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EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 
DA SUMA
PARA  
4 MILHÕES
DE VISITAS.

É a abrangência que 
se estima através da 
publicação de conteúdos 
de sensibilização na 
aplicação interativa  
MEO Kids, durante 2014.
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percursos
Celorico de Basto
Celorico de Basto é um concelho que tem vindo 

a sofrer uma evolução constante ao longo dos 

anos em todos os setores, com um ordenamento 

territorial desenvolvido de forma concertada de 

acordo com as características próprias do con-

celho e a identidade que o define. Neste momen-

to, temos a decorrer a revisão do Plano Diretor 

Municipal para ordenar, nos próximos anos, o 

desenvolvimento territorial, industrial, urbanísti-

co, comercial, agrícola, social, desportivo, cultu-

ral e educativo, de forma estratégica e planeada, 

sem ferir ou danificar o ambiente, pelo contrário, 

estabelecendo acordos e protocolos de forma a 

garantir uma maior eficácia dos serviços pres-

tados. Ao mesmo tempo, garantimos que esses 

serviços são executados com a qualidade devi-

da e beneficiam a preservação do ambiente e o  

bem -estar da população. 

O ambiente é, de facto, um setor que muito deve 

à postura cívica da nossa comunidade e esse 

é um aspeto que não é descurado. Recordo as 

campanhas de sensibilização ambiental, cen-

tradas sobretudo em crianças em idade escolar, 

realizadas pela SUMA em colaboração com o 

Departamento de Ambiente da Câmara Munici-

pal, por forma a criar comportamentos capazes 

de responder assertivamente à preservação do 

ambiente.

Efetivamente, Celorico de Basto é uma terra com 

um ar puro invejável e, por isso, o executivo mu-

nicipal manterá a estratégia de desenvolvimento 

sustentado bem delineada, com prestações de 

serviços de qualidade como os que a SUMA nos 

oferece. Este é de facto um ponto crucial esta-

belecido nesta parceria bem-sucedida entre o 

município e esta entidade. 

Celorico de Basto manter-se-á um município de 

referência com um ambiente limpo e saudável 

baseado numa educação ambiental bem deli-

neada, sendo incutido aos cidadãos a responsa-

bilidade na promoção de um concelho limpo e 

atrativo para moradores e visitantes.

Inserido no distrito de Braga, Celorico de Basto é 

um município de história e tradição, com inúme-

ros testemunhos das sucessivas ocupações de 

povos anteriores à fundação da nacionalidade, e 

traços profundos da atividade agrícola, que do-

minou o ofício dos seus habitantes até finais do 

século passado.

No entanto, Celorico de Basto está hoje num 

processo de profunda transformação. Escapan-

do à desertificação e envelhecimento do inte-

rior, o município reinventa-se. O sector primá-

rio, outrora dominante, é praticamente residual 

e limitado à produção de vinho verde, ao longo 

do vale do Tâmega, e à pecuária, nas freguesias 

de montanha; a construção civil, o comércio e 

os serviços são os principais sectores empre-

gadores na atualidade. Também a inserção em 

projetos de valorização do património, como 

a Rota do Românico e a Ecopista do Tâmega 

– que atravessa todo o concelho e resulta da 

reconversão do canal da desativada linha fer-

roviária –, e a exploração de novas zonas sa-

zonais de banho nos afluentes do Tâmega, de 

águas puras e cristalinas, incutem dinâmica, 

criando uma área produtiva geradora de riqueza 

e contribuindo para a criação de uma emprega-

bilidade qualificada.

Dotado de um crescente conjunto de equipa-

mentos e de programas em que preservação e 

sustentabilidade coexistem, Celorico de Basto 

contribui ativamente para a mudança da imagem 

interna e externa da região.

Joaquim Monteiro da Mota e Silva

Presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto
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A ligação da SUMA ao concelho de Celorico de Basto iniciou em 

2008, tendo sido já objeto de duas renovações, com a duração 

de cinco anos cada.

Entre os serviços prestados no município contam-se a recolha 

de RSU, e atividades de fornecimento, colocação e lavagem de 

equipamentos de contentorização, que abrangem a totalidade do 

concelho.

Com uma área de 180 km², Celorico de Basto é uma região de 

tradições marcadas, em que, ao longo do ano, festas e feiras ani-

mam as 15 freguesias, das quais se destacam a festa da Camélia 

(flor símbolo do concelho), que se realiza em março, as festas do 

concelho em honra de São Tiago, em julho, a feira anual de Santa 

Catarina, em novembro, e a feira de artesanato. Em todas estas 

manifestações da cultura local, também a SUMA marca presença 

com serviços especiais de limpeza, que imprimem aos espaços 

a dignidade e urbanidade de um município repleto de preocupa-

ções com a qualidade de vida dos seus habitantes e visitantes.

E é precisamente a determinação de elevar os níveis de matu-

ridade cívica da população para garantir poupança de recursos 

autárquicos que justifica os investimentos feitos desde 2008 no 

âmbito da educação ambiental. Assentes em planos estratégi-

cos de intervenção, definidos em conjunto pelas duas entida-

des, estes investimentos contam já com a implementação de 12 

campanhas de sensibilização – maioritariamente subordinadas 

às temáticas da redução e da valorização –, abrangendo cerca 

de 4.200 indivíduos por via direta, e estimando-se, por mobiliza-

ção em cadeia, o envolvimento de mais de metade da população 

total.

Da análise da evolução dos resíduos indiferenciados sobre o total 

de resíduos produzidos neste espaço de tempo, verifica-se a di-

minuição da percentagem dos indiferenciados sobre a tonelagem 

total, o que permitiu à autarquia de Celorico de Basto uma pou-

pança superior a 15 mil euros nos custos de deposição em aterro.
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ambientaleducação

SUMA desenvolve campanha  
de reciclagem de óleos domésticos

“Não deite recursos pelo cano!” é o apelo da 

nova campanha de combate ao desperdício 

que será lançada brevemente no concelho de 

Condeixa-a-Nova, e que pretende alertar para 

a importância da salvaguarda de recursos e da 

poupança de meios, quer por via da integração 

dos óleos alimentares usados na cadeia de pro-

dução, enquanto matéria- prima (nomeadamente 

para fabrico de biodiesel e sabões), quer através 

da redução dos elevados custos de tratamento 

das águas – aplicados na eliminação dos efeitos 

provocados pelo descarte regular e generalizado 

do óleo doméstico na rede de esgotos.

A associação direta com a questão da poluição 

das águas e dos solos, e dos custos em que se 

traduz a manutenção das ETAR devido à obstru-

ção dos filtros – consequência do lançamento 

dos óleos nas redes de drenagem de águas resi-

duais –, são os principais motivos que justificam 

o investimento na mudança comportamental das 

populações. A campanha estimula ainda para a 

adoção de comportamentos genéricos de reci-

clagem, as sociando-os a princípios de cidadania, 

eficiência doméstica e pública.

A intervenção será desenvolvida junto dos dis-

centes do 1.º ciclo dos estabelecimentos de en-

sino do município, através de uma estratégia que 

introduz os ciclos da vida da água e do óleo em 

contexto animista, com recurso a sessões prota-

gonizadas por fantoches.

SUMA intensifica aposta em formatos inovadores

Preocupações com a necessidade permanente de 

aumentar a capacidade de resposta às necessi-

dades de intervenção nos municípios clientes e 

de assegurar o interesse por parte dos destina-

tários têm vindo a ditar a introdução de formatos 

inovadores de apresentação dos conteúdos de 

educação ambiental nas campanhas da SUMA.

«Manifestações pacíficas», «pedonetas» e «en-

zonantes» – acionadas pelo elemento humano –, 

mas também cilindros gigantes, autocolantes de 

chão e tapetes de sensibilização para domicílios, 

são estratégias complementares ao contacto pró-

-ativo, abordagem de eleição para a obtenção de 

resultados efetivos na alteração do registo de ur-

banidade das populações abrangidas, que conta 

já com mais de uma década de exploração.

Este tipo de estratégias absolutamente inovadoras, 

foram já aplicadas em mais de uma dezena de cam-

panhas, concretizadas em 12 municípios nacionais 

e uma província angolana, em contextos diversifi-

cados, como sejam os mercados e feiras, praias, 

superfícies comerciais, instituições de interesse pú-

blico, centros de saúde e juntas de freguesia.

A sua operacionalização tem contado com o en-

volvimento das forças ativas dos concelhos visa-

dos, através da criação de parcerias com popula-

ções jovem e sénior, o que justifica o investimento 

em sessões formativas e informativas prévias ao 

desenvolvimento das ações.

O interesse que o registo suscita e o sucesso al-

cançado, quer a nível de intervenções no terreno, 

quer a nível do envolvimento dos parceiros, resul-

ta numa nova aposta neste formato, que conhe-

cerá, já a partir do próximo ciclo de trabalhos, um 

reforço e configurações ainda mais inovadoras e 

surpreendentes.

Não deite
recursos

pelo cano!

Não polua. Recicle!
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Sumbe
com educação ambiental

A VISTA Waste Management continua empe-

nhada em investir no aumento da maturação 

cívica das populações nas áreas em que pres-

ta serviços de recolha de resíduos e de limpeza 

urbana, sendo a capital da província do Kwanza 

Sul, Sumbe, a mais recente zona de intervenção 

neste domínio.

Em dezembro de 2013, foram desenvolvidas 

no terreno três campanhas de sensibilização 

ambiental, declinadas em sete tipos de ação, 

que visaram abranger a população em diversos 

momentos da sua vida quotidiana: na rua, em 

lojas, em mercados, em postos de abasteci-

mento de combustível, em terminais de táxis, 

em locais de culto e em hospitais e centros de 

saúde. Para dar suporte a estas intervenções, 

foram produzidos mais de 56 mil materiais 

de índole informativa e utilitária, destinados a 

entrega após abordagem direta por contacto 

pró-ativo.

No decorrer da intervenção foram abrangidos 

cerca de 15 mil habitantes (15% da população 

estimada), tendo os restantes sido envolvidos 

por relação em cadeia e através de informação 

estática inserida em painéis informativos, que 

versam sobre regras de acondicionamento e de-

posição de lixo.

No início de 2014, contemplar-se-á nova etapa 

de sensibilização na cidade, reforçando as ques-

tões da correlação entre limpeza urbana e saú-

de, e apelando a uma mudança comportamental 

assente na prevenção de risco e na identificação 

de vantagens individuais para o produtor de re-

síduos.
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Novas contratações
No panorama nacional, e num formato de par-

ceria que escapa à tipologia de clientes autár-

quicos, a SUMA iniciou a 2 de janeiro serviços 

no MARL – Mercado Abastecedor da Região 

de Lisboa. Este contrato, para atividades de 

limpeza interior, exterior e remoção de resíduos 

sólidos daquele que é o maior centro de abas-

tecimento grossista de produtos agroalimenta-

res da região, terá a duração de 24 meses e 

contempla intervenções diárias, com exceção 

do dia de pausa semanal do espaço e seus tra-

balhadores.

Noutro registo, o contrato da SUMA com a Câ-

mara Municipal de Ílhavo foi objeto de reno-

vação por mais um período de cinco anos, no 

final do qual empresa e autarquia celebrarão 

uma ligação de duas décadas. A continuação do 

serviço à população ilhavense faz-se através de 

uma vasta gama de operações relacionadas com 

a recolha indiferenciada de RSU e especial de 

monos e monstros, manutenção e lavagem de 

contentores, e recolha de resíduos do ecocentro 

municipal – tarefas que se estendem à totalidade 

da área do concelho –, bem como com a limpeza 

urbana – varredura e lavagem de arruamentos, 

nas vertentes manual e mecânica, e limpeza de 

mercados.

Também a edilidade de Constância entendeu re-

novar os serviços de recolha de RSU e transporte 

a aterro intermunicipal prestados pela SUMA no 

concelho desde 1999.

Já no município do Montijo, a SUMA será, duran-

te um ano, responsável pela realização de servi-

ços de colocação e recolha de contentores nas 

freguesias do concelho, e, pelo mesmo período, 

o Ministério da Defesa Nacional volta a adjudicar 

à empresa a prestação de serviços de recolha de 

RSU na Base Aérea Nº 6, que se localiza igual-

mente naquela localidade.

Ainda na margem sul do Tejo, a SUMA irá pres-

tar ao município de Benavente serviços de hi-

giene e salubridade públicas das zonas urbanas 

de Benavente, Santo Estêvão, Samora Correia e 

Porto Alto, pelo período de um ano, e, com dura-

ção de oito meses, serviços de limpeza urbana 

na freguesia de Corroios, município do Seixal.

No Porto, durante 60 meses, a SUMA vai ainda 

fornecer à autarquia diversas viaturas para re-

colha e transporte de RSU, que darão apoio aos 

serviços municipalizados no concelho.

A sul, no Algarve, foi conferido à SUMA pela 

EUROSCUT um contrato para execução de di-

versas campanhas de varredura mecanizada 

na A22. Com a duração unitária de 15 dias, o 

prolongamento deste serviço estender-se-á até 

2015. 

Outras contratações foram ainda atribuídas à 

SUMA pelos seguintes municípios: Alcácer do 

Sal, Cartaxo e Montijo.

crescimentoNa Construção
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EColifE apresenta serviços e equipamentos

Tendo como acionista de referência a SUMA, a 

ECOLIFE é, desde finais do mês de julho de 2013, 

a empresa responsável pela recolha de resíduos 

no centro da cidade de Maputo e assume-se 

como uma entidade vocacionada para promover 

a sustentabilidade ambiental e responder peran-

te as atividades de gestão de todo o ciclo de vida 

dos resíduos em Moçambique.

A empresa tem a seu cargo, por um período ini-

cial de cinco anos, todas as etapas da gestão de 

resíduos domésticos e comerciais de 14 km², que 

contemplam as zonas da Baixa, Alto Maé, Malhan-

galene, Polana e parte das áreas da Coop e Som-

merschield. O território intervencionado abrange 

cerca de 130 mil habitantes. O atual contrato 

compreende igualmente o transporte dos resíduos 

recolhidos para a lixeira municipal de Hulene, as-

-sim como a lavagem e manutenção dos equipa-

mentos de contentorização colocados no terreno.

A apresentação pública da empresa e dos seus 

serviços, frota e equipamento teve lugar em ou-

tubro, numa cerimónia que contou com a pre-

sença do presidente do Conselho Municipal de 

Maputo, David Simango, do vereador do ambien-

te e salubridade do município, Florentino Ferrei-

ra, do embaixador de Portugal em Moçambique, 

José Augusto Duarte, do diretor da AICEP em 

Moçambique, Fernando Carvalho, para além de 

representantes dos acionistas da empresa.

Aumentar os níveis de salubridade e higiene pú-

blicas na cidade de Maputo, através de um servi-

ço de qualidade e da mobilização das populações 

– por via da aplicação de planos de sensibilização 

ambiental sobre regras de urbanidade e compor-

tamentos de cidadania ativa – são os compromis-

sos da marca ECOLIFE no continente africano.

RiMA
aposta em estação de triagem

A operar desde maio de 2009, o aterro de resí-

duos industriais não perigosos de Lustosa, em 

Lousada, constitui-se desde o início uma solu-

ção viável e credível às crescentes necessida-

des de correto encaminhamento e destino final 

dos resíduos industriais da região norte do país.

Após ano e meio de exploração, e devido ao 

grande volume de receção de resíduos em 

2010, esta estrutura, gerida pela RIMA, em-

presa participada da SUMA, antecipou em dois 

anos a construção da segunda célula de depo-

sição.

Em dezembro de 2013, a RIMA conhece nova 

fase de desenvolvimento, com o início de ati-

vidade da estação de triagem de resíduos não 

perigosos destinados a operações de valoriza-

ção. A instalação desta estrutura encontra-se 

localizada dentro do perímetro do aterro, numa 

área de implantação de 3.800 m², e é consti-

tuída por um pavilhão com cerca de 1.650 m² 

de área coberta, onde decorre toda a atividade, 

com vista à valorização e reintegração dos 67 

tipos de resíduos admissíveis no circuito de 

produção industrial.

Para além das vantagens ambientais associa-

das às operações realizadas com este equipa-

mento, a estação de triagem possibilita uma 

mais diversificada e completa oferta aos clien-

tes RIMA, ao mesmo tempo que assegura uma 

política consentânea com o cumprimento dos 

objetivos comunitários de prevenção da pro-

dução de resíduos e com as prerrogativas de 

uma gestão de eficiência focalizada no prolon-

gamento da vida útil do aterro.
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crescimento
Duas décadas: breve perspetiva

1994 marca o nascimento da SUMA – Serviços 

Urbanos e Meio Ambiente, S.A., num mercado 

nacional do ambiente ainda incipiente. Nessa 

altura, as imposições legais começavam a des-

pertar para a necessidade de garantir padrões 

de qualidade de vida em contexto urbano, pers-

petivando-se um panorama de oportunidades 

único.

A celebração dos dois primeiros contratos, com 

os municípios da Batalha e de Aveiro, permitiu 

à SUMA alcançar, logo em 1996, a liderança e 

manter, desde então, a maior quota de mercado 

ao nível dos serviços prestados por operadores 

privados. Apesar da resistência de transferência 

de responsabilidades nesta área, que coloca as 

projeções iniciais de privatização de serviços 

muito acima do que veio a concretizar-se, o au-

mento progressivo de contratos em anos subse-

quentes, obrigou a estrutura a um rápido cresci-

mento, quer em recursos técnicos e humanos, 

quer na viabilização de soluções, que lhe foram 

granjeando experiência.

Decorrente desse reconhecimento e da qualida-

de impressa aos serviços prestados, a SUMA foi 

chamada a integrar empreendimentos de proje-

ção internacional, como a EXPO’98 e a Presidên-

cia Portuguesa do Conselho da União Europeia 

– PORTUGAL 2000.

Apesar da sua posição de destaque, a empre-

sa continuou a apostar num posicionamento 

de vanguarda relativamente ao pelotão concor-

rencial, pondo em prática projetos de educação 

ambiental, de desenvolvimento de inovação 

tecnológica, de resposta ao exigente desafio da 

certificação, e de diversificação setorial, resul-

tando, atualmente, nas sinergias criadas pelas 

três dezenas de empresas participadas, que dão 

resposta à totalidade da gestão do ciclo de vida 

dos resíduos, no continuado compromisso de 

ecoeficiência e excelência da sua atividade.

Com a previsão da quebra do mercado nacional, 

e como estratégia para assegurar a sustentabi-

lidade da SUMA, a empresa embarcou no seu 

mais ambicioso projeto: a internacionalização. 

Em 2005, a entrada na Europa Central dá-se 

através do início de prestação de serviços na Po-

lónia. A partir de 2008, a SUMA passa igualmen-

te a estar presente em Angola, tendo a aposta 

no mercado da África lusófona sido consolidada 

com intervenções em Cabo Verde e Moçambi-

que. Mais recentemente, os mercados asiático 

e do médio-oriente ocupam as perspetivas de 

investimento futuro da empresa.

Em duas décadas, a SUMA passou de uma em-

presa pioneira na área dos resíduos, a um grupo 

com alicerces sólidos, presente em dois conti-

nentes, cinco países, com mais de 3.300 traba-

lhadores, e que serve cerca de 4,5 milhões de 

habitantes.
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de Um Ambiente

Melhor

ambiSUMA • 8



atividade
SUMA
gere ecocentro municipal de Ílhavo

Presente no município desde janeiro de 2000, 

a SUMA assumiu a gestão do ecocentro muni-

cipal de Ílhavo no início do segundo semestre 

de 2011.

Este equipamento público, de acesso controlado, 

é composto por células de deposição multimate-

rial de resíduos, destinadas a dar suporte a ações 

de deposição seletiva por transporte voluntário. 

Atualmente, são 18 as categorias de resíduos 

passíveis de deposição nesta estrutura, que, 

após rececionadas são encaminhadas para em-

presas licenciadas, com vista à sua valorização 

ou eliminação.

Correspondem às responsabilidades da SUMA 

neste âmbito todas as tarefas relacionadas com 

a atividade diária do ecocentro e manutenção 

da sua conservação, nomeadamente, o controle 

das entradas e saídas de resíduos; a atualização 

diária de todos os registos e preenchimento de 

guias de acompanhamento de resíduos; opera-

ções de remoção, coordenação e deposição final 

dos resíduos nos locais próprios; manutenção 

dos equipamentos de contentorização; prestação 

de esclarecimentos aos munícipes; e, a jusante, 

transporte dos resíduos para destino final acre-

ditado.

Entre 2011 e finais de 2013, o número de utili-

zadores corporativos e particulares do ecocentro 

dobrou e a quantidade de resíduos entregues so-

freu um aumento correspondente a 67%. 

Desde junho de 2013, a SUMA passou a integrar 

na sua certificação de Qualidade, Ambiente e 

Segurança a atividade de gestão de ecocentros.

Vale do Sousa
com novas instalações

Situado em Lousada, e partilhando a área onde 

se encontra já inserida a RIMA, o novo centro de 

serviços do Vale do Sousa pretende dar resposta 

mais eficiente às necessidades da SUMA na re-

gião, potenciando igualmente o desenvolvimento 

das atividades na zona.

As instalações contemplam um edifício adminis-

trativo, com receção, salas de trabalho, sala de 

convívio com copa, e áreas de higiene, divididas 

por 183 m², a que acrescem mais de 2.000 m² 

em espaços oficinais, de armazém e de área de 

parqueamento de equipamentos.

Estruturado para ficar geograficamente equi-

distante dos principais concelhos que serve – 

Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira –, este 

novo centro de serviços, concebido e construído 

de raiz para o perfil de negócio em que opera, 

terá um desempenho ambiental e funcional 

com maior eficiência operacional, para o qual 

contribuirá também a maior adequação aos re-

gulamentos de HST e legislação ambiental, bem 

como as melhores condições logísticas e sociais 

das instalações, que integram mais de cem pos-

tos de trabalho. 
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atividade

SUMA
reconhecida na área da gestão de risco
Os investimentos da SUMA na área da gestão de 

risco foram recentemente reconhecidos com a 

atribuição do galardão Especial Confiança, ini-

ciativa Prémios Açoreana Risk Management, 

promovida pelo Diário Económico.

A permanente exposição ao risco que a atividade 

de gestão de resíduos implica, quer pela comple-

xidade das substâncias recolhidas e processos 

de tratamento, quer pelo elevado risco rodoviário 

e de acidentes de trabalho, aliada a uma cultu-

ra organizacional de proteção e segurança, tem 

introduzido na SUMA uma permanente procura 

das melhores soluções em termos de cobertura 

e sua transversalidade face às diversas ativida-

des e áreas de operação, estando patente, igual-

mente, o compromisso da empresa com o bem-

-estar dos seus trabalhadores, através da aposta 

em seguros de índole social, que ultrapassam 

em 12 pontos percentuais os patrimoniais.

A vertente da prevenção aplicada ao contexto da 

formação interna e da monitorização permanen-

te dos indicadores de sinistralidade em todas as 

unidades funcionais da empresa completa o 

perfil de desempenho da SUMA face às políti-

cas de gestão de risco, relativamente às quais a 

constituição de equipas de tutores – trabalhado-

res que, em contexto real de concretização das 

operações, orientam outros colegas no sentido 

das boas práticas de prevenção e do cumpri-

mento das regras de segurança – tem contribuí-

do de forma muito positiva para o decréscimo 

de 33% no total de número de acidentes de tra-

balho, em apenas dois anos.

Entregue em novembro passado, em Lisboa, o 

reconhecimento obtido pela SUMA no âmbito 

das melhores práticas em atividade de risco 

serve igualmente o propósito de identificar a 

empresa como modelo de gestão, entre pares, 

e empreendimento confiável junto do mercado 

segurador.

SUMA 
estende atividade comercial ao Golfo Pérsico

Integrada na comitiva lusa que acompanhou o 

ministro do Ambiente, Ordenamento do Território 

e Energia, Jorge Moreira da Silva, a SUMA mar-

cou presença nos Emirados Árabes, na primeira 

edição da exposição internacional EcoWASTE, 

ocorrida entre os dias 20 e 22 de janeiro, evento 

de gestão sustentada de resíduos e reciclagem 

realizado na capital do país, Abu Dhabi, e inte-

grado na Cimeira da Energia Mundial para o Fu-

turo (WFES), um dos principais eventos mundiais 

dedicados a esta temática.

A participação surge na sequência dos investi-

mentos da SUMA no mercado do médio oriente 

e prende-se com objetivos de criação de noto-

riedade da marca e de desenvolvimento de con-

tactos internacionais em outros mercados onde 

ainda não marca presença, para reforçar o plano 

de internacionalização iniciado em 2005.

Jorge Moreira da Silva, Ministro do MAOTE; 
Jorge Rodrigues, Presidente do Conselho de Administração 
da SUMA; Jaime Leitão, Embaixador de Portugal nos EAU.

Na Construção
de Um Ambiente

Melhor
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perfil

Graça Silva

A dicção não engana. A pronúncia do norte é tão natural em Graça Silva 

como o seu sorriso fácil.

Natural de Guimarães, entrou para a estrutura em 1998, para dar apoio 

administrativo ao centro de serviços de Riba d’Ave. Após integração no de-

partamento de contabilidade de Matosinhos, esteve deslocada na sede, no 

Parque das Nações, quando da fusão da Serurb na SUMA, e subsequente 

transferência de serviços administrativos para Lisboa.

No final de 2007, regressa ao norte do país, dando apoio ao centro de 

serviços onde iniciou o seu percurso e ao Laboratório do grupo, sediado 

em Matosinhos.

Dois anos passados, aceita o desafio de integrar a VISTA, empresa da 

SUMA para o mercado angolano, e parte para Luanda, de coração aber-

to e a postura própria de quem quer fazer sempre mais, de quem nunca 

quer parar de aprender. Apesar das saudades da família, a adaptação à 

realidade do novo país e à nova função, na área dos recursos humanos, 

é rapidamente ultrapassada, e compensada pelo gosto do contacto com 

as pessoas e pelo desejo de contribuir positivamente para o sucesso da 

experiência do grupo no exterior.

A relação que constrói com todos os que contacta e que com ela trabalham, 

com base no respeito mútuo, na camaradagem, na postura de solidarie-

dade e de total disponibilidade para a ajuda desinteressada, granjeiam-lhe 

inúmeras amizades, bem patentes na alcunha de “mãe” ou “tia” Graça, 

junto dos trabalhadores locais, cujo número multiplicou em sete vezes, 

desde a sua chegada.

Jorge Romeu

O primeiro dia de janeiro de 2004 marca o início do percurso de Jorge Ro-

meu na SUMA. Como encarregado do então novo contrato com o município 

de Caminha, este trabalhador conhece com proximidade todos os serviços 

ali prestados, inclusive a limpeza do festival de Vilar de Mouros e a limpeza 

das praias. Em 2005, acumula funções, sendo nomeado encarregado do 

contrato que a SUMA ganha em Vila Nova de Cerveira.

A integração na SUMA parecia ter deixado definitivamente para trás os dez 

anos de percursos internacionais, enquanto motorista. No entanto, em 2010, 

Jorge Romeu voltou a sair do país, assumindo, pelo período de 15 meses, 

a função de encarregado da área de recolha e limpeza urbana do centro de 

Benguela da VISTA Waste. A experiência envolveu muito trabalho, em termos 

de dimensionamento de circuitos e formação de equipas, para trabalhar nos 

bairros da área suburbana da cidade, mas acabou por se constituir uma das 

mais relevantes e recompensadoras experiências a nível laboral.

O envolvimento e empenho que lhe reconhecem, e a capacidade de adap-

tação às necessidades do terreno, sem compromisso da qualidade do tra-

balho a desenvolver, são impulsionadores de mais duas experiências além- 

-fronteiras: a primeira, em 2012, na AGIR, em Cabo Verde; e a segunda, em 

2013, na ECOLIFE, em Moçambique.

Atualmente, na qualidade de encarregado dos centros de Valença e de 

Monção, todo o serviço prestado pela SUMA nesses municípios passa pelo 

seu olhar atento. O seu profissionalismo e disponibilidade, mesmo fora do 

âmbito das tarefas que lhe estão designadas, conquistaram sempre o res-

peito e a afeição das equipas em que esteve integrado.
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contracapa

SUMA chegou à TV
O reconhecimento da eficácia e da capacidade 

de mobilização comportamental da educação 

ambiental promovida pela SUMA e a crescente 

importância que as temáticas de prevenção para 

a preservação do ambiente assumem na forma-

ção cívica das crianças estiveram na origem da 

criação de uma área customizada de sensibili-

zação para o exercício da cidadania ativa e do 

ambiente, ficando a SUMA com a responsabili-

dade da conceção e gestão de conteúdos para o 

serviço que sustenta as atividades do MEO Kids 

nesta vertente.

Focalizada nas questões da limpeza urbana 

(comportamentos de urbanidade na utilização 

de espaços e equipamentos públicos), consumo 

sustentável (redução da produção de resíduos 

e do desperdício de recursos), estatuto de ma-

téria-prima atribuível aos resíduos orgânicos e 

inorgânicos (valorização por reciclagem ou com-

postagem e reutilização), e poupança pública e 

doméstica, a presença da SUMA neste serviço 

de grande alcance pedagógico fica assegura-

da a partir de fevereiro, e incorpora igualmente 

temáticas de carácter transversal, como saúde 

básica e alimentar, gestão familiar de recursos 

(vantagens financeiras e funcionais), prevenção 

de risco e rodoviária. 

Com mais de 30 atividades previstas, 18 das 

quais objeto de publicação na fase de arranque, 

os conteúdos ambientais estão estruturados em 

formato de vídeo animado, teatro de fantoches, 

canção para karaoke, conto, jogos de auto re-

solução, lições de vida prática, entre outros, es-

tando as atividades vocacionadas para crianças 

entre os seis e os dez anos.

A parceria estabelecida permitirá à SUMA alar-

gar o seu espetro de intervenção, bem como 

explorar novos formatos de difusão de cultura 

cívica colocados ao serviço de Portugal.
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O MEO Kids é uma 

aplicação interativa que tem como 

objetivo ser um local agregador de todos 

os conteúdos lúdico -didáticos infantis daquele 

serviço de telecomunicação do MEO.  

A aplicação, gratuita para todos os clientes, 

tem vindo a ganhar importância e 

visibilidade, contando hoje com mais 

de 1 milhão de visitas por 

trimestre.

Na Construção
de Um Ambiente

Melhor
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