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Felgueiras
O principal desafio das próximas gerações, nas 

próximas décadas, é tratar bem do planeta, com 

boas políticas ambientais. O vasto e rico patrimó-

nio histórico que possamos ter, só por si, não 

será garante de um futuro próspero se as po-

líticas ambientais não resolverem os problemas 

atuais e não anteciparem e evitarem problemas 

futuros.

O município de Felgueiras tem vindo progressi-

vamente a reforçar a melhoria da qualidade de 

vida da sua população, sendo a área ambiental 

uma das principais apostas, como traduzem os 

números do seu investimento em água, sanea-

mento, resíduos sólidos industriais não perigo-

sos, resíduos sólidos urbanos, limpeza urbana, 

entre outros. Investimentos estes que ascendem 

a vários milhões de euros.

As parcerias que desenvolvemos, e no caso con-

creto e em apreço, com a SUMA, permite-nos 

uma eficiente gestão da limpeza urbana, bem 

como a dinamização de projetos e políticas de 

sensibilização ambiental, como o Sabientar e a 

LIXOTECA®, entre outros, capazes de potenciar 

uma constante melhoria da qualidade de vida.

Por estas e por outras razões, sobejamente co-

nhecidas e cujos dados oficiais são reveladores, 

demonstram que Felgueiras é um concelho com 

qualidade de vida e onde é bom viver.

Somos um município ambientalmente + positivo.

No coração do Vale do Sousa e pertencente ao 

distrito do Porto, região norte e sub-região do 

Tâmega, o concelho de Felgueiras estende-se 

numa área geográfica de 115,74 km², compor-

tando 58.065 habitantes, distribuídos entre 20 

freguesias. O município de Felgueiras é limitado 

a norte por Fafe, a nordeste por Celorico de Bas-

to, a sudeste por Amarante, a sueste por Lousada 

e a noroeste por Vizela e Guimarães. Circunscrito 

por entre um valiosíssimo património natural e 

paisagístico, entre montes e vales, Felgueiras 

abrange três centros urbanos: a cidade de Fel-

gueiras, Lixa e a Vila de Barrosas.

Com nomenclatura proveniente da observação 

da esfera natural (Felgueiras, lugar de fetos ou 

felga) - dado comprovado pela revelação da mais 

antiga referência escrita à cidade de Felgueiras 

e que remete para o ano de 959, no testamento 

de Mumadona Dias (condessa portuguesa e uma 

das mulheres mais poderosas da sua época) -, e 

com extrema riqueza histórica, cultural e patri-

monial, Felgueiras figura a sua forte participação 

no legado monumental característico da Rota do 

Românico: movimento arquitetónico e cultural 

dos séculos XI e XII, visível pela europeização e 

seu intercâmbio cultural e artístico, onde se viu 

erguer monumentos como o Mosteiro de Santa 

Maria de Pombeiro e as igrejas de São Vicente 

de Sousa, Salvador de Unhão ou Santa Maria de 

Airães.

De perfil pujante na sua atividade industrial, Fel-

gueiras destaca-se do registo nacional por ser 

uma das cidades com a população mais jovem, e 

assume-se representada por um povo trabalha-

dor e invulgarmente empreendedor, sendo nesta 

localidade que se exporta cerca de 50% da pro-

dução nacional de calçado e onde, simultanea-

mente, se produzem os melhores vinhos verdes 

da região ou se laboram os mais belos bordados 

portugueses; depoimentos puros do património 

cultural nacional.

percursos

Inácio Ribeiro

Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras
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O contrato da SUMA com o Município de Felgueiras remonta 

a 1 de setembro de 1999, adjudicação de longevidade res-

tituída em Janeiro de 2011 e que, terminado o prazo atual-

mente em vigor, somará quase duas décadas de fidelização 

do cliente na área da recolha de resíduos sólidos urbanos 

(RSU).

Entre as 20 freguesias servidas neste concelho por cerca de 

50 trabalhadores, a SUMA estende a sua intervenção ainda 

a outras diferentes áreas de atividade, como sejam o forne-

cimento, lavagem e manutenção de contentores; a recolha 

seletiva de RSU (150 ecopontos de 2,5m³); a recolha regular 

de monos e monstros; a varredura manual (cerca de 11.000 

km por ano); a varredura mecânica (500 km por ano); a la-

vagem de ruas (85 km por ano); a limpeza de feiras; e, para 

aumentar os níveis de eficácia da gestão municipal de resí-

duos, os serviços de educação e sensibilização ambiental.

Nesta última esfera de intervenção específica, que contem-

pla a alavancagem de poupanças municipais por via de um 

melhor desempenho de urbanidade por parte das popula-

ções residentes, e cujo investimento em projetos de edu-

cação ambiental ocorre desde o ano letivo de 2006/2007, 

pode-se concluir, com base nos mais recentes estudos da 

SUMA, que o município de Felgueiras, desde que disponibi-

liza atividades e campanhas de sensibilização para o exercí-

cio da cidadania ativa, registou uma tendência de estagna-

ção da produção de resíduos indiferenciados, muito à custa 

do encaminhamento progressivo da componente valorizável 

para a recolha seletiva, cujos indicadores demonstram um 

aumento de 12% em tonelagem de recicláveis. Entre as 

ações com maior adesão neste concelho, destaque para as 

Unidades Móveis de Sensibilização (vocacionadas especial-

mente para as camadas mais jovens - agentes privilegiados 

na veiculação da mudança comportamental das famílias por 

via da transmissão de saberes e do exercício de pressão 

social por heterofiscalização de rotinas), nomeadamente a 

LIXOTECA®, o CIDADÓMETRO® e o ECOSCÓPIO®.
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SUMA avalia  
gastar recursos públicos em lixo ou em prevenção?

Valores expressivos de poupança podem ser 

garantidos na gestão autárquica no momento 

em que a orientação das verbas for dedicada à 

prevenção, numa lógica de inversão da primazia 

dos custos da recolha e tratamento para os que 

determinam a redução da produção de resíduos 

na origem e por via do encaminhamento para os 

circuitos da valorização.

O que sustenta a visão de investimento atribuível 

à educação ambiental enquanto ferramenta com 

elevado potencial para alavancar a poupança de 

dinheiros públicos são os resultados obtidos no 

mais recente estudo efetuado nos municípios 

com intervenção SUMA, a partir do qual é pos-

sível concluir que 95% dos que beneficiam de 

serviços de sensibilização das populações para 

os valores da urbanidade e cidadania ativa, re-

gistaram redução dos custos com o tratamento 

e confinação técnica dos resíduos e, em alguns  

casos, retorno positivo face ao valor investido 

nas campanhas. Comparativamente, nos muni-

cípios que, não incluem este tipo de interven-

ção qualitativa, os indicadores demonstram que 

apenas em 33% dos casos se verificam efeitos 

positivos de poupança.

A análise efetuada permite extrair outras ten-

dências reforçadoras, exibindo as autarquias 

com projetos de longo prazo (dez ou mais anos) 

aumentos muito mais expressivos na recolha se-

letiva (121% - em média) e maior peso relativo 

dos recicláveis face à totalidade dos resíduos 

produzidos - que, em média, aumentou 117% -, 

o que demonstra que se obtêm melhores índi-

ces de poupança em contextos de continuidade 

das intervenções. O estudo a um dos concelhos 

abrangidos com maior histórico desta vertente 

de atuação possibilita outras conclusões: os anos 

ou as áreas em que o projeto foi descontinuado 

inverteram as tendências positivas, verifican-

do-se o aumento dos indicadores de produção 

de resíduos indiferenciados e a diminuição dos 

seletivos. Em anos subsequentes à retoma dos 

investimentos, os resultados de prevenção volta-

ram a recuperar o sentido positivo, assegurando 

poupanças por via do combate ao desperdício – 

de recursos, dinheiro, tempo e esforço.

MUNICÍPIOS COM EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL DA SUMA ATIVA

MUNICÍPIOS SEM EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL DA SUMA ATIVA

Municípios 22 6

Poupança * 5.952.879 € [Poupança] -272.543 € [Despesismo]

Municípios com poupança 21 (95%) 2 (33%)

Investimento ESA ** 3.898.143 €

Retorno de investimento 2.054.736 €  ( χ=153%)

Municípios com retorno  
de investimento

5 (23%) 
Sintra: 215%
Ourém: 152%
Ílhavo: 51%
Santa Maria da Feira: 41%
Alcobaça: 11%

Redes Sociais expandem cidadania

Destinado a agregar a participação da SUMA nas 

redes sociais, fomentando diferentes formatos de 

comunicação e de aproximação a clientes, traba-

lhadores e entidades ou pessoas que partilhem 

dos mesmos princípios ambientais, foi criado um 

novo projeto denominado “SUMA na Rede”.

A primeira manifestação da SUMA nestas estru-

turas tecnológicas dá-se através de um canal 

próprio no Youtube, serviço de partilha de vídeos, 

e é justificado pelo compromisso de responsabi-

lidade social há muito assumido pela empresa 

de disseminar conteúdos de educação ambiental 

para a geração de poupanças domésticas e pú-

blicas e para o combate ao desperdício, colocan-

do ao serviço do país o largo património detido 

nesta vertente de atuação.

Com cerca de dois meses no ar, a presença da 

SUMA no Youtube reúne já 33 filmes e mais de 

2.500 visualizações.

Um canal a visitar, partilhar e gostar, disponível 

em www.youtube.com, sob a designação SUMA 

- Serviços Urbanos e Meio Ambiente. 

ambientaleducação

* Resultante da redução de resíduos (na origem e por encaminhamento para valorização por reciclagem),  
a partir da variável “custo autárquico associado ao tratamento e confinação técnica dos resíduos excluindo 
as taxas de IVA, de gestão de resíduos e de agravamento”.

** ESA . Educação e Sensibilização Ambiental.

Universo: 
municípios clientes SUMA 
de recolha e limpeza urbana

População-alvo: 
Municípios clientes SUMA 
de recolha e limpeza com 
contratos continuados e de 
duração superior a um ano
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Alerta ao valor dos Tesouros da Praia

Sinónimo de higiene e salubridade públicas, a 

limpeza das praias representa um importante in-

vestimento na qualidade de vida das populações 

e corresponde a meses de trabalho de prepara-

ção e conservação, para que, todas as manhãs, 

o areal e áreas circundantes se encontrem em 

condições de receber os banhistas.

Para maximizar e prolongar os efeitos das jor-

nadas de limpeza - pagas pelos contribuintes e 

muitas vezes negligenciadas pelos utilizadores -, 

a SUMA, em parceria com os municípios clientes, 

numa ótica de poupança de recursos, desenvolve 

e concretiza campanhas de educação ambiental, 

que visam alertar os alvos para a responsabilida-

de de manter a limpeza das praias e de preservar 

o património natural.

Vila Nova de Gaia, onde a SUMA exerce ativi-

dade nesta vertente desde 2001, estreou nesta 

época balnear a campanha “Tesouros na Praia, 

Piratas na Areia”, reinvestindo na aproximação 

dos veraneantes para a cultura de respeito pelo 

espaço balnear e seus recursos, cujo contex-

to e atividades económicas associadas ao mar 

justificam 2% do PIB nacional e cerca de 75 mil 

empregos.

A concretização das ações de sensibilização foi 

materializada através de atividades desportivas 

(jogos de futebol e circuito) e de lazer (sessões 

de zumba e caça ao tesouro), tendo, em dez 

dias alternados de intervenção, abrangido 6.192 

sujeitos com contacto pró-ativo e mais dez mil 

através da estratégia “Barco à Pata”, que na-

vegou no areal com estímulos ao exercício da 

cidadania ativa e com a distribuição qualitativa 

em cadeia de sacos para acondicionamento de 

pequenos lixos.

Para além de Vila Nova de Gaia, a SUMA marcou 

presença na época balnear passada em Alcoba-

ça, Caminha, Figueira da Foz e Ílhavo, tendo nes-

tes municípios atingido 9 praias e mais de 3.600 

veraneantes.

Campanha de sensibilização anima FIACOBA

Mantendo a postura de imersão na vida das re-

giões em que opera, a SUMA responde aos de-

safios de iniciativas municipais com estratégias 

próprias para cada situação, às quais imprime o 

seu cunho.

Exemplo paradigmático desta versatilidade é 

a sistemática participação na FIACOBA - Fei-

ra Industrial, Agrícola e Comercial da Bairrada, 

na qual a SUMA tem vindo a marcar presença 

a convite da autarquia de Oliveira do Bairro, e 

que, desde 2008, vem assumindo o formato de 

realização de ações de sensibilização, com o 

principal objetivo de aumentar os níveis de urba-

nidade e reforçar os corretos procedimentos de 

utilização de espaços e equipamentos públicos.

Na edição deste ano, a SUMA realizou no espa-

ço do evento a campanha “Cuide do lixo, some 

vantagens”, nos dias com previsão de maior 

afluência à exposição – 12, 13, 19 e 20 de ju-

lho –, durante os quais se abrangeram direta-

mente 2.300 sujeitos, a quem foram distribuídos 

porta-moedas com a mensagem da campanha, 

especificamente destinada a vincular os com-

portamentos desejados às vantagens individuais 

associadas e, muitas vezes, desconhecidas pelo 

produtor de resíduos.

Para potenciar o impacto da participação, o con-

tacto pró-ativo da SUMA foi efetuado com re-

curso a um carrinho de rolamentos produzido a 

partir de um contentor reutilizado, tendo a abor-

dagem sido veiculada por crianças com o objeti-

vo de comprometer a população adulta, e com-

plementada com sensibilização móvel inscrita na 

estrutura deste veículo, produzido para a Corrida 

de Carrinhos de Rolamentos, evento promovido 

pela mesma autarquia, em maio, que premiou o 

equipamento da SUMA pela sua criatividade.
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Expansão nacional
Nos últimos 3 meses, celebraram-se, nas suas 

diferentes tipologias, 27 adjudicações assina-

das com 19 municípios em território nacional, 3 

das quais representando a marca presencial da 

SUMA pela primeira vez. Guarda, Montalegre e 

Trancoso, são os contratos inaugurais conferi-

dos recentemente, sendo o primeiro dedicado à 

área de serviços de recolha, limpeza e transporte 

de RSU, por um período de 5 anos; o segundo, 

Montalegre, confinado à recolha, transporte e 

deposição de RSU, por igual período; e, o tercei-

ro, Trancoso, especializado na recolha de RSU, 

por um período de 2 anos.

Analisando especificamente a tipologia de ser-

viços “recolha de resíduos sólidos urbanos”, a 

SUMA vê também renovada a sua parceria em-

presarial com o município de Loures e Odivelas; 

e, em tipologia não camarária, em Vilamoura, 

através da INFRAMOURA. O serviço de lavagem 

de contentores (lavagem a quente, desinfeção, 

desengorduramento e/ou desodorização), foi 

objeto de adjudicação por parte de múltiplos mu-

nicípios, nomeadamente, Ansião, Cabeceiras de 

Basto, Cartaxo, Lagoa, Nazaré, Redondo, San-

tiago do Cacém e Seixal. Para além do serviço 

de lavagem de equipamentos acima referido, os 

municípios de Cabeceiras de Basto, Seixal e Vila 

do Conde, estenderam os serviços prestados 

pela SUMA ao aluguer de viaturas.

Nas áreas de intervenção ambiental no espaço 

urbano - serviços da SUMA especialmente dedi-

cados à limpeza urbana, manutenção do espaço 

público e seus equipamentos -, os municípios 

de Loulé, Montijo, Porto e Seixal, reiteraram as 

suas contratações, alargando os prazos de con-

fiança na empresa.

Também em formatos diferenciadores e agrega-

dores da competência da SUMA, o município do 

Barreiro adjudicou o serviço de recolha e trans-

porte de sacões de entulho e ervas, em conten-

tores de 1m³ de capacidade, e o Município do 

Seixal contratou os serviços de desmatação e 

limpeza de valas.

crescimento

Color Run 
de Leiria com serviços especiais

 A resposta a necessidades muito específicas dos 

clientes continua a caracterizar o perfil de atua-

ção da SUMA que, no âmbito da limpeza urbana, 

operou em Leiria no final da realização do evento 

Color Run, para remover os vestígios da muito co-

lorida iniciativa de atletismo, que se concentrou 

menos na competição e muito mais em pintar de 

animação os seus intervenientes.

Após a realização dos 5 km em que os partici-

pantes foram aspergidos com diferentes tonali-

dades de corante na partida e em diversos pontos 

do percurso, coube à SUMA a limpeza de todo o 

espaço público abrangido, serviço que envolveu 

atividades de aspiração e lavagem mecânica, 

complementadas por intervenção manual, com 

recurso a uma brigada de limpeza para remoção 

dos resíduos nas zonas indicadas, e se prolongou 

por cerca de cinco horas, no dia 19 de outubro.

Na Construção
de Um Ambiente
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ENVIROIL inaugura unidade  
de regeneração de óleos usados

A primeira unidade de regeneração de óleos usa-

dos em Portugal foi inaugurada no passado mês 

de julho, na Chamusca, pela ENVIROIL, empresa 

participada da SUMA.

O projeto, resultante de um investimento de 8,5 

milhões de euros, tem capacidade para tratar 20 

mil toneladas de óleos usados por ano, trans-

formando-os em bases lubrificantes, a principal 

matéria-prima constituinte dos óleos lubrifican-

tes novos, recorrendo a técnicas de desmetaliza-

ção e fracionamento.

Para além do contributo no cumprimento da 

meta comunitária no âmbito da regeneração de 

óleos usados (fixada em 50%), esta nova unida-

de vai dotar o país de autonomia relativamente 

a este processo, já que deixa de ser necessário 

recorrer a unidades estrangeiras para realização 

desta tarefa.

A refinação e regeneração dos restos de óleos 

lubrificantes permitem a sua reintrodução na ca-

deia de produção, como novos óleos utilizados 

pela indústria, em oficinas de reparação automó-

vel ou empresas de transportes, ou a sua utiliza-

ção como combustível para produção de energia.

Estima-se que 20 a 40% do total de óleos trata-

dos na nova unidade da ENVIROIL na Chamusca 

fique em Portugal, procedendo-se à exportação 

da restante parcela do produto obtido.

Na inauguração, o secretário de estado do am-

biente, Paulo Lemos, elogiou a política da em-

presa de aposta na chamada “economia verde”, 

sublinhando os esforços recentemente em-

preendidos no sentido de fiscalização das em-

presas a operarem neste setor, como garante de 

cumprimento de legislação e de qualidade.

A nova estrutura da ENVIROIL está equipada com 

um laboratório próprio e a tecnologia necessária 

para proceder a análises de amostras de con-

trole, garantindo a qualidade dos produtos pro-

duzidos.

Aposta na valorização dos OAU

A aposta na diversificação de serviços e a 

preocupação em dar resposta às necessidades 

emergentes do mercado e dos clientes justificam 

o investimento crescente da SUMA nos óleos 

usados.

Para além da recente unidade de regeneração 

inaugurada pela ENVIROIL, do universo SUMA 

consta ainda a empresa CORREIA&CORREIA, que 

presta atualmente o serviço de recolha de óleos 

usados para a entidade gestora Sogilub, nos 

distritos do Porto, Aveiro, Viseu, Guarda, Castelo 

Branco, Portalegre e em alguns concelhos dos 

distritos de Coimbra, Leiria e Santarém.

Constituindo-se o operador prestador de serviços 

a essa entidade gestora com maior abrangência 

territorial, a CORREIA&CORREIA recolhe uma mé-

dia mensal de 700 toneladas deste resíduo, que, 

após pré tratamento, segue para diferentes desti-

nos: valorização energética, reciclagem ou rege-

neração na nova fábrica da ENVIROIL, potencian-

do as sinergias entre empresas do mesmo grupo.

Adicionalmente, e nesta tipologia de resíduos, 

a SUMA tem prestado, desde 2013, serviços de 

recolha de óleos alimentares usados por pontos 

de deposição nos concelhos de Leiria e de Con-

deixa-a-Nova.

Neste último, a empresa implementou, em 2014, 

a campanha “Não deite recursos pelo cano!”, 

destinada a alertar a população para o correto 

encaminhamento dos óleos alimentares usados 

e para o valor da reciclagem deste resíduo e seus 

produtos derivados. A campanha foi implementa-

da junto das comunidades escolares de 1.º ciclo, 

através de um método expositivo e dinâmico, 

com recurso a uma animação repleta de humor, 

em que um fantoche-gotinha azul e outro goti-

nha-laranja se reclamam incompatíveis, apesar 

de próximos e familiares.

RESULTADOS APÓS CAMPANHAS

+ 30 % de litros recolhidos por marcação  
 prévia

+ 4,1% de participação por marcação  
 prévia (exceto escolas)

+ 76% na quantidade (total) de óleos   
 recolhidos
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atividade
V. N. de Gaia com investimento de 10 milhões

O ininterrupto percurso de compromisso firma-

do entre a SUMA e o Município de Vila Nova de 

Gaia foi determinante para a edificação de no-

vas instalações, concebidas de raiz em função 

das especificidades e funcionalidades da área 

de atuação da empresa, cujo investimento foi 

complementado com a renovação da frota inau-

gurada em julho passado e colocada ao serviço 

dos cerca de 303 mil habitantes e visitantes dos 

168,5 km² de extensão concelhia.

Assente num projeto de reconversão de uma li-

xeira selada, as políticas de sustentabilidade e 

eficiência não se esgotam no aproveitamento de 

um espaço devoluto, estando a cobertura edifi-

cada submetida a sistemas de aproveitamento 

de águas pluviais e de aquecimento solar.

Os 33.406 m² de área confinada integram as 

áreas administrativa, oficinal, social, e parque 

de viaturas (com capacidade para mais de duas 

centenas de equipamentos), estruturas que dão 

suporte às atividades desenvolvidas pelos cerca 

de 400 trabalhadores atualmente existentes.

Gabinetes técnicos; salas de apoio à produção, 

planeamento e formação; oficinas para repara-

ção mecânica, serralharia, lubrificação; zona de 

lavagem (para 4 viaturas pesadas em perma-

nência); armazéns dedicados a fins específicos 

(fornecimento geral, de produtos químicos, de 

produtos fitofarmacêuticos); depósitos de abas-

tecimento de combustível e de água (10 viatu-

ras em simultâneo); refeitório, zona de convívio 

e terraço são complementados com sistemas 

operativos de Controlo e Otimização de Frotas 

(COF), que visam fazer a monitorização de circui-

tos e desempenhos à distância e em tempo real, 

e obter a otimização de resultados baseada na 

gestão de recursos humanos e logísticos.

O investimento na melhoria das condições ope-

racionais foi complementado com a aquisição de 

mais de 40 novas viaturas pesadas, adstritas às 

variadas funções de recolha e limpeza urbana 

(recolhedoras / compactadoras de RSU de di-

versas capacidades, lava contentores, lava ruas, 

varredoras e camiões com sistema Ampliroll), que 

cumprem a norma Euro 6, apresentando baixa 

emissão de partículas, de poeiras finas, e de CO², 

com desempenhos importantes na redução de 

consumo de combustível e da emissão de ruído. 

O cumprimento das mais recentes normativas 

europeias da nova frota, que reforça os compro-

missos da SUMA na defesa dos interesses das 

populações, define amplamente o posiciona-

mento da empresa na procura de soluções de 

sustentabilidade para o município.

SUMA exporta 

conhecimento técnico para o México 

As sinergias geradas entre empresas do uni-

verso Mota-Engil e a experiência e percurso da 

SUMA resultaram na conquista de uma conces-

são para serviços de recolha de resíduos sóli-

dos urbanos a ser prestada pela empresa GISA, 

participada da Mota-Engil México, na cidade de 

Leon, estado de Guanajuato, num contrato com 

duas décadas de intervenção.

A participação da SUMA, que decorreu entre abril 

e outubro, no âmbito da elaboração da proposta 

e do arranque dos serviços, veio reforçar a capa-

cidade de exportação de competências técnicas 

e valências operacionais.

Na Construção
de Um Ambiente

Melhor

ambiSUMA • 8



SUMA Fora d’Horas 

arranca a grande velocidade

Com génese em práticas correntes associadas 

à gestão de equipas e da motivação dos traba-

lhadores, a SUMA lançou o projeto “SUMA Fora 

d’Horas”, que visa criar momentos de partilha e 

o entrosamento com os valores corporativos, po-

tenciando sinergias entre os participantes.

A atividade inaugural arrancou no passado dia 

8 de novembro, na Batalha, com uma prova de 

karts, seguida de um almoço convívio no castelo 

de Porto de Mós, que reuniu trabalhadores e res-

petivos cônjuges, e foi pautado por um ambiente 

descontraído e animado.

Com periodicidade trimestral, um grupo alarga-

do de trabalhadores da SUMA terá brevemen-

te oportunidade para se reunir “Fora d’Horas” 

noutras atividades e latitudes, em que a diver-

são e a adrenalina marcarão presença, garan-

tindo a sedimentação do espírito de pertença e 

momentos de cumplicidade.

Convergindo nos objetivos de motivação, tam-

bém os Centros de Serviços de Aveiro e de Vila 

Nova de Gaia promoveram os seus encontros 

anuais de comemoração de atividade, fazendo 

confluir as datas com a vontade de marcar, si-

multaneamente, os 20 anos de história da SUMA 

no mercado dos resíduos. As cerca de 630 par-

ticipações puderam testemunhar, nos diferentes 

momentos de confraternização, a referência aos 

valores de persistência e empenho comprome-

tido nas tarefas que a empresa desenvolve dia-

riamente.

As diferentes tipologias de atividade permitiram 

celebrar o talento existente no capital humano da 

empresa, contribuindo para o sucesso da iden-

tificação social de referência dos envolvidos e 

para a autoestima e orgulho coletivos.

Garantias de excelência
A permanente busca de padrões de excelência 

justifica os investimentos efetuados nas áreas da 

qualidade, ambiente e segurança, e converge nas 

certificações dos diversos sistemas de gestão 

implementados nas empresas do universo SUMA.

Assumindo múltiplos diagnósticos de autoavalia-

ção, a organização assegura que os sistemas se 

mantêm apropriados, adequados e eficazes, de 

acordo com a política de gestão, objetivos e me-

tas delineados, promovendo a melhoria das ati-

vidades desenvolvidas e dos serviços prestados, 

com benefícios para todas as partes envolvidas.

Em 2014, e após auditorias externas de reno-

vação e de acompanhamento, a sede da SUMA 

e o seu centro de serviços de Aveiro viram re-

novadas, por mais 3 anos, as suas certificações 

nos sistemas de gestão ambiental e de gestão 

da segurança e saúde no trabalho, manten-

do-se a certificação do sistema de gestão da 

qualidade, válida até junho de 2015. À CITRUP 

– Centro Integrado de Resíduos, Lda., empresa 

participada, foram igualmente renovadas as cer-

tificações nos sistemas de gestão da qualidade, 

gestão ambiental e gestão da segurança e saúde 

no trabalho, e assegurado o reconhecimento do 

sistema de gestão de responsabilidade social até 

2016. Outra participada da SUMA, a ENVIROIL II, 

obteve em maio as certificações do sistema de 

gestão da qualidade e de gestão ambiental, pe-

las normas NP EN ISO 9001:2008 e NP EN ISO 

14001:2012, respetivamente. Esta autenticação 

estende-se à sede e instalações industriais da 

empresa em Torres Novas, no âmbito da recicla-

gem e regeneração de óleos usados.

No total, são sete as empresas e nove as es-

truturas do universo SUMA a usufruir de certi-

ficações em diversos âmbitos, o que atesta o 

empenho efetivo da organização com vista à 

melhoria contínua.

Adicionalmente, a SUMA detém a acreditação 

dos serviços de Formação e o SUMALAB a acre-

ditação das atividades laboratoriais, no âmbito 

das águas de consumo humano, naturais, resi-

duais, processo, piscinas, balneares, lixiviados, 

eluatos, resíduos e lamas.

CITRUP – Centro Integrado de Resíduos, Lda.SUMA – Sede e Centro de Serviços de Aveiro ENVIROIL

ambiSUMA • 9



atividade
SUMALAB 
nova marca e sítio web com maior dinâmica 

Outubro testemunha o lançamento da marca 

“SUMALAB”, correspondendo esta criação ima-

gética a uma forte aposta na autonomização e 

reconhecimento da marca e prestígio empresa-

rial do Laboratório da SUMA.

Univocamente criado para colocar em evidência 

os serviços do Laboratório SUMA e promover o 

alargamento da sua implantação - tanto quan-

to o seu perfil diferenciador assim o exige -, o 

SUMALAB vem dar resposta a uma vontade de 

afirmar a vocação e a vertente da SUMA para 

os serviços de análise e controlo integrados dos 

parâmetros ambientais nos sistemas de trata-

mento de resíduos e águas.

Neste sentido, a nova imagem a que o SUMALAB 

se associa assume um investimento no reforço 

da marca SUMA no mercado nacional e interna-

cional, sendo, simultaneamente, uma extensão 

específica, e com elementos caracterizadores 

dos serviços de génese laboratorial.

Aproximando o cliente e toda a comunidade 

ambiental para a missão, compromisso, en-

quadramento e valores do SUMALAB, a reno-

vação da imagem do laboratório estendeu-se, 

complementarmente, à criação de um novo 

site SUMA, disponível em www.sumalab.pt, 

que permite responder de forma mais eficaz 

às solicitações e exigências do mercado e à 

divulgação do património técnico e tecnológi-

co desta estrutura do grupo SUMA, através de 

uma apresentação mais completa da perfor-

mance dos serviços abrangidos e pela via da 

integração das expetativas empresariais numa 

plataforma que prevê um sistema planeado de 

gestão comunicacional. 

Comprovando ainda a constante atualização 

com as novas tecnologias, o site SUMALAB foi 

especialmente desenvolvido para que possa ser 

descoberto nas mais avançadas tecnologias da 

comunicação, sendo perfeitamente consultável 

através de um browser num computador, laptop, 

tablet ou smartphone.

www.sumalab.pt
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perfil

Joaquim Tchiviya

Em Angola, Joaquim Tchiviya é o primeiro a descrever a qualidade da orga-

nização a que pertence como a “melhor empresa” de recolha de RSU, não 

só em Benguela como em todo o país, expressão que demonstra orgulho e 

elevado sentimento de pertença.

Integrado na VISTA WASTE desde dezembro de 2009, ano em que começou 

a desempenhar as tarefas de chefe de grupo de recolha de RSU, o seu 

percurso e perfil profissional levaram-no, em 2013, a granjear a função 

de supervisor geral de recolha de RSU, trabalho que desempenha com 

dedicação e responsabilidade, e que o tem levado a ser apelidado pelos 

seus colegas de profissão, como o mais ativo compatriota na luta contra 

os resíduos.

Reconhecido ainda pela sua perícia em dar resposta aos desafios in loco, 

apresenta-se permanentemente comprometido com tudo o que pode dar 

mais bem-estar às populações e que permite elevar os níveis de saúde 

pública em Benguela, mesmo que as suas funções assim não o exijam.

Assumindo a convicção de que a VISTA WASTE tem na sua estrutura uma 

equipa de enorme competência profissional, Joaquim Tchiviya admite que 

um dos aspetos a que dá maior importância na gestão de quem com ele 

trabalha é o incentivo ao espírito de equipa, para fazer convergir as melho-

res soluções. A consciência de que o seu trabalho influencia a melhoria das 

condições sanitárias dos seus concidadãos faz da assinatura da empresa o 

seu lema diário: ”Benguela limpa, juntos conseguimos”.

O reconhecimento das suas qualidades enquanto profissional vai-lhe ser 

retribuído com mais uma promoção; desta feita, a encarregado principal, 

ficando com a responsabilidade total dos serviços em Benguela.

José Ferreira

Integrando há 15 anos a estrutura da SUMA, José Ferreira é destacado pela 

chefia do seu centro de serviços de origem como um dos trabalhadores que 

maior grau de evolução pessoal e profissional alcançou naquela estrutura.

Em 1999, iniciou atividades de motorista em Vale do Sousa, tendo, logo 

no ano seguinte, ficado responsável pela supervisão das equipas do turno 

da noite. Em 2001, transita para a chefia das equipas de recolha afetas 

ao município de Lousada no período diurno, onde se mantém até 2010. 

Durante essa etapa, usou da sua iniciativa para melhorar competências 

escolares e profissionais, tendo igualmente marcado presença no arranque 

dos serviços da SUMA no município de Celorico de Basto, em 2008.

O reconhecimento da sua vontade e capacidade de aprendizagem, assim 

como o seu percurso de empenho, levaram a que fosse proposto para o 

projeto de expansão internacional do grupo. Assim, em julho de 2010, ruma 

a Luanda, onde integra a VISTA WASTE, ficando responsável pelas ações 

de formação, com especial incidência para os desempenhos de condução 

defensiva, fundamentais no universo das empresas com grandes frotas em 

circulação viária e, mais ainda, no contexto da capital angolana.

Em novembro de 2012, à área de formação acumula a responsabilidade 

enquanto encarregado geral do contrato da VISTA em Luanda, de onde 

parte, em setembro de 2013, para dar corpo a outro desafio além-fron-

teiras: o início dos serviços da ECOLIFE. Em Maputo, onde se mantém até 

ao presente, supervisiona trabalhos e trabalhadores, procurando sempre a 

aproximação formativa e a perspetiva da melhoria contínua. Da sua ativi-

dade, fala com o sentido de dever cumprido, assumindo que o mais recom-

pensador é verificar que os esforços produzem efeitos, quer nas pessoas 

com quem se trabalha, quer nas áreas em que se intervém.
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OMÃ

PORTUGAL

Cabo Verde

Angola

Moçambique

Cidade Velha

Padrão dos Descobrimentos

Igreja de N. Sra. do Carmo

Estação Ferroviária de Maputo

Forte de Al-Jalali

contracapa

SUMA com serviços no Golfo Pérsico
Os investimentos comerciais da SUMA no mer-

cado do médio oriente começam a frutificar, ten-

do sido adjudicado à empresa o encerramento 

de seis lixeiras na província de Al Dakhiliyah, no 

norte de Omã.

O início dos trabalhos, previsto para dezembro 

de 2014, terá a duração de seis meses e in-

tegra o plano nacional de melhoria de práticas 

de gestão de resíduos, concebido para dar res-

posta aos desafios de preservação ambiental 

no sultanato, para o qual as duas décadas de 

experiência da SUMA se revelam uma impor-

tante mais-valia.

Ainda em Omã, a SUMA passou à segunda fase 

de avaliação das propostas para operações de 

gestão de resíduos, em Al Sharqiya Sul, que pre-

vê atividades de recolha em toda a área, opera-

ção e manutenção de cinco estações de trans-

ferência, exploração de dois aterros sanitários e 

serviços de educação ambiental.

A SUMA tem vindo a apresentar propostas a 

diversos concursos para recolha e tratamento 

de resíduos, tendo a expetativa de, em 2015, 

dar forma às suas pretensões no Sultanato de 

Omã, que registou a chegada dos Portugueses 

há 500 anos.
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