
 
 
  
 
Lançamento inaugural no Município de Aveiro 
  

SUMA INAUGURA A NOVA PLATAFORMA INTERATIVA 
“ANIMAIS DA CIDADE” 

 
Convergente com a contínua aposta da SUMA nas novas tendências digitais e 
na criação e disponibilização de ferramentas de mobilização comportamental 
nas vertentes da cidadania, urbanidade e ambiente, a SUMA disponibiliza, no 
site da Câmara Municipal de Aveiro, a sua nova plataforma interativa. 
  
Lisboa, 18 de novembro de 2016: A SUMA inaugura, no próximo dia 22 de 

novembro, com a presença do Presidente da Edilidade José Ribau Esteves, e do 

Presidente do Conselho de Administração da SUMA, Jorge Rodrigues, no Teatro 

Aveirense, a plataforma “Animais da Cidade”, que ficará, a partir desta data, 

disponível no site oficial desta autarquia e da SUMA, e, posteriormente, em todos 

os espaços web dos demais municípios clientes, bem como nos de outras entidades 

parceiras.  

 

Disponibilizando um link direto nos sites institucionais das entidades visadas neste 

projeto, ficam acessíveis, online, conteúdos de educação ambiental, que visam alertar 

para a exigência de urbanidade na utilização do espaço e equipamentos públicos 

enquanto princípio de salvaguarda de direitos e deveres individuais. 

 

Fazendo uso de uma estratégia animista, que associa condutas negligentes, assim 

como responsáveis, às metáforas comumente utilizadas para os comportamentos do 

reino animal, este espaço é constituído por mais de uma dezena de vídeos didáticos, 

fichas pedagógicas descarregáveis, e cinco jogos interativos relacionados, que almejam 

a retificação de comportamentos, sobretudo no âmbito da limpeza urbana e do 
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acondicionamento e deposição de resíduos, estimulando, assim, a adoção de um perfil 

de cidadania e prevenção.   

 

As regras de acondicionamento e deposição de resíduos em contexto doméstico, a 

redução da sua produção através de um consumo sustentável, as vantagens individuais 

associadas, bem como o controlo e retificação do comportamento dos pares por via de 

pressão e exclusão social, são algumas das temáticas abordadas nesta plataforma, que 

pretende cultivar um sentido crítico de cidadania ativa nos internautas. 
 

Esta plataforma constitui-se, juntamente com o SUMAKids, como um importante 

pilar do compromisso de responsabilidade social há muito assumido pela empresa, 

junto de clientes e populações abrangidas. 

 

Pode aceder à plataforma através do link: http://www.suma.pt/animaisdacidade 

 
 

 


