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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 2020 tem sido um desafio para a nossa resiliência, para a nossa capacidade 

de encarar novos problemas e para a nossa disponibilidade à solidariedade e à 

cooperação, com todos, em especial com pessoas que nos rodeiam no nosso dia-a-dia. 

Para a TRATOLIXO o ano de 2020 exigiu uma gestão muito diferente dos anos 

antecedentes. O esforço na gestão da pandemia tem alterado substancialmente a 

organização do trabalho, as relações laborais e a relação entre colegas. 

Temos tido sempre presente um conjunto de princípios e práticas para minimizar os 

impactos negativos que a pandemia nos traz. 

São alguns exemplos da prática que tem sido aplicada ao longo deste ano, tendo como 

prioridade a segurança e a 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 

podem estar em teletrabalho, desde Março até Dezembro. 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 700 testes PCR e de 
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550 testes serológicos. 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. Neste sentido decidiu que no Natal 2020 são 

proporcionados aos colaboradores um conjunto de benefícios, dos quais salientamos: 

Um cabaz de Natal;  

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 2020 10; 15; 20; 25 e 30 

anos de trabalho na TRATOLIXO; 

Um cartão de vale de compras totalizando: 400€ para todos os trabalhadores 

que têm ordenados inferiores a 1000€; 350€ para todos os trabalhadores que 

têm ordenados entre 1000€ e 1500€; 300€ para todos os trabalhadores que têm 

ordenados entre 1500€ e 2000€ e 200€ para todos os trabalhadores que têm 

ordenados entre 2000€ e 2500€; 150€ para todos os trabalhadores que têm 

ordenados entre 2500€ e 3000€; 100€ para todos os trabalhadores que têm 

ordenados superiores a 3000€. Para além destes valores, foi contemplada uma 

majoração de 25% relativamente aos trabalhadores que estiveram e estão na 

«linha da frente», ajudando a que a empresa conseguisse manter todos os seus 

serviços com a mínima perturbação possível para a sociedade. 

 

A TRATOLIXO proporciona aos colaboradores a realização de um teste 

imunocromatográfico (Teste de Diagnóstico Rápido de Antigénio Covid-19) nos dias 22 

e 23 de Dezembro em Trajouce e na Abrunheira, para que possam passar o Natal de 

forma mais confortável e segura, com a família. Agradecemos que se inscrevam junto 

dos Recursos Humanos até ao dia 18 de Dezembro. 
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Queremos 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 desejar-vos um período de Natal e Ano 

Novo muito feliz, assim como às vossas famílias. 

 

03 de Dezembro de 2020 

 

João Pereira Teixeira 

Presidente do Conselho de Administração 

 


