
 

 

 

 

 

SUMA inicia serviços em Omã 

 
Lisboa, 7 de janeiro de 2016: Depois da adjudicação do encerramento de seis lixeiras no norte 

de Omã, no final do ano de 2014, a SUMA iniciou, no passado mês de dezembro, nova prestação 

de serviços no sultanato. 

 

Com a duração de sete anos e a possibilidade de extensão por mais dois, o mais recente vínculo 

comercial a esta região do globo representa um valor total de 68 milhões de euros, e contempla 

atividades de recolha e transporte de resíduos urbanos, verdes, monos e monstros, resíduos de 

construção e demolição, pneus usados, e resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos; 

gestão de equipamentos de contentorização; bem como gestão e operação de seis estações de 

transferência e de um aterro sanitário. 

 

Os trabalhos, que servem a província de Al Sharqiyah Sul (incluindo a ilha de Masirah), bem 

como o município de Mahawt (que pertence à região de Al Wusta), cobrindo uma área de cerca 

de 23 mil km2 e abrangendo uma população de mais de 230 mil habitantes, tiveram início a 30 

de dezembro. 

 

O contrato integra ainda serviços de sensibilização ambiental, cujo lançamento coincidiu com a 

restante operação.  

 

A área de intervenção, muito extensa e diversificada, contempla montanhas de difícil acesso, 

zonas de deserto e o transporte de resíduos através de barco - desde a ilha de Masirah -, 

representando um desafio acrescido, em termos de adaptação à realidade local, para o percurso 

de internacionalização da SUMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 materializou-se na aquisição da EGF, holding que detém os 11 sistemas 

multimunicipais de tratamento de resíduos, e num ambicioso e continuado projeto de 

internacionalização, já iniciado nos mercados de África, América do Sul e Médio Oriente. 

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. 

http://www.suma.pt/

