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Ourém e SUMA
com parceria de
20 anos
Flexibilidade, compromisso, 
confiança. São estes os 
princípios que forjam a parceria 
duradoura entre o município 
e a SUMA, reafirmando os 
elevados padrões de qualidade 
dos serviços prestados e a 
capacidade de adaptação a 
novas exigências e realidades 
conjunturais.



Nova Lima
Um dos maiores destaques da cidade de Nova 

Lima, localizada à 30 km de Belo Horizonte, 

Minas Gerais, é sua característica peculiar de 

estar tão próxima à Capital mas manter 62% do 

seu território completamente preservado. Essa 

conquista somente foi possível com uma ges-

tão ambiental compromissada que, desde 2013, 

vem garantindo a preservação dos recursos na-

turais da cidade. Pode-se dizer com segurança 

que Nova Lima é Cidade do Meio Ambiente, dos 

Recursos Hídricos e modelo de gestão que alia 

desenvolvimento e sustentabilidade.

Com muita coragem e luta, o Governo Munici-

pal resguardou 11 áreas de Preservação Per-

manente, criou o Parque Municipal de Fechos 

e quatro Monumentos Naturais, decretou a 

Preservação das Trilhas, assinou um Termo de 

Cooperação para a recuperação da Bacia Hidro-

gráfica do Alto Rio das Velhas e muito mais. 

Em consonância com essas ações, Nova Lima 

conta com o trabalho da CONSITA – prestado-

ra de serviço que faz a diferença para manter 

a limpeza pública das vias municipais. A em-

presa é responsável pela manutenção de todo 

o território de Nova Lima e, com empenho e 

pró-atividade – o trabalho de limpeza urbana 

está no ranking das ações mais elogiadas pela 

população em 2015.

Situando-se no sudeste brasileiro, o município de 

Nova Lima pertence ao estado de Minas Gerais, 

fazendo fronteira com a cidade capital da região, 

Belo Horizonte. Com uma população estimada de 

87.391 habitantes, carateriza-se por um clima 

quente e temperado, o seu território é emoldurado 

pela serra da Calçada e forma um dos mais boni-

tos cartões-postais da região metropolitana a que 

pertence.

Acredita-se que o local onde hoje assenta o mu-

nicípio tenha sido descoberto entre 1698 e 1700, 

pelo coronel Domingos Rodrigues da Fonseca 

Leme, estando o fator inicial de expansão popu-

lacional e de desenvolvimento económico intima-

mente relacionado com a atividade de mineração, 

sobretudo do ouro.

Em 1836, o povoado foi elevado a distrito, com 

o nome de Congonhas de Sabará e a sua vida 

económica dependeu, durante mais de cem anos, 

unicamente das atividades da mineração Morro 

Velho, mina comprada dois anos antes por uma 

companhia inglesa, facto que resulta numa tan-

gível herança cultural britânica, presente até ao 

século XXI. Em 2010, um estudo divulgado pela 

prefeitura do município vizinho de Itabira, revelou 

Nova Lima como a primeira cidade de Minas Ge-

rais em qualidade de vida.

Cássio Magnani Junior 

Prefeito de Nova Lima 

percursosNa Construção
de Um Ambiente
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A presença da CONSITA no município de Nova 

Lima remonta a 2002, apesar de a empresa ser 

referência no Estado de Minas Gerais e sobretudo 

na vizinha capital de Belo Horizonte, onde iniciou 

a sua atividade.

Os serviços prestados contemplam a limpeza e 

manutenção de vias e logradouros públicos, des-

tacando-se a varredura manual, o corte de ervas e 

poda de espaços verdes, a pintura de lancis, a lim-

peza de valetas e sarjetas e a recolha de animais 

mortos. Neste município, são igualmente executa-

das atividades de recolha e transporte de resíduos 

sólidos urbanos domiciliares e comerciais, assim 

como a recolha e transporte a destino final de re-

síduos sólidos farmacêuticos e hospitalares.

Abrangendo a totalidade do município, que com-

preende 428 km2 e uma população de cerca de 

87.400 habitantes, a CONSITA afeta aos serviços 

prestados em Nova Lima 250 trabalhadores, cujo 

desempenho se traduz, por exemplo, na recolha 

de 2.300 toneladas de resíduos mensais.

Em Nova Lima, como no restante território brasi-

leiro, a CONSITA está empenhada na persistente 

melhoria da prestação do serviço, assim como na 

sua diversificação, resultante na disponibilização 

de um leque vasto de atividades e na satisfação  

do cliente direto e das populações abrangidas.
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municípios da VALORSUL com lições de economia doméstica

No âmbito do Programa Ecovalor – programa de 

educação ambiental da VALORSUL, Valorização 

e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões 

de Lisboa e do Oeste –, a SUMA encontra-se a 

desenvolver, desde o mês de março, uma ação 

de sensibilização ambiental junto dos estabeleci-

mentos de educação e ensino dos 19 municípios 

integrados, visando a prevenção da produção de 

resíduos e a sua valorização como recurso. 

Renovando e transformando o conceito associa-

do ao “lixo”, e através de uma abordagem cen-

trada em noções de economia doméstica, são 

divulgadas as vantagens individuais decorrentes 

das práticas e deveres de urbanidade e cidada-

nia ativa dos produtores de resíduos na sua ges-

tão doméstica, nomeadamente as relacionadas 

com a correta triagem e deposição de resíduos 

recicláveis.

A poupança gerada por combate ao desperdício 

é o principal conceito transmitido, relembrando 

que, sendo as embalagens pagas, devem ser 

encaradas como recursos com valor de maté-

ria-prima, que dão origem a inúmeros produtos 

mais baratos e acessíveis, e permitem ter outros 

ganhos individuais em esforço, tempo e dinheiro.

Contrariando o apelo comercial diário ao consu-

mo exaustivo de produtos desnecessários e em-

balagens supérfluas, esta ação pretende divul-

gar medidas de valorização, reduzindo os custos 

para o produtor.

Protagonizada pelo diálogo de um banqueiro em 

comunicação por video call, que tem como pú-

blico-alvo prioritário alunos do 1º Ciclo do Ensino 

Básico e da rede Pré-escolar, a sua operaciona-

lização é feita através de sessões de formação 

com distribuição qualitativa de materiais de sen-

sibilização (ecobags).

Sensibilização Ambiental chega a  

ambiental

SUMA incentiva restaurantes  
a “puxarem a brasa à sua sardinha”

Continuar a promover a adesão e a manutenção 

de práticas ambientalmente responsáveis no se-

tor da restauração, enquanto grandes produtores 

de resíduos, é o desafio proposto pela campanha 

“Puxe a Brasa”, que visa reconhecer e certificar 

estabelecimentos não abrangidos pela anterior 

campanha e renovar certificações atribuídas no 

passado por auditoria de verificação.

Destinada a proprietários, gerentes e emprega-

dos, a ação segue o princípio da campanha pre-

decessora, envolvendo um processo informativo, 

de sensibilização, e de auditorias, que culminam 

na certificação dos estabelecimentos que obtive-

rem bons resultados, com pontuações 5, 4 ou 3 

estrelas, indicador que atesta o envolvimento e 

empenho na aplicação de boas práticas.

A sensibilização incide sobre rotinas corretas de 

gestão de resíduos, nomeadamente a triagem, 

acondicionamento e deposição dos resíduos in-

diferenciados e recicláveis, e pretende reforçar a 

importância do cumprimento das regras de gestão 

de resíduos para a manutenção de uma boa ima-

gem, constituindo-a como um fator diferenciador 

para o potencial cliente e um benefício comercial.

Para além do dístico “Aqui é fixe!”, como retorno 

aos restaurantes bem classificados, será efetua-

da a sua divulgação nas redes sociais locais e da 

SUMA, e através de animação de rua, em zonas 

turísticas e eventos especializados.

Esta campanha, que recorre a materiais fun-

cionais para utilização na atividade hoteleira 

(individuais, frapês e aventais) foi apresentada 

em Ílhavo, no início de fevereiro, prevendo-se a 

possibilidade da sua extensão quer a municípios 

com anteriores processos de distinção de esta-

belecimentos de restauração, quer a estreantes.

educação
Na Construção

de Um Ambiente
Melhor
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Pétalas de Cidadania invadem sede e RIMA 

“Bem-me-quer, malmequer, muito, pouco ou 

nada” é o conceito que está na base de mais 

uma campanha de sensibilização promovida 

pela SUMA para o correto acondicionamento 

e deposição de resíduos, desta vez concentra-

da na população interna da empresa, nas suas 

instalações da sede, e na sua participada RIMA, 

no seguimento do compromisso da organização 

com a formação e sensibilização dos seus traba-

lhadores e de pessoas frequentadoras dos seus 

centros, enquanto produtores de resíduos.

Partindo da premissa de que as práticas de urba-

nidade em espaço público determinam o respei-

to que cada um tem por si, pelos outros e pelos 

equipamentos que utiliza, a campanha foi opera-

cionalizada através de autocolantes de chão em 

forma de pétalas, que realçam a relação entre o 

direito de usufruir destes lugares e o dever de 

os manter, por via de uma intervenção respon-

sável, cumprindo e fazendo cumprir as regras de 

higiene, de prevenção da produção de resíduos 

e do seu correto encaminhamento, quer para 

eliminação, quer para valorização. A abordagem 

procura, ainda, algum esforço de desmistificação 

da crença generalizada de que o comportamento 

individual não contribui para uma melhor gestão 

central e local dos recursos nacionais, que de-

correm da cobrança de impostos e outras taxas 

obrigatórias.

A nível nacional, esta campanha iniciou no ciclo 

letivo de 2015/16 com intervenção nos jardins-

de-infância de Vila Nova de Gaia, através de uma 

vertente didática centrada em ações de cor-

respondência e associada à exploração de um 

puzzle de grandes dimensões, reproduzível em 

casa com o núcleo familiar com recurso a uma 

versão “de bolso”.

A campanha conhecerá ainda uma segunda fase, 

em junho, com a aplicação de autocolantes de 

chão em duas das principais artérias da cidade.

Em Aveiro e Coimbra, esta ação assumiu recen-

temente novo formato, através da colocação de 

painéis informativos nas viaturas afetas aos ser-

viços especiais de recolha.

A minha
qualidade
de vida não é
uma questão
de sorte!

O ESPAÇO PÚBLICO
É O ESPELHO DE
QUEM LÁ MORA.

Livro a
minha rua
de monstros!

Ligo para a recolha gratuita de objetos

de grandes dimensões.

Bem me
quero muito,
por isso...

Mal me quero,
Bem me quero,
Muito, Pouco 
ou Nada?

SUMA  
desenvolve plataforma interativa “Animais da Cidade”

A contínua aposta da SUMA na criação e dispo-

nibilização de ferramentas digitais de mobilização 

comportamental nas vertentes da cidadania, urba-

nidade e ambiente – já iniciada com a plataforma 

SUMAKids e a presença no Facebook, YouTube e 

MEO Kids –, vai materializar-se numa nova plata-

forma interativa para disponibilização de conteú-

dos de educação ambiental, visando alertar para o 

facto de o espaço público exigir regras de utiliza-

ção e salvaguarda de direitos e deveres.

Fazendo uso de uma estratégia animista, que 

associa condutas negligentes, assim como res-

ponsáveis, às metáforas comummente utilizadas 

para os comportamentos do reino animal, este 

espaço será constituído por vídeos e jogos intera-

tivos relacionados, que almejam a retificação de 

comportamentos, sobretudo no âmbito da limpe-

za urbana e do acondicionamento e deposição de 

resíduos, dividindo-os em duas categorias: proi-

bidos e obrigatórios.

As regras de acondicionamento e deposição de 

resíduos em contexto doméstico, a redução da 

produção de resíduos através de eco-códigos de 

consumo, o controlo e retificação do comporta-

mento dos pares por via de pressão e exclusão 

social, bem como as vantagens individuais as-

sociadas, são algumas das temáticas abordadas.

Sendo mais um passo na democratização do 

acesso a atividades de sensibilização ambiental, 

esta plataforma irá ser disponibilizada aos clien-

tes diretos e populações abrangidas, e, enqua-

drando-se no compromisso de responsabilidade 

social da empresa, também a escolas e institui-

ções parceiras.

ambiSUMA • 5



A adjudicação de serviços em território nacional 

prossegue a sua rota de crescimento com novos 

contratos de duração superior a um ano.

O município de Espinho adjudicou à SUMA os 

serviços de recolha e transporte a destino fi-

nal de resíduos sólidos urbanos (RSU); Vale de 

Cambra, a recolha, transporte e deposição de 

RSU, bem como a limpeza urbana em todo o mu-

nicípio; a Águas da Covilhã, a recolha de RSU e 

lavagem de contentores; e o Ministério da De-

fesa Nacional, a recolha, transporte e tratamen-

to de resíduos equiparados a RSU na Base Aérea 

nº5. Já no âmbito da limpeza, o município de 

Alijó entregou à SUMA a prestação de serviços 

de limpeza urbana em toda a vila; o município 

de Condeixa-a-Nova confiou à SUMA a limpeza 

urbana e recolha de óleos alimentares usados 

(OAU); a junta de freguesia do Parque das Na-

ções, a limpeza urbana em toda a área abran-

gida; assim como o Mercado Abastecedor da 

Região de Lisboa, os serviços de limpeza de 

espaço público e equipamentos e Arruda dos 

Vinhos, o fornecimento, lavagem e desinfeção 

de contentores.

Por sua vez, os municípios de Vila Franca de 

Xira e Cabeceiras de Basto, bem como os Ser-

viços Intermunicipalizados de Águas e Resí-

duos de Loures e Odivelas, entregaram à SUMA 

a lavagem e desinfeção de contentores e, noutra 

modalidade, os municípios do Porto, Cabecei-

ras de Basto, e Vila do Conde contrataram o 

aluguer operacional de equipamentos de recolha 

de RSU e/ou limpeza urbana, tendo este último 

adjudicado, ainda, serviços de limpeza de praias 

durante a época balnear.

Dentro de outras tipologias de serviços, no muni-

cípio do Montijo a SUMA ficará responsável pela 

colocação e recolha de contentores de grandes 

dimensões; no município de Ovar, pela aplica-

ção de herbicidas; e no município de Figueira 

da Foz, pela aplicação de produtos fitofarma-

cêuticos e manutenção e limpeza das praias do 

concelho.

No âmbito dos contratos de curta duração, o mu-

nicípio de Montemor-o-Velho adjudicou à SUMA 

a recolha e o transporte de RSU; o município do 

Seixal, a limpeza urbana da freguesia de Cor-

roios; o município de Loulé, a recolha de con-

tentores semi-enterrados durante a época alta; 

e o município de Lisboa, a lavagem do Túnel da 

Bela Vista.

Serviços em território nacional  
conhecem expansão

nacional

crescimentoNa Construção
de Um Ambiente

Melhor
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internacional

CONSITA adquire aterro

O ano em que a CONSITA celebra o seu 44.º 

aniversário marca igualmente uma nova fase na 

expansão da empresa brasileira no mercado em 

que opera, através da aquisição de um aterro de 

resíduos.

O equipamento em referência tem uma área 

aproximada de 107 hectares e capacidade de 

admissão diária de 2.000 m3 de resíduos de 

construção e demolição, a que se destina.

Situado na zona rural do município de Santa Lu-

zia, na região metropolitana de Belo Horizonte, 

é expetável que, até agosto de 2018, data de 

validade da sua licença de operação, este ater-

ro absorva cerca de 2.506.438 m³ de resíduos 

e 219.456 m³ de material inerte, sob forma de 

cobertura.

À estratégia para a CONSITA de consolidação de 

clientes e expansão para novas áreas geográfi-

cas, no mercado brasileiro de limpeza urbana e 

recolha de resíduos, bem patente desde que a 

SUMA iniciou a implementação do seu modelo 

de gestão, soma-se agora a vertente de diversi-

ficação de áreas de negócio, em que a empresa 

acionista pode, uma vez mais, partilhar o seu co-

nhecimento técnico específico, fazendo antever 

um empreendimento de êxito e mais uma aposta 

de sucesso em terras brasileiras.

Total dos municípios: 6
Total de população servida: 1.988.000 habitantes
Total número de trabalhadores: 1027

Serviços prestados:

Limpeza Urbana

Coleta de Resíduos

Tratamento de Resíduos

Educação Ambiental

44anos
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Feira em Omã  
conta com a presença da ECOVISION 

O maior evento ambiental de Omã decorreu entre 

23 e 25 de maio na capital do sultanato, Mas-

cate, reunindo decisores políticos, especialistas, 

empresas de tecnologia, cientistas, estudantes, 

empresários, fornecedores de equipamentos e 

outros profissionais numa única plataforma, para 

discutir os desafios ambientais no país e explorar 

potenciais soluções.

Em foco, no decorrer do evento, esteve igual-

mente a gestão de resíduos, área em que a 

empresa ECOVISION é parceira desde finais de 

2014, tendo em execução, no momento, um con-

trato de recolha de resíduos com a duração de 

sete anos, que abrange uma área de 23 mil km2 

e uma população de mais de 230 mil habitantes.

Com o apoio do Ministério do Ambiente e do Cli-

ma, e da be’ah – empresa de gestão dos resí-

duos sólidos urbanos no país, o certame, para 

além de servir o propósito de divulgação da 

ECOVISION, foi igualmente palco para a apresen-

tação do programa de educação ambiental que a 

SUMA está a desenvolver e que se perspetiva vir 

a implementar brevemente, em parceria com a 

ECOVISION e a be’ah.

atividade
Encontro de Quadros  
reforça identidade corporativa 

Foi no Casino da Figueira da Foz, sob a égide da 

Fortuna, que decorreu o Encontro de Quadros 

SUMA 2016. Mais de uma centena de traba-

lhadores marcou presença neste evento, que 

pretendeu reforçar laços e valores corporativos, 

bem como celebrar o percurso de sustentabili-

dade empresarial, social e ambiental trilhado ao 

longo dos 22 anos de existência.

A iniciativa, com as boas vindas faladas em 

jazz, foi intercalada por momentos dedicados 

à apresentação da identidade SUMA, repor-

tando a idiossincrasia histórica e social do lixo 

enquanto conceito mutável que caminha ten-

dencialmente para a conquista da categoria de 

material residual, e episódios de representação, 

vocacionados para acelerar essa tendência, 

muito dependente da transformação do atual 

perfil generalizado de urbanidade.

Aos sons com “Identidade F.” (conjugação de 

flamenco e fado), alegoria das raízes ibéricas 

que constituem o corpo acionista da empresa 

(MOTA-ENGIL e URBASER), adicionou-se a dis-

seminação dos valores corporativos que de-

finem a fórmula de sucesso que tem vindo a 

nortear a atuação ímpar da SUMA, expressos 

por trabalhadores de todas as geografias onde 

a organização marca presença (Portugal Con-

tinental e Açores, Angola, Moçambique, Cabo 

Verde, Brasil e Omã) num vídeo motivacional de 

inspiração afro-caribenha.

Na Construção
de Um Ambiente

Melhor
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Mensagens móveis 
Persistindo na sua política de alerta para as ques-

tões da responsabilidade partilhada na gestão de 

resíduos e na manutenção da salubridade dos 

espaços públicos, a SUMA continua a dotar de 

mensagens de sensibilização os equipamentos de 

produção.

O início da aplicação de mensagens de sensibili-

zação a carrinhos de varredura manual remonta a 

2015, em equipamentos cujos horários ou áreas 

geográficas de intervenção melhor permitem a 

projeção da informação veiculada, e que totali-

zam, até ao momento, 250 unidades.

Os equipamentos intervencionados exibem, me-

diante o modelo, mensagens de sensibilização 

aplicadas nas laterais da estrutura metálica ou 

no próprio balde, com rotinas de manutenção de 

limpeza pública, heterofiscalização e custos do 

desleixo, assim como vantagens individuais de 

adoção destes procedimentos.

A informação é reforçada pela inserção de um 

código de barras bidimensional, que reencaminha 

para vídeos de sensibilização convergentes, publi-

cados nas páginas das redes sociais da empresa, 

apelando a um público-alvo mais abrangente e 

familiarizado com as novas tecnologias de infor-

mação.

Coimbra, Caminha, Algarve (nos contratos com a 

Inframoura e com o município de Vila do Bispo), 

Palmela, Almada, Ourém, Leiria, Alcobaça, Porto 

de Mós, Batalha, Aveiro, Porto, Espinho, Vila do 

Conde, Valença, Monção e Vila Nova de Gaia são 

os locais em que este formato de sensibilização 

móvel está já disponível, seguindo-se, para breve, 

os demais contratos detidos.

SUMA devolve salubridade às ruas  
de Coimbra, Aveiro e Porto, após cortejo da Queima

A SUMA recolheu mais de 46 toneladas de re-

síduos durante e após a queima das fitas de 

Coimbra, Aveiro e Porto, devolvendo, assim, em 

registo “just in time”, as melhores condições de 

salubridade às ruas destas cidades.

Em Coimbra, para a concretização desta opera-

ção de grande envergadura e exigência, que, para 

além da recolha de resíduos, implicou a limpeza 

e lavagem das ruas percorridas, foi mobilizado 

um grande número de meios humanos e mate-

riais: 59 trabalhadores, três viaturas recolhedoras 

compactadoras de resíduos, quatro viaturas var-

redoras aspiradoras, quatro carrinhas, duas via-

turas lava-ruas, uma hidropressora de lavagem 

de alta pressão e oito sopradores mecânicos.  

Os resíduos, prontamente recolhidos à medida 

que o cortejo avançava entre a Porta Férrea e a 

Baixa (área de intervenção da SUMA), totalizaram 

26,3 toneladas.

Em Aveiro, foram utilizadas duas varredoras as-

piradoras e três carrinhas, com a intervenção de 

11 trabalhadores, tendo sido recolhidas mais de 

7 toneladas de resíduos.

Já no Porto foram recolhidas mais de 20 tone-

ladas – entre vidro e RSU –, com recurso a 19 

trabalhadores e quatro varredoras aspiradoras, 

um lava-ruas, três carrinhas e oito sopradores. 

Os resultados destes serviços, imediatamente 

visíveis, demonstraram a capacidade técnica e o 

comprometimento da SUMA com as autarquias, 

populações residentes e visitantes, sendo tam-

bém demonstrativos da adaptação da empresa 

às exigências e especificidades destes eventos.
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 “Tratar do lixo
não é das

   minhas lides!”

 “Rujo aos    distraídos!”

Pechinchas

é comigo!

e lagartos!

Digo cobras

Originalmente concebidas como forma de ho-

mogeneizar informações e de criar uma imagem 

corporativa coesa, as assinaturas dos utilizado-

res de correio eletrónico do universo SUMA têm 

vindo, desde 2015, a servir igualmente como 

veículo na expansão de mensagens para a prá-

tica da cidadania.

Em formato de selo, as imagens deste ano mo-

bilizam para a ação, através de metáforas rela-

cionadas com animais do zodíaco chinês, e são 

associadas a signos representativos de compor-

tamentos pró-ambientais.

O macaco, animal que rege este ano chinês, ini-

ciou em fevereiro o cortejo, a que se seguiram, 

com renovação mensal, o boi, o tigre, o coelho, 

o dragão e a serpente. “Este ano vamos acabar 

com touradas e enfrentar a desresponsabiliza-

ção de caras”, “Este ano vamos ser aguerridos 

e defender o que é nosso” ou “Este ano vamos 

ser sagazes e não comprar gato por lebre” são 

algumas das expressões que dão mote a infor-

mações de heterofiscalização e de redução de 

resíduos na origem.

Na forja, o carneiro, o galo, o cavalo, e tantos 

outros, garantem a diversidade na difusão dos 

códigos de economia de recursos e de conduta 

cívica desejável.

atividade
SUMA assina com distinção

  
para prevenção de risco 

Respondendo à necessidade identificada de 

prevenção do risco associado a funções que 

exigem a utilização permanente da oralidade e 

exposição, foi concretizada junto da equipa de 

Sensibilização e Educação Ambiental formação 

em Técnicas de Voz e Comunicação. Tendo em 

conta o esforço acrescido requerido ao aparelho 

fonador destes trabalhadores, foram abordados 

diversos conteúdos relevantes para a sua ativi-

dade laboral diária, nomeadamente a anatomia 

e fisiologia do aparelho, as caraterísticas da 

voz, os problemas relacionados mais frequen-

tes, bem como procedimentos para proteger 

e melhorar a saúde vocal. Este curso teve, ainda, 

uma importante componente prática, integrando 

exercícios para a flexibilidade dos órgãos vo-

cais, bem como as melhores práticas de colo-

cação da voz, de aquecimento vocal e de dicção.

Interpretar as nuances da comunicação verbal 

e não verbal, saber identificar problemas de voz 

e apreender as técnicas para a proteger, foram 

os principais objetivos desta ação, que abrangeu 

a totalidade dos trabalhadores que concretizam 

ações no terreno, bem como outros com fun-

ções relacionadas com práticas de exposição e 

formação.

Formação em técnicas de voz 

Na Construção
de Um Ambiente

Melhor
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perfil

Vítor Mota
É o trabalhador mais antigo da SUMA. Façanha singular que, adicionada à 

unanimidade do reconhecimento da sua persistente dedicação e disponi-

bilidade para partilhar o amplo conhecimento que detém da atividade, faz 

desta chefia de serviços uma referência inspiradora.

Com 20 anos de empresa, foi responsável por diversos contratos na região 

centro do país, sendo atualmente o gestor dos de Aveiro, Ílhavo, Coimbra e 

Vale de Cambra e o responsável por uma equipa de 170 trabalhadores, que 

operam numa área total de intervenção de 571 km2, ao serviço de uma 

população de cerca de 182 mil habitantes.

O início do seu percurso cruza-se com o da SUMA, que na altura dava 

os primeiros passos. É certamente este permanente acompanhamento do 

trajeto da empresa que terá contribuído para o orgulho e sentimento de 

pertença visíveis e contagiantes. Mas a característica ímpar que denota 

um registo de assertividade 100% é o equilíbrio entre a sua capacidade 

para a instrumentalidade (eficácia e resultados amplamente reconhecidos) 

e, simultaneamente, para a valência da expressividade (eficácia de gestão 

de meios humanos e do seu potencial).

Trabalhar com uma grande equipa, para clientes exigentes e com serviços 

tão diversificados, são os desafios que enfrenta diariamente e que lhe exi-

gem o constante desenvolvimento de novas competências profissionais e 

pessoais. No entanto, aponta como a sua maior conquista a tripla certifica-

ção alcançada em 2008 para o centro de serviços de Aveiro, e a superação, 

ao longo dos anos, dos níveis de exigência para a melhoria contínua.

Assinala como elemento mais recompensador no trabalho a transformação 

operada nos municípios após o início de atividades, momentos em que são 

reconhecidas, informal e institucionalmente, as alterações operadas.

No futuro, o caminho da SUMA é em frente e Vítor Mota vai à proa.

Luís Pinheiro
Foi em fevereiro de 2008 que Luís Pinheiro integrou a SUMA, como canto-

neiro no centro de serviços de Aveiro. A ambição de querer ir mais longe 

levou-o, em 2013, a tirar a carta de condução de veículos pesados. A ini-

ciativa deu frutos e está, atualmente, em formação interna para motorista. 

A sua versatilidade e disponibilidade cedo se revelaram, características 

que o levaram a ser destacado nas ações de sensibilização ambiental, 

nomeadamente nos projetos LIXOTECA®, ECOSCÓPIO® e, mais recente-

mente, na campanha “Extraviados” em contexto de diversão noturna.

O espírito de equipa e de camaradagem que revela são essenciais no de-

sempenho das suas funções atuais, identificando-se no seu perfil capa-

cidades técnicas para o trabalho de mobilização comportamental. Aponta 

como desafio, na sua formação como motorista, a responsabilidade para 

conduzir uma viatura de grandes dimensões, tendo em conta os riscos a 

que os colegas cantoneiros estão sujeitos, sendo que, o facto de também 

desempenhar essas funções, torna bem presente a consciência dos riscos 

existentes.

Identifica a nobreza e importância do que faz para a manutenção da salu-

bridade pública, agradando-lhe particularmente saber que a sua interven-

ção contribui para a projeção da sua terra – Aveiro. Como potenciador de 

urbanidade, a motivação está centrada na sensibilização para uma maior 

maturidade cívica da população, que, por seu turno, o ajudará, a si e aos 

restantes colegas da produção, a operar de forma mais eficaz os serviços 

de recolha e limpeza.

No futuro, gostaria de poder desempenhar as funções de motorista e de ter 

uma participação mais ativa na sensibilização ambiental, na qual acredita 

poder desenvolver as suas aptidões teatrais e beneficiar dos conhecimen-

tos que já detém nesta área extra-laboral que muito o realiza.

ambiSUMA • 11



ficha técnica

EDIÇÃO: SUMA – Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A. · Avenida D. João II , nº 30 , 1º · 1990-092 Lisboa · Tel.: 217 997 700 

· Fax: 217 997 763 · www.suma.pt · DIREÇÃO: Alexandra Pericão · REDAÇÃO: Regina Sequeira, Sofia Vasconcelos · IMAGEM 

GRÁFICA: Cristina Ortigoso · PAGINAÇÃO E ARTE FINAL: Joana Batista · TIRAGEM: 5.000 exemplares · DEPÓSITO LEGAL: 

206985/04 • Impresso em papel reciclado. Após utilização, por favor, deposite para reciclagem. Boletim Informativo escrito nos 

termos do Novo Acordo Ortográfico.

/ SUMA.EducacaoAmbiental/ SUMA - Ambiente www.suma.pt/esa/

SUMA mantém-se em Ourém até 2021

Com início a 12 de fevereiro de 1996, Ourém é 

mais um dos municípios “históricos” da SUMA a 

ultrapassar a fasquia das duas décadas de pres-

tação de serviços ininterrupta.

Aos serviços inicialmente prestados de recolha 

de RSU e transporte a destino final, de forneci-

mento, manutenção, lavagem e desinfeção de 

equipamentos de contentorização, e de limpe-

za, através de atividades de varredura manual e 

mecânica, nos núcleos urbanos das freguesias, e 

em especial Ourém e Fátima, foram adicionados, 

através das diversas alterações e renovações ao 

contrato, serviços adicionais e complementares 

de reforço dos padrões de limpeza do município, 

tendo em consideração as localizações e os mo-

mentos mais relevantes. 

A cidade de Fátima, polo de elevada convergência 

de peregrinos e de turistas, foi uma das princi-

pais destinatárias destas alterações, passando, 

desde 2011, a usufruir de reforçados serviços de 

limpeza ao domingo de manhã, em festas e pe-

regrinações, e de uma brigada de limpeza diária 

(piquete), para limpeza das ilhas ecológicas.

Acordada na mesma data, a formalização da 

realização de campanhas de sensibilização am-

biental que vinham já ocorrendo no município, no 

sentido de dotar os seus habitantes de maiores 

índices de maturidade cívica.

Com esta nova renovação, Ourém constitui-se 

mais um testemunho da constância, ao longo dos 

anos, dos padrões de qualidade impressos pela 

SUMA aos serviços prestados, da sua capacida-

de de sustentação de relações de confiança e de 

adaptação a novas exigências e realidades con-

junturais, razões determinantes para sustentar a 

contínua preferência dos clientes. 

contracapaNa Construção
de Um Ambiente

Melhor
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