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Percurso ·  Track Record

2015

Lançamento do ECO KIOSKO® - estrutura 
inovadora concebida para disseminar boas 
práticas de cidadania em contexto comer-
cial e cultural
Launched ECO KIOSKO® – an innovative 
structure conceived to disseminate best citi-
zenship practices in a commercial and cultural 
context

Instalação da plataforma interativa SUMAKids® 
- espaço online de disponibilização de con-
teúdos de educação ambiental 
Interactive SUMAKids® platform implemented 
– online space that provides environmental 
education contents

Adjudicação ao consórcio formado pela 
SUMA e pela Tanzifco de um contrato 
para recolha de resíduos, operação e ma-
nutenção de seis estações de transferência 
e exploração de um aterro sanitário em Al 

Sharqiya Sul, Omã, por um período de sete 
anos
SUMA and the Tanzifco consortium granted 
a contract for waste collection, operation 
and maintenance of six transfer stations and 
operation of one landfill in Al Sharqiya South, 
Oman, for a seven year period

Extensão da atividade da CONSITA ao es-
tado de Rio Grande do Sul, ultrapassando, 
assim, a fasquia do milhão de habitantes ser-
vidos no Brasil 
Extension of CONSITA’s activity to the state 
of Rio Grande do Sul, surpassing thus one 
million people served in Brazil

2014

Aquisição da Empresa Geral de Fomento 
(EGF), holding estatal que gere 11 sistemas 
multimunicipais de tratamento de resíduos, 
os quais correspondem a 6,4 milhões de 
habitantes servidos
Acquisition of Empresa Geral de Fomento 

(EGF), a state holding company that man-
ages 11 multi-municipal systems of waste 
treatment, which corresponds to 6.4 million 
inhabitants served

Inauguração da primeira unidade de rege- 
neração de óleos usados em Portugal, na 
Chamusca, pela ENVIROIL, com capacidade 
para tratar 20 mil toneladas por ano
Opening of the first oil regeneration unit in 
Portugal, by ENVIROIL, with capacity to treat 
20,000 tons per year

Difusão de conteúdos de sensibilização am-
biental em contexto televisivo - aplicação 
interativa MEO Kids
Environmental awareness contents diffused 
on TV – interactive MEO Kids’ app

Início da atividade no Médio Oriente – ver-
tente da confinação técnica de resíduos no 
norte do Sultanato de Omã
Start of activities in the Middle East – tech-
nical waste confinement in the north of the 

Política de Qualidade 
Visão de Liderança 
Compromisso para a Sustentabilidade 
Educação para a Cidadania Ativa

Detendo um perfil único de atuação, a SUMA assenta 
a sua política na melhoria contínua da qualidade dos 
serviços prestados, cumprindo os mais exigentes 
requisitos do desempenho em segurança e assumindo 
um compromisso para a sustentabilidade.

Com uma visão de liderança e referência de dina-
mismo e inovação, congrega sinergias de mais de três 
dezenas de empresas com ampla e distinta atuação 
no território nacional e internacional, no domínio 
da gestão integrada de resíduos, para responder às 
renovadas necessidades e exigências do mercado.

Nos últimos anos, o desafio de operar diretamente 
nos mercados exteriores integra os objetivos es-
tratégicos de crescimento da empresa, que conta já 
com cinco países e três continentes na sua carteira 
de contratos, prevendo-se que as participadas de 
âmbito internacional atinjam uma faturação de cerca 
de 60 milhões de euros em 2015. 

Quality Policy 
Vision for Leadership 
Sustainability Commitment 
Education for Active Citizenship

Possessing a unique performance profile, SUMA 
strives to continually improve the quality of services 
offered.  Abiding by the most demanding performance 
and safety requisites, the company is committed to 
sustainability.

With a vision for leadership, and held as a reference in 
dynamism and innovation, SUMA brings together sy- 
nergies from over three dozen companies, with vast 
and distinct roles on the national and international 
territory, operating in integrated waste management 
to meet the changing needs and demands of the 
market.

In recent years, the challenge to operate directly in  
foreign markets has been a part of the company’s 
strategic growth objectives, which now include five 
countries and three continents in its contracts port-
folio. Forecasts indicate that international affiliates will 
invoice close to 60 million Euros in 2015.



Sultanate of Oman

2013

Arranque das operações de recolha de RSU e 
limpeza urbana no Sumbe, capital da província 
de Kwanza Sul – Angola
Operations for urban solid waste collection 
take off in Sumbe, the capital of Kwanza Sul 
province − Angola 

Início da internacionalização em Moçambique 
através da participada ECOLIFE - serviços de 
recolha de RSU na cidade de Maputo
Internationalization begins in Mozambique 
through affiliate ECOLIFE – services for urban 
solid waste collection in the city of Maputo

Reconhecimento da SUMA na área da gestão 
de risco - atribuição do galardão Especial Con-
fiança (iniciativa Prémios Açoreana Risk Man-
agement Diário Económico)
SUMA recognized in the area of Risk Ma- 
nagement – attributed the Special Confidence 

award (an initiative by Açoreana Awards Risk 
Management Diário Económico)

2012

Início de operações de recolha de RSU, pela 
AGIR, na Cidade da Praia – Cabo Verde
AGIR kicks off operations for urban solid waste 
collection in Cidade da Praia – Cape Verde

2011

Superação de 25% do volume de negó- 
cios da SUMA justificado pela atividade in-
ternacional
Exceeded by 25% SUMA’s sales turnover goal 
set for its international activity

Reconhecimento da VISTA WASTE como 
“Melhor Participação Internacional” na 1ª Feira 
Internacional de Ambiente - Angola
VISTA WASTE recognized as the “Best Inter-
national Affiliate” at the 1st International  
Environmental Fair − Angola

2010

Lançamento do ECOSCÓPIO® – novo formato 
de unidade móvel de sensibilização vocacio- 
nada para jovens
Launched the ECOSCÓPIO® − a new mobile 
awareness unit format directed at youths

Lançamento da ECOMACHIMBA em Angola 
– unidade móvel de sensibilização vocacionada 
para jovens e população adulta
Launched ECOMACHIMBA in Angola – a 
mobile awareness unit directed at youths and 
adults

Construção da primeira unidade de regenera- 
ção de óleos industriais em Portugal, através 
da ENVIROIL
Built the first unit for regenerating industrial oils 
in Portugal through ENVIROIL

2009

Aquisição da primeira frota de recolha de car-
ga lateral – Município de Sintra

Acquisition of the first fleet for side-loading 
collection – Sintra Municipality

Constituição da RIMA – empresa participada  
pela SUMA e responsável pela gestão do  
Aterro de Resíduos Industriais Não Perigosos 
da Lustosa (concelho de Lousada)
Founded RIMA – SUMA affiliate responsible for 
managing the Lustosa Industrial Non-Hazardous 
Waste Landfill (Lousada county)

Implantação do GiSUMA – Sistema Integrado 
de Consulta e Edição de Informação Geográfi-
ca (georreferenciação nacional de atividade de 
contentorização e circuitos)
Implantation of GiSUMA – Integrated Consulting 
System and Geographic Information Editing 
(national geo-referencing for containerization 
and circuit activity)

Inauguração do Centro de Educação Ambien-
tal em Luanda – Angola
Inauguration of the Environmental Education 
Center in Luanda − Angola



Lançamento da LIXOMACHIMBA em Angola
Launch of LIXOMACHIMBA in Angola

Extensão dos serviços prestados pela VISTA 
WASTE – empresa participada pela SUMA 
para o mercado angolano – à província de 
Benguela
Extension of the services provided by  VISTA 
WASTE – SUMA affiliate for the Angolan market 
– to the province of Benguela

Reconhecimento público da SUMA como 
“Empresa de Gestão Exemplar” (suplemento 
publicado no Diário de Notícias, em novem-
bro de 2009, sobre “As 1000 Maiores Empre-
sas de 2008”)
Public recognition of SUMA as “A Company  
with Exemplary Management” (supplement  
published in Diário de Notícias newspaper, in 
November 2009 on “The 1000 Greatest Com-
panies in 2008”) 

Aquisição das empresas CORREIA&CORREIA, 
ENVIROIL, TRANSPORLIXOS e EKOŚRODO- 

WISKO
Acquired companies CORREIA&CORREIA, 
ENVIROIL, TRANSPORLIXOS and EKOŚRO-
DOWISKO

2008

Início do projeto de internacionalização  
– celebração de contratos nas áreas da reco- 
lha de RSU, limpeza urbana e educação ambi-
ental na Província de Luanda - Angola
International project kicks off – signed contracts 
in the urban solid waste collection, urban cleaning 
and environmental education sectors in the 
province of Luanda - Angola

Atribuição à sede da SUMA e centro de servi- 
ços de Aveiro da tripla certificação em  
Qualidade, Ambiente e Segurança – NP EN 
ISO 14001:2004 e NP 4397:2001 / OHSAS 
18001:1999
SUMA headquarters and Aveiro services 
center attributed a triple cer tification in  
Quality, Environment and Safety − NP EN 

ISO 14001:2004 and NP 4397:2001 / OHSAS 
18001:1999

Aquisição da TRIU por incorporação 
TRIU acquired through incorporation

Constituição da SIGA – empresa participada 
pela SUMA e vocacionada para a gestão global 
de resíduos nos Açores
SIGA founded – SUMA's affiliate dedicated to 
the global waste management in the Azores

Lançamento do CIDADÓMETRO® – unidade 
móvel de sensibilização vocacionada para os 
núcleos familiares
CIDADÓMETRO®  is launched – a mobile 
awareness unit directed at families

2007 

Alargamento da certificação da CITRUP à 
vertente da Responsabilidade Social – Norma 
SA 8000
CITRUP’s certification extended to include Social 
Responsibility – Norm SA 8000

Atribuição à CITRUP do prémio EcoPME 
(galardão que distingue a política de eco- 
eficiência e sustentabilidade das empresas)
CITRUP awarded the EcoPME prize (award that 
distinguishes company’s eco-efficiency and sus- 
tainability policies)

Aquisição da NOVAFLEX e participadas – 
REAL VERDE e NOVA BEIRA
Acquired NOVAFLEX and respective affiliates 
− REAL VERDE and NOVA BEIRA

2006

Certificação da sede da SUMA e do centro de 
serviços de Aveiro – NP EN ISO 9001:2000
Certification for SUMA headquarters and the 
Aveiro services center − NP EN ISO 9001:2000

Acreditação da SUMA pelo Instituto para a 
Qualidade na Formação
SUMA accredited by the Institute for Quality  
in Training



2005

Lançamento da 1ª unidade móvel solidária – 
REUTILÂNDIA® (projeto de reutilização, sus-
tentabilidade e solidariedade)
Launched 1st solidarity mobile unit -  
REUTILÂNDIA® (project for reuse, sustainability 
and solidarity)

Certificação da Estação de Tratamento de 
Resíduos Sólidos Urbanos (ETRSU) de Riba 
d’Ave – NP EN ISO 9001:2000
Certification for Urban Solid Waste Treatment 
Station (ETRSU) in Riba d’Ave – NP EN ISO 
9001:2000

2004

Atribuição do 1º lugar do Prémio Nacional 
de Inovação Ambiental: SUMA-VLE (viatura 
de lavagem de contentores de ecopontos e 
subterrâneos)
Awarded 1st place for the National Envi-
ronmental Innovation Award: SUMA-VLE  
(vehicle for washing recycling banks 

and underground containers)

2003

Acreditação do laboratório de análises pela 
NP EN ISO/IEC 17025
Accreditation for the analysis laboratory by  
NP EN ISO/IEC 17025

2002

Lançamento da unidade móvel de formação 
da SUMA
Launched SUMA’s mobile training unit

2001

Lançamento de um projeto pioneiro no domí-
nio da educação ambiental  – LIXOTECA® 
itinerante
Launch of a pioneer project in environmental 
education – the itinerant LIXOTECA®

2000

Gestão da recolha seletiva e limpeza da sede 

da Presidência Portuguesa do Conselho da 
União Europeia – PORTUGAL 2000
Selective waste collection management 
and cleaning of the Portuguese Presiden-
cy headquarters for the European Union 
– PORTUGAL 2000

1998

Aplicação de um modelo exemplar de lim-
peza em espaço urbano – EXPO’ 98: a última 
exposição mundial do século XX
Implementation of an exemplary model for 
urban cleaning – EXPO ’98: 20th century’s last 
World Expo

1996

Início do primeiro contrato de recolha se-
letiva – Município de Aveiro
Start of the first contract for selective waste 
collection – Aveiro Municipality

1995

Celebração do primeiro contrato de prestação 
de serviços – recolha indiferenciada, recolha 
de objetos de grandes dimensões e limpeza 
urbana no Município da Batalha
The first contract for the provision of services 
− commingled waste, bulky waste collection and 
urban cleaning for Batalha Municipality − is signed

1994

Constituição da SUMA – Serviços Urbanos e 
Meio Ambiente, S.A.
SUMA is founded



Recursos Humanos
Human Resources

Integrando mais de 4 mil trabalhadores, a SUMA 
aposta numa política de inovação organizacional 
e tecnológica e na permanente definição de 
estratégias de gestão da motivação, com vista à 
promoção da produtividade e ao comprometi-
mento dos trabalhadores na cultura empresarial.

A orientar a atitude de fomentar, dentro e fora 
da sua estrutura, consciências críticas que atuem 
numa perspetiva de mudança e desenvolvimento, 
está uma política de gestão assente em valores 
de compromisso com a responsabilidade social, 
a sensibilização e educação para a cidadania, a 
formação profissional e a dignificação do setor 
de atuação.

Integrating over 4000 employees, SUMA bets 
on innovative organizational and technological 
policies, and motivation management strate-
gies aimed at promoting productivity, as well 

as employee commitment to corporate culture.

Behind the attitude to encourage critical cons- 
cience that spearhead change and development  
both inside and outside its structure, lies a 
management policy founded on the values of 
commitment to social responsibility, awareness 
and education for citizenship, professional trai- 
ning and dignifying the sector it acts in.

Recursos Humanos· Human Resources

Quadros Dirigentes · Executive Management 54

Quadros Técnicos · Technical Staff 230

Quadros Operacionais · Operational Staff 4.005

Total · Total 4.289

Equipamentos ·  Equipment

A adequação da capacidade instalada às ne-
cessidades dos serviços a prestar, sempre su- 
bordinada às questões de sustentabilidade, de 

segurança e bem-estar dos trabalhadores, de 
desempenho ambiental – minimização de consu-
mos e de emissões – e de fomento de sinergias, 
caracteriza os investimentos feitos no parque 
de viaturas SUMA, cujo perfil está associado 
à adesão aos sistemas de última geração e à 
inovação e desenvolvimento, com recursos 
próprios, já com quatro patentes registadas.

Paralelamente, exigências de cumprimento da 
política transversal de otimização de operações, 
baseada na eficiência dos recursos disponibi-
lizados e sua monitorização, têm alavancado a 
criação de soluções à medida, como o sistema 
COF (Controlo e Otimização de Frotas – que 
possibilita complementar a gestão e verificação 
presencial com o registo objetivo do cumpri-
mento do serviço à distância, respetivo cálculo 
e quantificação de desvios), e as aplicações 
desenvolvidas na área do GIS (Sistema de In-
formação Geográfica – que permite garantir a 
melhor definição e rentabilização de circuitos); 
ferramentas que proporcionam a obtenção 

de indicadores vitais para a contínua melhoria 
operativa e para a redução da sinistralidade, 
com repercussões a nível de gestão de recur-
sos humanos, gestão de frotas e qualidade do 
serviço prestado.

Installed capacity must be fully sufficient for the 
services needed, always taking into account is-
sues of sustainability,  the safety and well-being of 
employees, environmental performance – taking 
care to minimize consumption and emissions − 
and fostering synergies, which characterize the 
investments made to SUMA’s car park, which 
profile is in line with next generation systems, 
innovation and development, with its own re-
sources that include four registered patents.

In parallel, the compliance requirements of trans-
versal polices aimed at optimizing operations, 
based  on the efficiency of available resources 
and their monitoring, have leveraged a creation 
of customized solutions such as the OFE system 
(Optimizing Fleet Efficiency). These solutions 

Recursos Humanos ·  Human Resources Equipamentos ·  Equipments



complement management, allow on-site ve- 
rification with the objective of fulfilling service 
from a distance, and quantify deviations. Ap- 
plications developed in the area of GIS (Geo- 
graphic Information Systems, that let you  
define the more profitable routes) as well as 
tools that allow you to identify vital indicators 
to operate more optimally, reduce accidents 
that have repercussions on human resource 
management, improve fleet management and 
the quality of services rendered.

 

Equipamentos · Equipment

Viaturas Pesadas ·  Large heavy vehicles 732

Viaturas Ligeiras · Light Vehicles 523

Equipamento Diverso · Diverse Equipment 4.436

Contentorização· Containerization 91.934

Sistemas I&D Patenteados
Patented R&D Systems

SUMA-VLE – Sistema de lavagem interior e 
exterior de contentores de ecopontos de su-
perfície e subterrâneos a alta pressão, que per-
mite maior autonomia, mobilidade e economia 
de recursos (tempo, água, recursos humanos).

SUMA-VLE – High pressure interior and exterior 
cleaning system for surface and underground 
recycling banks that allows for greater autonomy 
and mobility as well as resource savings (time, 
water, human resources). 

SUMA-SPIC – Sistema de recolha e identificação 
eletrónica de contentores, que atua em simultâ-
neo para monitorização dos resíduos de cada 
um dos equipamentos recolhidos, possibilitando 
a equidade no pagamento da taxa correspon-
dente à quantidade produzida.

SUMA-SPIC – System for the collection and 
electronic identification of dumpsters, that si-
multaneously monitors the type of waste inside 
each collected equipment. This system allows 

for impartiality when paying the tax that cor-
responds to quantity produced.

SUMA-FIX – Sistema de travagem de conten-
tores por engate rápido que mantém a tampa 
do contentor fechada após cada utilização.

SUMA-FIX – Quick dumpster braking system 
that maintains the lid closed after use.

SUMA-DAAC – Dispositivo de acoplamento e 
abertura de contentores que permite operar 
com múltiplos sistemas de engate e em vários 
estados de desgaste, facilitando a atividade e 
eficiência da recolha.

SUMA-DAAC – Device for pairing and opening 
dumpsters enabling the operation of multiple 
coupling systems, in various stages of wear and 
tear, thereby facilitating the efficiency of the 
collection process. 

SUMA-QUICK – Acessório para suspensão de 
cargas composto por um gancho especial que 

permite fazer o desengate automático, dispen-
sando os cantoneiros de apoio.

SUMA-QUICK – Accessory for suspending 
heavy loads comprised of a special hook that 
enables the load’s automatic release.

Implantação Nacional
National Implantation

Uma origem sustentada nos alicerces sólidos 
dos acionistas de referência - grupo Mota-Engil 
e Urbaser -, uma forte implantação em todas as 
regiões do território nacional e uma capacidade 
de permanente adaptação e inovação, forjam a 
credibilidade de mais de duas décadas de atividade 
ao serviço do ambiente e das populações.

SUMA’s sustained origins rest on the cor-
nerstone of stakeholders of reference – the 
Mota-Engil group and Urbaser, and a strong 
implantation in every region of the country 
backed by a capacity for permanent adaptation 
and innovation. Combined, these factors have 

Implantação Nacional ·  National Deployment

Sistemas I&D Patenteados

Patent R&D Systems



forged a credibility spanning two decades spent 
servicing the environment and the population.

 

Recolha e Transporte de Resíduos/ 
Limpeza Urbana
Collection and Waste Transportation/ 
Urban Cleaning

Alcobaça, Almada, Aveiro, Barreiro, Batalha, Be-
navente, Caminha, Cartaxo, Celorico de Basto, 
Condeixa-a-Nova, Constância, Esposende, Fel-
gueiras, Figueira da Foz, Guarda, Ílhavo, Leiria, 
Loulé, Lousada, Matosinhos, Monção, Montalegre, 
Oliveira do Bairro, Ourém, Paços de Ferreira, 
Palmela, Porto, Porto de Mós, Rio Maior, Santa 
Maria da Feira, Santo Tirso, Seixal, Sintra, Terras 
de Bouro, Trancoso, Valença, Vila do Bispo, Vila 
do Conde, Vila Franca de Xira, Vila Nova de 
Cerveira, Vila Nova de Gaia.

Gestão e Tratamento de Resíduos
Waste Management and Treatment

Alcácer do Sal, Alijó, Aljustrel, Almeirim, Alpi- 
arça, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, 
Ferreira do Alentejo, Grândola, Mesão Frio, 

Murça, Odemira, Peso da Régua, Sabrosa, Sal-
vaterra de Magos, Santa Marta de Penaguião, 
Santiago do Cacém, Sines, Vila Real, Lagoa, Ponta 
Delgada, Povoação, Ribeira Grande e Vila Franca 
do Campo.

Implantação Internacional
International Implantation

A SUMA prossegue a sua estratégia de crescimento 
sustentado e de implantação geográfica dentro  
 
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e fora de Portugal, através de um ambicioso  
projeto de internacionalização das suas ope- 
rações, levado a cabo nos mercados de 
África, América do Sul e Médio Oriente,  
com presença firmada em Angola, Cabo  
Verde, Moçambique, Brasil e no Sultanato de Omã.

SUMA continues to pursue its sustained 
growth strategy and geographic implanta- 
tion inside and outside Portugal, through 

Contratos nacionais em execução 
(duração superior a 1 ano) 

Ongoing national contracts (lasting more than 1 year)

 
Municípios 

Contratados 
Contracted 

Municipalities

População 
Abrangida 
Covered 

Population

Recolha e 
Transporte de RSU/ 
Limpeza Urbana 
Collection and 
Transport of Urban 
Solid Waste/ 
Urban Cleaning

41 2.152.414

Gestão/Tratamento 
de RSU 
Urban Solid Waste 
Management/ 
Treatment

26 490.163

Implantação Internacional ·  International Deployment

Recolha de Resíduos e Limpeza Urbana

Waste Collection and Urban Cleaning

Contratos internacionais em execução ·  Ongoing international contracts

Recolha, gestão e tratamento de resíduos / Limpeza urbana / Educação ambiental 
Collection, management and waste treatment / Urban cleaning / Environmental education

País · Country Municípios · Municipalities População abrangida · Covered population

Angola 8 2.055.000

Cabo Verde · Cape Verde 1 26.500

Moçambique · Mozambique 1 160.000

Brasil · Brazil 5 882.600

Omã · Oman 6 295.000

Total 21 3.419.100



an ambitious internationalization project. 
Thus far, the company operates in the 
Afr ican, South American and Middle 
Eastern markets with a consolidated  
presence in Angola, Cape Verde, Mozambique, 
Brazil and the Sultanate of Oman

Recolha de Resíduos e Limpeza Urbana 
Waste Collection and Urban Cleaning
Angola · Municípios de Samba, Rangel, Sam-
bizanga, Kilamba Kiaxi, Belas, Sumbe, Gabela 
e Benguela
Angola · Municipalities of Samba, Rangel, Sam-
bizanga, Kilamba Kiaxi, Belas, Sumbe, Gabela 
and Benguela

Brasil · Municípios de Belo Horizonte, Laje 
Muriaé, Varginha, Registro e Nova Lima 
Brazil · Municipalities of Belo Horizonte, Laje 
Muriaé, Varginha, Registro and Nova Lima

Cabo Verde · Município da Praia 
Cape Verde · Municipalitie of Praia

Moçambique · Município de Maputo 
Mozambique · Municipalitie of Maputo 
 
Gestão e Tratamento de Resíduos
Waste Management and Treatment
Angola · Província de Benguela 
Angola · Province of Benguela

Omã · Municípios de Nizwa, Samail, Al Hamra, 
Izki, Bahla e Adam
Oman · Municipalities of Nizwa, Samail, Al Hamra, 
Izki, Bahla and Adam

Análise de Crescimento
Growth Analysis

Apesar das contingências da crise financeira 
internacional e da consequente paralisia trans-
versal dos setores de atividade, o esforço para 
inverter o ciclo negativo em que o setor dos 
resíduos em Portugal se encontra e o desem-
penho das empresas que contribuem para a 
atividade do grupo permitiram manter a SUMA 

na liderança do mercado nacional.

Despite the contingencies of the international 
financial crisis and its consequent impact on the 
sector, the effort put into combating the effect 
this has had on the waste sector in Portugal, 
combined with the stellar performance of com-
panies that contribute to the group’s activity, 
have allowed SUMA to maintain a position of 
leadership on the national market.

Recolha de Resíduos e Limpeza Urbana

Waste Collection and Urban Cleaning

Gestão e Tratamento de Resíduos Análise de Crescimento

Growth AnalisysWaste Management and Treatment

Nacional/National Internacional/Internacional

Recursos Humanos· Human Resources

2015

2011

2013

2009

2007



Nacional/National Internacional/International

2015

2011

2013

2009

2007

Equipamentos Motorizados· Motorized Equipment

Nacional/National Internacional/International

Resíduos Urbanos - Recolha e Tratamento· Urban Solid Waste - Collection and Treatment

2014

2012

(Unidades em toneladas ·  Units in tons)

2010

2008

.

..

. .

.

.

.

.

.

Nacional/National Internacional/International

Resíduos Industriais - Recolha e Tratamento· Industrial Waste - Collection and Treatment

2014

2012

2010

2008

(Unidades em toneladas ·  Units in tons)

.

. .

.

.

.

Volume de negócios· Turnover (milhões de euros· millions of euros)

2014

2012

2010

2008

Nacional/National Internacional/International Internacional não consolidado/Non-consolidated International



Certificações/Acreditações ·  Certifications/Accreditations

Certificações/Acreditações
Certifications/Accreditations

Os investimentos efetuados nas áreas da qualidade, ambiente 
e segurança, aliados a um efetivo empenho com vista à me- 
lhoria contínua e aos múltiplos diagnósticos de autoavaliação, 
convergem para uma incremental e permanente busca de 
padrões de excelência, reconhecidos pelas certificações dos 
diversos sistemas integrados de gestão implementados.

Investments carried out in areas such as quality, the environment 
and safety, and a strong commitment to continuously improve 
based on feedback from multiple auto-evaluation diagnostics, 
has resulted in an incremental and permanent search for ex-
cellence that has come to be recognized through certifications 
from diverse integrated management systems. 

SUMA – Sede e centro de serviços de Aveiro
SUMA – Headquarters and Aveiro services center
NP EN ISO 9001:2008 · NP EN ISO 14001:2012 
OHSAS 18001:2007 / NP 4397:2008

SUMA – Serviços de formação
SUMA – Professional training services
Portaria n.º 782/97, de 29 de Agosto 
Ordinance no. 782/97, August 29th

SUMA Matosinhos – Laboratório · Laboratory
NP EN ISO / IEC 17025:2005

CITRUP 
NP EN ISO 9001:2008 · NP EN ISO 14001:2012 
OHSAS 18001:2007 / NP 4397:2008 · SA 8000:2008

CONSITA
NBR ISSO 9001:2000

CORREIA&CORREIA
NP EN ISO 9001:2008 · NP EN ISO 14001:2012 
OHSAS 18001:2007 / NP 4397:2008

ECOLEZÍRIA 
NP EN ISO 9001:2008

ENVIROIL II 
NP EN ISO 9001:2008 · NP EN ISO 14001:2012

RESILEI
NP EN ISO 9001:2008 · NP EN ISO 14001:2004 
OHSAS 18001:2007 / NP 4397:2008

SIGA
NP EN ISO 9001:2008

Margem EBITDA· EBITDA Margin

2014

2012

2010

2008

Quota de Mercado· Market Share - Portugal

SUMA 47%



AGIR
AMBILITAL
CITRUP
CONSITA
CORREIA&CORREIA
ECOLEZÍRIA
ECOLIFE

ENVIROIL
NOVAFLEX
REAL VERDE
RESILEI
RIMA
SIGA
SUMA

SUMA ESPOSENDE
SUMA MATOSINHOS
SUMA OMAN
SUMA PORTO
TRIU
VISTA WASTE

Sede · Headquarters
Av. D. João II, nº 30, 1.º · 1990-092 Lisboa · Portugal 

Tel.: (+351) 217 997 700 · Fax: (+351) 217 997 763
Mail: sede@suma.pt · www.suma.pt
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