
Município de Loulé renova 
contrato de urbanos com
a PreZero Portugal

 Os serviços de limpeza urbana no centro urbano de Loulé 
continuam a cargo da PreZero Portugal por mais 2 anos. 
A renovação do contrato vem dar continuidade a um serviço 
prestado pela empresa desde 2017.
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Decálogo de boas práticas 
contra incêndios 

 Devido às altas temperaturas no Verão, a PreZero publicou um 
decálogo com as principais medidas de prevenção para evitar 
incêndios em qualquer instalação de tratamento gerida pela 
empresa em Espanha e Portugal. Nestas instalações acumulam-se 
grandes quantidades de papel, vidro ou plástico, e estes resíduos 
expostos a altas temperaturas podem inflamar com facilidade.
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https://prezero.es/pt-pt/revista3rs/

Cuida-te +: novos 
workshops para melhorar 
a tua alimentação

 Queres melhorar a tua alimentação este Verão? Acede à 
plataforma para trabalhadores “Cuida-te +” e consulta todas 
as novidades para teres uma alimentação saudável. Tens à tua 
disposição workshops sobre alimentação saudável, produtos da 
época, receitas variadas e informação útil para melhorar a tua 
nutrição. Começa, hoje mesmo, a cuidar de ti! 
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Acede à plataforma 
através do código QR



Dia Mundial do 
Cantoneiro de Recolha

“Gosto de ser cantoneira de recolha porque, com o meu trabalho, 
contribuo para que as gerações futuras possam viver em ambientes e 
locais mais limpos. Sinto-me motivada sempre que as crianças passam 
por mim e me acenam enquanto faço a recolha! Desejo que no futuro 
reconheçam e valorizem as mulheres nesta profissão, pois é uma função 
normalmente associada aos homens por ser fisicamente exigente.”

Carla Almeida
Cantoneira de recolha da AMRPB/Oliveira de Frades

“Com o meu trabalho ajudo a que as cidades fiquem mais limpas e, 
dessa forma, ajudo a cuidar do ambiente.
Quando estamos a trabalhar, acho sempre engraçado quando os cães 
correm e ladram atrás de nós enquanto nos deslocamos na traseira do 
camião! Gostava que no futuro valorizassem o nosso trabalho e que a 
profissão de cantoneiro passe a ser mais reconhecida por todos.”

José Carlos Pinto
Cantoneiro de recolha de Bragança

“Gosto de ser Cantoneiro, pois ao fazer a recolha de resíduos estou a 
contribuir para promover a recolha seletiva.
Aprecio o trabalho em equipa e gosto do espírito de entreajuda quando 
fazemos a recolha em dias de chuva e mau tempo. Para o futuro, 
desejo que a profissão de cantoneiro de recolha seja respeitada como 
qualquer outra profissão.”

André Moura
Cantoneiro de recolha da Maia

O nosso obrigado a todos(as) os(as) Cantoneiros(as) de Recolha da 
PreZero Portugal pela sua dedicação e empenho.
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