 
efeitos do vírus. 

Na continuidade dos procedimentos anteriores, a TRATOLIXO vai continuar a 
proporcionar, às colegas e aos colegas, a realização dos testes necessários para que 
se possa minimizar a incidência do COVID-19 e para que o trabalho se possa exercer 
de forma mais segura e confortável. 

Queremos agradecer a todas e a todos os colegas da TRATOLIXO, que se têm 
dedicado com eficiência ao meritório trabalho de salvaguarda da saúde pública e do 
ambiente, e que tem ajudado a minimizar esta crise, e desejar-vos um período de Natal 
e Ano Novo muito feliz, assim como às vossas famílias.  

 

29 de Dezembro de 2021 

 

João Pereira Teixeira  

Presidente do Conselho de Administração 
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