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20 ANOS 
DE AMBIÇÃO

 2/3 20 Anos de resultados e de ambição

 4 20 Marcos | 20 testemunhos  

 5 10 Números dos últimos 10 anos

 6 Implantação internacional

 7 Implantação nacional / Novos horizontes

 8 SUMA celebra aniversário

Trilhando um percurso 
de liderança e 
empreendedorismo,  
a SUMA comemora este ano 
duas décadas de apostas 
consolidadas nos mercados 
nacional e internacional  
do ambiente. 
Determinação, inovação 
e envolvimento são 
basilares ao grupo quadro 
de referência do setor da 
gestão de resíduos  
em Portugal.
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testemunho
...e de ambição
Em 1994, a SUMA começou com uma ideia, 

uma visão num mercado nacional do ambiente 

emergente, mas ainda muito incipiente. 20 anos 

volvidos, estamos em 5 países, 74 municípios, 

com 3.441 trabalhadores, servindo cerca de 4,5 

milhões de pessoas.

A constância, a política de inovação e de cresci-

mento sustentável, a capacidade técnica, o empe-

nho em superar os obstáculos e em suplantar os 

objetivos traçados são os pilares de um percurso 

que não correu sempre como antecipado, mas 

que é, indubitavelmente, um percurso de suces-

so. A liderança continuada do mercado nacional 

desde 1996, mantida em períodos e contextos de 

crise económica e financeira e de persistente es-

tagnação do mercado dos resíduos em Portugal, 

é um indicador inequívoco de visão estratégica, 

resiliência e combate às adversidades.

Revelador disso mesmo é o ano de 2013, em 

que o crescimento e a consolidação da empresa 

conhece o melhor desempenho de sempre, ten-

do o volume de negócios refletido um aumento 

de 5% face ao ano anterior, dos quais 37% são 

correspondentes ao retorno dos investimentos 

no exterior.

O projeto no plano internacional é, aliás, mais 

uma aposta ganha e em permanente cres-

cimento, fruto da postura de ambição e da 

capacidade de antecipação de políticas para 

a sustentabilidade e expansão. Apoiando-se 

maioritariamente na exploração das enormes 

potencialidades que o mercado dos países lu-

sófonos oferece, através das operações a de-

correr em Angola, Cabo Verde e Moçambique, a 

SUMA pretende igualmente deixar a sua marca 

na América Latina e nos mercados asiático e do 

médio-oriente, alvos mais recentes de prospe-

ção de novas oportunidades.

Apesar destes resultados e da alavancagem da 

exportação de conhecimento técnico específico 

para outras latitudes, a SUMA nunca perdeu a 

perspetiva do mercado nacional nem o impe-

rativo do crescimento orgânico e inorgânico em 

Portugal, através de uma abordagem comercial 

agressiva e da aquisição de empresas congé-

neres suscetíveis de acrescentar valor na di-

versificação dos serviços e das tipologias dos 

resíduos abrangidos em todas as vertentes de 

atuação.

A inovação e a adequação às necessidades dos 

clientes, às expetativas dos acionistas e ao bem-

-estar dos trabalhadores foram sempre trans-

versais à política da SUMA, que alia as melhores 

soluções de eficiência e otimização à adesão aos 

sistemas de última geração para a melhoria con-

tínua da sua atividade, segurança e minimização 

de consumos e de emissões.

Em suma, estas duas décadas de atividade são 

sinónimos de compromisso e envolvimento da 

empresa com os seus clientes, parceiros e co-

munidades em que se insere, mas, sobretudo, 

das pessoas que formam a SUMA com este pro-

jeto. O percurso conseguido deve-se em grande 

parte à extraordinária massa humana, uma equi-

pa determinada e empenhada, que continuará 

a responder com o entusiasmo, a inovação e a 

capacidade técnica que qualquer situação venha 

a impor no futuro.

Jorge Rodrigues

Presidente Conselho de Administração da SUMA
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ASSINATURA DO PRIMEIRO 
CONTRATO – BATALHA
“… foi o primeiro voto de con
fiança de uma autarquia na 
SUMA. Uma aposta num novo 
conceito de gestão da “coisa 
pública”, onde a defesa dos 
interesses das populações é 
efetivamente salvaguardada. O 
reconhecimento da qualidade 
pelo Cliente perdura até aos dias 
de hoje.”

Vitor Antunes
Supervisor
Recolha de RSU e Limpeza Urbana

CONSTITUIÇÃO DA SUMA
“... a ideia de criar uma em
presa com estes objetivos 
para Portugal era quase 
utópica, uma vez que a par
ticipação do setor privado 
em serviços urbanos cons
tituía uma ficção.”

Campos de Almeida
Fundador da SUMA

INCORPORAÇÃO DA STL
“... percebemos de imediato 
que o crescimento inorgânico 
decorrente da integração da STL 
na SUMA nos ia implicar num 
projeto muito mais vasto, com 
grandes exigências no compro
metimento de todos. E foi assim: 
ninguém foi dispensado.”

Ana Castelão
Diretora 
Serviços Financeiros

GESTÃO DO SISTEMA DE RECOLHA SELETIVA E LIMPEZA DE INTERIORES  
DA SEDE DA PRESIDÊNCIA PORTUGUESA DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA
“… durante os seis meses do evento, passaram pelas estruturas da sua realização todos os 
Che fes de Estado e de Governo da UE e estiveram em permanência meio milhar de jorna
listas de todo o mundo. A referência de qualidade dos serviços prestados na EXPO’98 e a 
visibilidade nacional e internacional da Presidência levaramnos a mais um enorme desafio 
superado, numa vertente de intervenção muito di ferente da experiência detida pela SUMA 
e que exigia novos conceitos de organização, sobretudo nos momentos de transferência de 
toda a logística para os locais onde os Conselhos tinham lugar.”

Diamantino Pereira
Técnico de Produção
Recolha de RSU e Limpeza Urbana

APLICAÇÃO DE MODELO EXEMPLAR DE LIMPEZA 
URBANA EM EVENTO INTERNACIONAL – EXPO’98
“A responsabilidade de contribuir para o sucesso desta 
exposição mundial traduziuse na atribuição da mais alta 
pontuação em todos os inquéritos semanais de satisfação, 
aplicados aos inúmeros fornecedores. Avaliação consis
tente em nota máxima e cimeira foi o melhor indicador de 
qualidade, organização e inovação em atividades de jorna
da diária contínua (24 horas).”

Nuno Cordeiro
Chefe de Serviços
Gestão e Manutenção de Equipamentos

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

LANÇAMENTO DA 1ª UNIDADE MÓVEL DE 
SENSIBILIZAÇÃO - PROJETO PIONEIRO NO 
DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM 
PORTUGAL
“A exploração multimédia e sensorial fizeram 
deste projeto uma referência nacional e interna
cional, enquanto instrumento para o exercício de 
pressão social, tão necessária para alavancar os 
baixos níveis de Urbanidade e de Cidadania Ativa 
dos países de atuação (Portugal e Angola).”

Alexandra Pericão
Diretora 
Educação e Sensibilização Ambiental

Anos
Marcos
Testemunhos20
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INTERNACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANGOLA
“A particular relevância da SUMA face à concorrência é a sua 
capacidade de montar operações comple xas, que respondam 
cabalmente à diversidade geográfica e cultural. Este ‘DNA’ 
de adap tabilidade, que permite tornar serviços que parecem  
impossíveis em realidades de sucesso, corresponde a uma 
importante vantagem competitiva, que em muito contribui 
para propagar a marca e facilitar a transposição de um grande 
Grupo Nacional para um grande Grupo Transnacional.”

Nuno Kol de Carvalho
Diretor 
Estudos e Propostas

RECONHECIMENTO DA VISTA WASTE  
‘MELHOR OPERADOR PRIVADO’ DE LUANDA 
E ‘MELHOR PARTICIPAÇÃO INTERNACIONAL’ 
NA 1ª FEIRA DE AMBIENTE REALIZADA EM 
ANGOLA

“A capacidade de adaptação às especificidades do 
mercado angolano permitiu consolidar a qualidade 
dos serviços prestados às populações abrangidas e 
garantiu o reconhecimento da VISTA WASTE como 
empresa social e ambientalmente respon sável, o que 
levou à expansão rápida para outras províncias e veio 
a traduzirse na justa recompensa pelo esforço que 
permanece sempre presente para fazer da empresa a 
maior e melhor operadora de Angola.”

Vincenzo Piepoli
Diretor de Produção
Recolha de RSU e Limpeza Urbana

DIFUSÃO DE CONTEÚDOS DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL EM CONTEXTO 
TELEVISIVO - APLICAÇÃO INTERATIVA MEO KIDS DA PT
“O lixo ganha direito de antena em canções, contos, jogos, desenhos animados, teatros 
de fantoches, lições de vida prática e ateliês criativos, para dizer aos consumidores e 
produtores de resíduos que há muito para aprender em poupança doméstica e pública, 
e que é preciso mais respeito pelo espaço urbano. Tornar o ‘lixo’ e as suas emergências 
de redução e valorização uma matéria apetecível, até televisiva, e sensibilizar mais de 4 
milhões de sujeitos por ano é o alcance estimado para multiplicar maior responsabilidade 
e mais consciências críticas capazes de provocar a mudança.”

Paula Correia
Técnica de Sensibilização
Educação e Sensibilização Ambiental

ATRIBUIÇÃO DA TRIPLA CERTIFICAÇÃO EM QUALIDADE, 
AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO  
– ISO 9001, ISO 14001 E OHSAS 18001/ NP 4397
“… que resultou do reconhecimento do empenho efetivo da Or
ganização na melhoria contínua, através do cumprimento dos 
mais exigentes requisitos ambientais e de segurança e de um 
percurso focalizado nos valores de 
liderança de mercado, confiança 
dos clientes, desempenho seguro 
e sustentável, e comprometimento 
das pessoas. A orientação para a 
criação de valor e para o envolvi
mento na cultura da Qualidade, 
Ambiente, Segurança, Inovação 
e Responsabilidade Social foram 
condições indispensáveis ao traje
to de sucesso e sua manutenção.”

Rita Ferreira
Chefe de Serviços
Qualidade, Ambiente e Segurança

ACREDITAÇÃO PELO INSTITUTO  
PARA QUALIDADE NA FORMAÇÃO
“… esta conquista revelou o esforço no desenvolvimen
to de competências, na gestão do conhecimento e nos 
resultados operacionais da Organização. Foi o reconhe
cimento formal e acreditado do cumprimento dos requi
sitos exigidos por parte de entidade externa qualificada 
que tem atestado continuadamente a nossa habilitação 
no Saber Saber e no SaberFazer.”

Maria de Fátima Machado 
Diretora
Gestão de Recursos Humanos

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20132012 2014

IMPLEMENTAÇÃO DO GISUMA – SISTEMA INTEGRADO  
DE CONSULTA E EDIÇÃO DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA  
(GEORREFERENCIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DEPOSIÇÃO  
DE RESÍDUOS E CIRCUITOS)
“… tem vindo a garantir ganhos na otimização 
dos serviços e na gestão das equipas que ope
ram em território nacional e interna cional (Ango
la, Moçambique), centralizando a eficiência em 
todas as operações. A permanente atualização 
dos planos de trabalho com edição de dados 
online, permite que a SUMA se posicione no 
topo da vanguarda tecnológica, garantindo a 
necessária flexibilidade e celeridade de resposta 
em espaço público.”

José Santos
Chefe de Secção
Planeamento e Controlo

SUPERAÇÃO DE 2 MILHÕES  
DE HABITANTES SERVIDOS  
EM RECOLHA DE RESÍDUOS  
E LIMPEZA URBANA 
“… um marco de perseverança demonstra
tivo do empenho dos trabalhadores, que 
em muito contribuiu para o engrandecimen
to da empresa e para o reconhecimento e 
preferência dos clientes, o que tem permitido 
à SUMA permanecer na linha da frente!”

Luís Data
Diretor de Produção

INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO  
AMBIENTAL EM LUANDA - ANGOLA
“O arranque dos investimentos de educação ambiental na 
capital angolana marca uma das mais importantes trans
formações sociais que se estão a operar naquela cidade, 
mantendo a VISTA WASTE como seu protago nista ativo.  
A expansão do programa a outras províncias, como Benguela 
e o Kwanza Sul, refletem o reconhecimento da capacidade 
técnica, da res ponsabilidade e da credibilidade imputadas à 
SUMA enquanto único operador com este perfil de competên
cias nos países onde opera.”

Regina Sequeira
Técnica de Comunicação
Imagem e Comunicação Institucional

ATRIBUIÇÃO DO GALARDÃO ESPECIAL 
CONFIANÇA NA ÁREA DE GESTÃO DE 
RISCO
“A importância intrínseca da mitigação do risco 
na gestão moderna das organizações e a preocu
pação da SUMA em controlar a sua sinistralidade 
através da administração corporativa de seguros 
e da formação preventiva e/ou corretiva em Qua
lidade, Ambiente e Segurança, determinaram este 
reconhecimento como consequência natural do 
percurso feito.” 

Armando Fonseca
Gestor de Seguros Corporativos

EXTENSÃO DAS OPERAÇÕES DE RECOLHA DE RSU EM 
CABO VERDE 
“O primeiro impacto do levantamento do terreno foi es
clarecedor em relação à empreitada que tínhamos pela 
frente neste novo marco de internacionalização. A quanti
dade de resíduos espalhados na via pública e acumulados 
no terreno era assustadora, mas duas dezenas de dias fo
ram suficientes para iniciarmos a experiência da recolha  
porta a porta num país com uma cultura muito diferente.”

Jorge Romeu
Encarregado
Centros de Valença e Monção

ALARGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA  
VISTA WASTE À PROVÍNCIA DE BENGUELA
“Benguela necessitava de uma empresa eficiente, com elevada ca
pacidade técnica, e meios capazes de colocar a cidade limpa em 

pouco mais de um mês. Estava 
em causa a projeção do CAN 
2010 (Campeonato Africano das 
Nações) e a receção de mi lhares de 
visitantes nacionais e estrangeiros. 
O compro misso foi amplamente 
supe rado e a VISTA WASTE ga
nhou uma posição de referência na 
província de Benguela e no merca
do Angolano.”

Nuno Castanho
Chefe de Serviços
Centro Vila Nova de Gaia

CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA  
UNIDADE DE REGENERAÇÃO DE  
ÓLEOS INDUSTRIAIS EM PORTUGAL 
“Enquanto estrutura centrada na inovação, 
constitui um exemplo assinalável da aplicação 
dos conceitos de valor, poupança de recursos 
naturais e logísticos, e qualidade dos produ
tos derivados da regeneração dos resíduos de 
óleos industriais; proveitos que importaria ver 
generalizados na opinião pública e, concreta
mente, nos consumidores e industriais.”  

Victor Pereira
Diretor
ENVIROIL

INCORPORAÇÃO DA  
SERURB - UMA DAS 
MAIORES EMPRESAS  
NACIONAIS NO SETOR
“… foi uma enorme oportu
nidade de mudança em es
cala, expansão, e diversifi
cação, que impulsionou uma 
renovada ambição, sobretu
do traduzida na superação 
da resistência à mudança, 
própria das fases de fusão 
organizacional. A cultura da 
empresa registou ganhos sig
nificativos de competência e 
otimização.”

Ismael Santos
Chefe de Serviços
Centro de Matosinhos

Sede e Centro 
de Serviços de Aveiro

Conceção, desenvolvimento, planeamen
to e comercialização de atividades de 
Limpeza Urbana, Recolha e Transporte 
de Resíduos Não Perigosos, Gestão da 
Contentorização, Gestão de Ecocentros, 
Educação e Sensibilização Ambiental no 
edifício Sede e execução e operaciona
lização das atividades mencionadas no 
Centro de Serviços de Aveiro.

ALARGAMENTO DO PROJETO  
DE INTERNACIO NALIZAÇÃO A MOÇAMBIQUE 
“Perseverança e firmeza são as palavras que me lhor descrevem 
o longo percurso de seis anos que mediou os primeiros passos 
de abordagem comercial e o 
início da prestação de serviços 
de recolha de RSU na cidade 
de Maputo, e que acabou por 
ser um marco inquestionável 
de determinação no traçado 
de inter nacionalização em Áfri
ca, mesmo perante obs táculos 
numerosos e difíceis.”

Álvaro Gil
Diretor Geral 
ECOLIFE Moçambique



Anos de atividade: 2
N.º de trabalhadores: 56
Volume de Negócios: 19.24.258 CVE

CABO VERDE

Anos de atividade: 5
N.º de trabalhadores: 1.430
Volume de Negócios: 5.672.703.560 KZ

ANGOLA

Anos de atividade: 1
N.º de trabalhadores: 12
Volume de Negócios: 43.245.417 MZN

MOÇAMBIQUE

Anos de atividade: 20
N.º de trabalhadores: 3.441
Volume de Negócios: 123.031.995 EUR 

PORTUGAL

testemunho
SUMA implantação internacional e nacional

crescimentoNa Construção
de Um Ambiente

Melhor
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O percurso de sustentabilidade da SUMA escre-

ve-se pelas mãos das pessoas que fazem parte 

do capital humano da Organização. Pessoas com 

perfil talhado para abraçar desafios e devolver 

resultados.

A reflexão sobre os momentos mais relevantes 

dos 20 anos de atuação da SUMA no merca-

do dos resíduos tem sempre uma tonalidade 

personificada. Na voz de 20 trabalhadores im-

plicados nesses marcos, a história ganha uma 

dimensão qualitativa, mas representa o esforço 

de equipas com valências diversas, que inte-

gram os valores da organização.

Os testemunhos não são unitários; correspon-

dem ao património coletivo detido e são sinto-

máticos de maturidade corporativa da empresa.

Os números e dados são apenas referências da 

construção conjunta.

* participadas (atualmente, 32)
** retorno das ações de educação ambiental

5 países

44 empresas*

15,3 milhões de toneladas de resíduos recolhidos e tratados

19 certificações atribuídas

5 prémios / reconhecimentos (oficiais)

5,5 milhões de euros em poupança municipal**

858 campanhas de educação ambiental

9.735 ações de formação concretizadas

32 vídeos de cidadania na televisão

4 patentes registadas



Horizonte em novas conquistas

Em registo de crescimento, e num balanço face 

ao primeiro semestre económico de 2014, a 

SUMA assinala mais de uma dezena de novas 

adjudicações ou renovações de contratos, de 

norte a sul do país.

Alenquer, Cantanhede, Condeixa-a-Nova, Ílha-

vo, Loures, Montijo, Porto, São Brás de Alportel, 

Sines, Sintra, Vila do Conde e Loulé (Vilamoura) 

são os municípios visados, estando 83% destas 

adjudicações associadas ao reconhecimento da 

qualidade dos serviços já prestados pela SUMA 

e à revalidação da sua continuidade – indicando 

maturação e consolidação  das relações empre-

sariais existentes - e, 17% relacionadas com as 

adjudicações de serviços em locais sem históri-

co comercial com a empresa. Analisando mais 

amplamente o perfil de desempenho comercial 

nos últimos 5 anos, e no que se refere ao primei-

ro semestre de atividade de 2014, a percenta-

gem média do número de adjudicações ao Grupo 

SUMA face ao universo total anual de adjudica-

ções neste setor de atividade é convergente com 

os valores obtidos em períodos homólogos, cifra-

dos entre os 50 e os 62%.

crescimento
VIANA DO CASTELO

Municípios com atividade atual: Caminha, Monção, Valença, 
Vila Nova de Cerveira

Municípios com histórico de atividade: Melgaço

BRAGA

Municípios com atividade atual: Celorico de Basto, Esposende, 
Terras de Bouro

Municípios com histórico de atividade: Fafe, Guimarães, Vila 
Nova de Famalicão, Vizela

PORTO

Municípios com atividade atual: Felgueiras, Lousada, 
Matosinhos, Paços de Ferreira, Porto, Santo Tirso, Vila do Conde, 
Vila Nova de Gaia

Municípios com histórico de atividade: Valongo, Maia, Póvoa 
do Varzim, Baião, Trofa

AVEIRO

Municípios com atividade atual: Aveiro, Ílhavo, Santa Maria da 
Feira, Oliveira do Bairro

Municípios com histórico de atividade: Estarreja, Arouca, 
Oliveira de Azeméis, Mealhada, Ovar, Vagos

REGIÃO AUTÓNOMA 
DA MADEIRA

Municípios com histórico de 
atividade: Calheta, Câmara 
de Lobos, Funchal, Machico, 
Ponta do Sol, Porto Moniz, Porto 
Santo, Ribeira Brava, Santa 
Cruz, Santana, vSão Vicente

LISBOA

Municípios com atividade atual: Alenquer, Cascais, Lisboa, 
Loures, Sintra, Vila Franca de Xira

Municípios com histórico de atividade: Oeiras, Torres Vedras

SETÚBAL

Municípios com atividade atual: Alcácer do Sal, Almada, Barreiro, 
Grândola, Montijo, Palmela, Santiago do Cacém, Seixal, Sines

Municípios com histórico de atividade: Sesimbra

LEIRIA

Municípios com atividade atual: Alcobaça, Batalha, Leiria, 
Porto de Mós

Municípios com histórico de atividade: Marinha Grande, 
Nazaré, Peniche, Ansião, Óbidos

VILA REAL

Municípios com atividade atual: Alijó, Mesão Frio, Murça, Peso 
da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Vila Real

CASTELO BRANCO

Municípios com histórico de atividade: Penamacor

VISEU

Municípios com histórico de atividade: São João da Pesqueira, 
Viseu

GUARDA

Municípios com histórico de atividade: Almeida, Celorico da 
Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Guarda, 
Meda, Pinhel, Sabugal, Trancoso

COIMBRA

Municípios com atividade atual: Condeixa-a-Nova, Figueira 
da Foz

Municípios com histórico de atividade: Cantanhede, Monte-
mor-o-Velho

SANTARÉM

Municípios com atividade atual: Almeirim, Alpiarça, Bena-
vente, Cartaxo, Chamusca, Cons tância, Coruche, Ourém, Rio 
Maior, Salvaterra de Magos

Municípios com histórico de atividade: Tomar, Santarém 

ÉVORA

Municípios com histórico de atividade: Évora, Redondo, 
Arraiolos

BEJA

Municípios com atividade atual: Aljustrel, Ferreira do Alentejo, 
Odemira

Municípios com histórico de atividade: Ourique

FARO

Municípios com atividade atual: Loulé, Vila do Bispo, São 
Brás de Alportel, Portimão

Municípios com histórico de atividade: Faro

REGIÃO AUTÓNOMA 
DOS AÇORES 

Municípios com atividade 
atual: Lagoa, Ponta Delgada, 
Povoação, Ribeira Grande, Vila 
Franca do Campo

Municípios com histórico de 
atividade: Angra do Heroísmo

Municípios com atividade atual

Municípios com histórico de atividade

Mapa de Implantação 
Nacional
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SUMA celebra 
20 anos de sucesso
O castelo de Leiria foi o cenário escolhido para 

a celebração do 20.º aniversário da SUMA, no 

passado dia 16 de maio. No evento que assi-

nalou a ambição e o crescimento da estrutura, 

quer no mercado nacional, quer no internacio-

nal, marcaram presença mais de uma centena 

de trabalhadores representativos da globalidade 

da organização, assim como representantes dos 

seus acionistas – grupos Mota-Engil e Urbaser – 

e o edil do município anfitrião, Raul Castro.

Ao pronunciar-se relativamente ao percurso da 

organização, o presidente do Conselho de Ad-

ministração da SUMA, Jorge Rodrigues, realçou 

as duas décadas de compromisso, de inovação 

e de envolvimento, em que a capacidade téc-

nica e o empenho em superar os obstáculos e 

os objetivos traçados se traduziram no contínuo 

crescimento sustentado da empresa.

A comemoração inscreveu apontamentos te-

máticos para assinalar a cultura corporativa da 

organização, quer enquanto líder do mercado 

nacional, quer como exportadora de saber e 

conhecimento específico, e foi pautada por in-

tervenções com ritmos de Portugal e de outras 

longitudes, a lembrar a expansão da SUMA para 

Angola, Cabo Verde, Moçambique, Polónia e, 

mais recentemente, Omã.

A coesão da massa humana e dos objetivos da 

estrutura, apesar da dispersão geográfica, da 

diversificação das áreas de intervenção e dos 

serviços prestados, foi temática igualmente 

abordada na intervenção do presidente do Con-

selho de Administração, e, de forma mais sim-

bólica, através do vídeo corporativo motivacional 

apresentado, que contou com a presença de 

duas centenas e meia de trabalhadores prove-

nientes de duas dezenas de diferentes estruturas 

da empresa.

Para marcar a ocasião, a obra do artista Jacinto 

Nunes, da Fundação LIGA – entidade parceira na 

concretização da política de responsabilidade so-

cial de apoio à inclusão –, foi partilhada junto de 

todos os presentes, representando nestas bodas 

de porcelana a tradução do percurso de susten-

tabilidade da empresa e a desmistificação dos 

efeitos perversos de difusão de responsabilidade 

e da perceção de impotência da ação individual 

e isolada para o contributo da resolução de pro-

blemas coletivos de grande complexidade, e que 

consagra a importância da determinação na con-

quista e salvaguarda dos valores defendidos.

Na Construção
de Um Ambiente

Melhor

ambiSUMA • 8


