
 
 
No Fórum Aveiro, com a presença do Presidente da Câmara Municipal  
 

SUMA inaugura ECO KIOSKO®  

em Aveiro 
 
Aveiro, 11 de junho de 2015: A SUMA inaugura, hoje, pelas 14h30, a sua mais recente unidade 

móvel de sensibilização ambiental, o ECO KIOSKO®. O evento decorre no Fórum Aveiro, com a 

presença do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves, do Presidente do 

Conselho de Administração da SUMA, Jorge Rodrigues, e de membros da comunidade escolar, 

num lançamento que conta com um programa lúdico-pedagógico. 

 

Inspirado nos primeiros quiosques da capital portuguesa, o ECO KIOSKO® é uma estrutura 

preparada para circular em espaços comerciais, com atividades de exploração sensorial e 

multimédia e convidando à interação e aprendizagem em família, em contexto de lazer, 

abordando, através de filmes informativos, formativos e videoclipes, as vantagens individuais do 

consumo sustentável, do exercício da cidadania ativa e de urbanidade e, complementarmente, 

proporciona a exploração de jogos de encaixe, rotação, labirinto e correspondência. 

 

Este suporte está adequado a espaços de grande fluxo populacional, apelando ao consumo 

sustentável, justamente em áreas onde a convocação para compras prescindíveis assume um 

papel dominante, e destina-se, sobretudo, a mobilizar o público infantil a exercer o seu poder de 

influência junto dos pais, numa chamada de atenção para o combate ao desperdício, bem como 

para consciencialização relativamente ao valor da poupança, incentivando a propagação de 

mensagens de cidadania ativa. 

 

Funcionando em regime de rotatividade, o ECO KIOSKO® irá estar, no Fórum Aveiro, de 6 de 

junho a 6 de julho, depois de já ter percorrido, este ano, quatro superfícies comerciais. 

Posteriormente, irá prosseguir em itinerância, até ao final do ano, por mais seis centros. 

 

A abertura da aplicação da sensibilização ambiental a este novo contexto – espaço comercial e 

de lazer -, reforça o reconhecimento da SUMA como um parceiro de eleição para criar e propagar 

redes de estímulo alargadas à inversão da relação custo / benefício habitualmente percecionada 

pelo sujeito poluidor, estando estas parcerias integradas na política de alianças existente com 

várias entidades referência. 
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Sobre a SUMA: 

Com duas décadas de experiência consolidada ao serviço do Ambiente e das populações, a 

SUMA detém, desde a sua origem, a posição de liderança no setor, e mais de três dezenas de 

empresas dedicadas a assegurar a excelência na gestão integrada do ciclo de vida dos 

Resíduos. A sua estratégia de crescimento sustentado e de implantação geográfica dentro e fora 

de Portugal materializa-se num ambicioso projeto de internacionalização, já iniciado nos 

mercados da Europa Central, e África. Reconhecida publicamente como “Empresa de Gestão 

Exemplar”, a SUMA reinventa-se numa Política de compromisso para a Sustentabilidade, 

estruturando-se num sólido percurso de investimento em Qualidade Incremental, Formação 

Profissional, Dignificação do Setor de Atuação, Responsabilidade Social e Educação para a 

Cidadania. 

 

Sobre Educação e Sensibilização Ambiental: 

O património detido pela SUMA, ímpar em Portugal nesta área, a nível dos organismos privados  

ou públicos, traduz-se em mais de quatro centenas e meia de campanhas concebidas e 

suportadas em cerca de 2.500 suportes de sensibilização - com valências informativas, lúdicas 

e utilitárias -, e desmultiplicadas em mais de um milhar de ações concretizadas no terreno ao 

longo de uma década e meia, em cerca de 50 municípios nacionais e 3 países lusófonos; 

Programas de Educação Ambiental, vocacionados para intervenções mais consolidadas e 

abrangentes; e Unidades Móveis de Sensibilização – LIXOTECA®, REUTILÂNDIA® e 

CIDADÓMETRO® e ECOSCÓPIO®, projetos itinerantes de exploração multimédia e sensorial 

que potenciam a aquisição de competências individuais de Cidadania Ativa e Urbanidade 

relacionadas com a utilização dos espaços e equipamentos públicos. 

Tida como um compromisso de rigor e enquadrada na Política de Qualidade incremental da 

SUMA, a área de Educação e Sensibilização Ambiental é atualmente objeto de certificação pela 

APCER, segundo as normas de Qualidade, Ambiente e Segurança, e tem visibilidade 

permanente em canal televisivo, com vídeos educativos e de mobilização comportamental, na 

plataforma interativa MEO KIDS - onde se insere a rubrica ambiSUMA Jr.-, no âmbito de uma 

parceria com a Portugal Telecom para conteúdos de Urbanidade e Cidadania. Outros conteúdos 

são também consultáveis no website corporativo www.suma.pt, na página de Facebook: 

Educação e Sensibilização Ambiental – SUMA, no canal Youtube: SUMA – Serviços Urbanos e 

Meio Ambiente e ainda na plataforma interativa SUMAKids, esta última acessível a partir do site 

SUMA. 
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http://www.suma.pt/


14h30 |  Abertura e animação SUMA
14h40 |  Intervenção do Presidente do Conselho
                de Administração da SUMA – Jorge Rodrigues
14h45 |  Intervenção do Presidente da Câmara
                Municipal de Aveiro – José Ribau Esteves
14h50 |  Inauguração do ECO KIOSKO – Cortar de fita
14h55 |  Animação SUMA II
15h00 |  Atuação de alunos e entrega de kits
15h05 |  Brinde e encerramento
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