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SUMA 
NA BATALHA 
ATÉ 2022
O mais antigo município 
com relação contratual com  
a SUMA voltou a renovar. 
Iniciada em 1995, a longevida-
de da parceria entre a SUMA e 
o município da Batalha denota 
a relação de confiança entre 
os intervenientes, assinalando 
a profícua articulação entre 
serviços públicos e privados.



 

Santa Maria 
da Feira
Um dos aspetos mais valorizados na perceção 

da qualidade de vida de um território tem a ver 

com a gestão dos resíduos sólidos urbanos, vul-

garmente designados como “lixos domésticos”, 

e a limpeza urbana.

Há 8 anos, e na sequência de um concurso 

público, celebrámos contrato com a empre-

sa SUMA, para a recolha dos lixos em todo o 

território municipal e para a limpeza urbana da 

cidade da Feira.

Decorridos estes anos, a qualidade do serviço 

prestado é inequívoca e merecedora dos me-

lhores elogios pela população  e  nas visitas in-

ternacionais e de negócios, que cada vez mais 

recebemos, são sempre muito elogiosas as re-

ferências à limpeza.

A competitividade de um território resulta de 

vários fatores e sem dúvida que a qualidade 

ambiental é um dos principais, pelo que esta 

parceria tem-se revelado uma aposta ganha.

A perceção dos munícipes é a nossa melhor re-

ferência quanto à qualidade de serviço.

A Terra de Santa Maria, situada no cruzamento 

dos eixos Norte-Sul e Litoral-Interior dispõe de 

um posicionamento geográfico que, desde épo-

cas remotas, fez desta região local de encontro 

e de passagem de muitos povos. Comprovam-

-no a presença de diversas mamoas, monumen-

tos funerários milenares, e castros. O império 

romano trouxe, por necessidades militares ou 

comerciais, vias que ligavam Lisboa a Braga e o 

Porto a Viseu, e que continuaram a ser utilizadas 

até ao século passado.

Da Idade Média ficaram testemunhos da arqui-

tetura militar, de que o castelo da Feira será o 

mais imponente e representativo. Este espaço é 

atualmente cenário privilegiado para a “Viagem 

Medieval”, a maior recriação medieval da Penín-

sula Ibérica e uma das maiores da Europa, que, 

desde 1996, se tem vindo a expandir, tomando 

as ruas e outros equipamentos da cidade capital 

do município.

Mas a força histórica do seu passado milenar 

não é impeditiva do vigor com que desafia os 

tempos modernos. A indústria dinâmica e diver-

sificada floresce um pouco por todo o concelho, 

tendo sido criadas várias zonas industriais para 

a acolher. É ainda neste município que se localiza 

o maior e mais moderno centro de congressos do 

país, o Europarque, e o centro de ciência Visio-

narium, um museu de ciência interativo onde é 

possível realizar as mais variadas experiências.

Emídio Sousa 

Presidente da Câmara Municipal
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Há 15 anos que a SUMA e o município comun-

gam o mesmo objetivo: servir Santa Maria da 

Feira e os seus cerca de 140 mil habitantes de 

forma positiva e proativa. No início, através de 

uma prestação de serviços de recolha de resí-

duos sólidos urbanos, e, fruto da confiança mú-

tua entre os interlocutores, desde 2008, com 

atividades de limpeza, no seu centro urbano, e 

de recolha de resíduos indiferenciados, na totali-

dade do município.

A flexibilidade e abertura da SUMA às necessida-

des municipais estão bem espelhadas na reorga-

nização e reforço dos serviços em eventos de rua 

– pelos quais Santa Maria da Feira é conhecida, 

e sobretudo durante a “Viagem Medieval”, com 

aumento de equipamentos de contentorização e 

alteração de circuitos e horários de limpeza e de 

recolha, para garantir a boa qualidade do serviço 

– e nas ações de educação ambiental.

Esta última, soma já 14 anos de intervenção e 

foi, desde logo, entendida como uma ferramenta 

necessária para sensibilizar a população para  os 

tipos de resíduos, regras de acondicionamento e 

cum primento dos dias e horários de deposição. 

Ao longo das 27 campanhas implementadas nos 

vários ciclos de trabalhos, feiras e mercados, 

estabelecimentos de restauração, superfícies 

comerciais, praias e espaços de diversão notur-

na constituíram-se igualmente alvos de ações 

sobre valorização, redução e manutenção da 

limpeza urbana.

A acrescer aos serviços prestados para o execu-

tivo camarário, desde março de 2016, a SUMA 

realiza, por contrato com a SulDouro, a recolha 

seletiva de resíduos em duas zonas piloto resi-

denciais deste município.

ambiSUMA • 3



SUMA  
leva mais de 4 mil para a rua em defesa do ambiente

A SUMA já mobilizou mais de quatro mil sujeitos em 

marchas de protesto por mais respeito e respon-

sabilidade face à utilização do espaço e equipa-

mentos públicos, no que à gestão dos resíduos diz 

respeito, desde o início da implementação da ação 

“Manifestação Pacífica”, em municípios clientes.

Recorrendo a uma abordagem inovadora e de 

“massas”, vários grupos, representantes quer 

da comunidade escolar, como autárquica, asso-

ciativa, social, sénior e população em geral, bem 

como trabalhadores afetos aos serviços presta-

dos pela SUMA, fazem uso das palavras de ordem 

veiculadas, que procuram implicar a população 

num esquema de responsabilização e heterofis-

calização, palavras igualmente replicadas nos 

vários materiais que dão expressão a este cor-

tejo - desde faixas, placas, viaturas dedicadas 

aos serviços de limpeza urbana e sensibilização 

ambiental, bem como t-shirts e bonés -, permi-

tindo a propagação das várias mensagens pelos 

intervenientes e transeuntes.

Alertar para as vantagens individuais do correto 

acondicionamento e deposição dos resíduos - 

para as diferentes tipologias -, bem como mos-

trar indignação por comportamentos de negligên-

cia e desleixo no que à manutenção e limpeza 

do espaço público diz respeito, é o objetivo desta 

concentração de vozes, que já se manifestou nos 

municípios de Vila Nova de Gaia, Santa Maria 

da Feira e Figueira da Foz, onde os participan-

tes desfilaram pelas principais artérias e centros 

históricos das cidades, assumindo uma postura 

de exigência de urbanidade e de exclusão social 

face ao sujeito poluidor, enquanto vizinhança que 

não se quer por perto.

No próximo ciclo de trabalhos, também os muni-

cípios de Alcobaça e Vila Nova de Cerveira rece-

berão esta ação, onde se espera reunir mais de 

dois mil participantes.

Apelo ao fim do desperdício  
em Santa Maria da Feira

Apelar a uma redução da produção de resíduos 

e custos inerentes, através do cumprimento de 

determinados preceitos ligados à sua gestão 

individual, é o principal objetivo da campanha 

“Não ao Desperdício”, desenvolvida pela SUMA 

no município de Santa Maria da Feira.

Tendo como premissa a adoção de um compor-

tamento que promova a poupança de recursos, 

esta iniciativa procura dotar o público-alvo com 

as estratégias necessárias para que, no ato da 

compra e no momento da gestão doméstica dos 

seus resíduos, tome as melhores decisões, ba-

seando-as na redução do custo individual das 

embalagens, tanto no momento da aquisição, 

como no momento da remoção, a par dos cus-

tos individuais refletidos nas taxas, inerentes a 

maiores necessidades de remoção e tratamento 

dos resíduos produzidos.

Salientam-se, por isso, as vantagens individuais 

que decorrem de escolhas de consumo sustentá-

veis e da adoção das rotinas corretas de acondi-

cionamento e deposição, tanto em casa como no 

espaço público, as quais levarão a ganhos de efi-

ciência na gestão dos resíduos e limpeza urbana, 

ao conseguir-se uma redução na sua produção.

Esta ação foi desenvolvida com recurso a supor-

tes de grande divulgação, como outdoors, auto-

colantes de chão no centro histórico e individuais 

de papel, estes últimos utilizados em estabeleci-

mentos de restauração.

ambientaleducação
Na Construção

de Um Ambiente
Melhor
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ECO SPOT® sensibiliza banhistas  
nas praias de Vila Nova de Gaia

Foi entre 27 de junho e 20 de agosto que o ECO 

SPOT® sensibilizou os banhistas das praias de 

Vila Nova de Gaia para as consequências nefas-

tas do incorreto acondicionamento dos resíduos 

nas zonas balneares.

Constituída por uma tenda, instalada no areal, o 

raio de ação desta campanha estendeu-se pela 

zona envolvente, através de placas colocadas 

no seu perímetro, que contam a “História do 

Lixo” na sua idiossincrasia histórica e social, 

enquanto conceito mutável que caminha ten-

dencialmente para a conquista da categoria de 

material residual. Esta história animada serve 

também de atividade central da campanha, 

sendo transmitida no interior da tenda, com es-

tratégias de projeção e exploração de conteú-

dos complementares incluídos em almofadões 

e passadiços informativos.

No areal decorreram, ainda, jogos de grandes 

dimensões afetos a conteúdos temáticos no 

âmbito da gestão doméstica dos resíduos nas 

suas diversas vertentes – acondicionamento 

e deposição, deposição seletiva, valorização e 

cidadania ativa -, nomeadamente “Glória dos 

Valorizáveis”, “Recursos em Linha”, “Composto 

em Linha”, “Sobe e Desce Ambiental”, “Sorte 

Macaca” e “Aqui Há Saco”.

Paralelamente, foram instalados cinzeiros pú-

blicos de praia, que incluem a resposta a uma 

questão como fator de incentivo à correta de-

posição das beatas nestas estruturas, dando 

assim enfoque à prevenção desta tipologia de 

resíduo altamente contaminante das águas e 

perigosa para crianças e animais.  

Suportes de sensibilização utilitários foram en-

tregues, neste caso, cinzeiros de praia, t-shirts 

e mochilas, de forma a propagar a mensagem 

de adoção de uma atitude pró-ativa muito para 

além do momento de contacto.

CIDADANIA  
de mãos dadas com arte e requalificação

A urbanografia (street art ou arte de rua) deixou 

há muito de se constituir um movimento under-

ground para se assumir como manifestação ar-

tística de direito.

O apelo da exposição a um vasto leque de sujei-

tos e o seu desenvolvimento em espaço público, 

onde é maior a necessidade de sensibilização 

para temáticas de urbanidade, pela difusão de 

responsabilidades suscitadas pelo coletivo, cons-

tituíram-se as principais razões que levaram a 

SUMA a integrar esta modalidade artística num 

novo e inovador projeto.

“Rota do Ambiente” designa a ação de sensibili-

zação que pretende criar um roteiro de decoração 

de murais e de pavimentos em espaços devolu-

tos, com conteúdos incidentes na urbanidade e 

na sustentabilidade ambiental. Aveiro e Porto de 

Mós serão os municípios aderentes estreantes.

Temáticas como os resíduos nas vias públicas, 

o encaminhamento para reciclagem, os peque-

nos lixos produzidos em viagem ou o papel do 

cidadão ativo serão trabalhados por um coletivo 

que integra artistas locais e da SUMA, utilizando 

técnicas mistas próprias deste movimento (pin-

tura e stencil).

Todos os murais serão identificados por um có-

digo QR, que reencaminha para um mapa com 

a localização dos outros espaços deste tipo de 

arte educativa no município, permitindo aos in-

teressados seguir um roteiro, e para um vídeo de 

sensibilização destinado ao aprofundamento da 

temática abordada.
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VISTA  
inicia serviços para a Chevron em Cabinda

A VISTA Waste Management iniciou, no passado 

dia 1 de julho, um serviço de gestão global de 

resíduos para uma grande petrolífera no enclave 

de Cabinda. A Cabinda Golf Oil Company (CA-

BGOC), subsidiária do grupo norte-americano 

Chevron, é uma das mais antigas e maiores 

produtoras de petróleo do país, com uma pro-

dução diária média superior a 128 mil barris de 

produtos líquidos.

Para além da gestão do aterro sanitário do Cam-

po de Malongo e da recolha de resíduos sólidos 

urbanos, industriais, hospitalares, de equipa-

mentos elétricos e eletrónicos, a VISTA gere e 

trata os resíduos químicos, lamas e materiais 

naturais radioativos provenientes da extração 

petrolífera offshore da província de Cabinda.

Com uma duração de três anos, este novo con-

trato com a Chevron reforça o crescimento da 

VISTA na área dos resíduos industriais em An-

gola, estimando acrescentar 145 mil toneladas 

anuais aos resíduos geridos naquele país.
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NOVOS CONTRATOS  
cimentam crescimento nacional

A SUMA prossegue o seu percurso de crescimen-

to no mercado nacional da gestão de resíduos, 

através da celebração de novos contratos.

No conjunto das novas adjudicações de longa 

duração, destaca-se a recolha e transporte de re-

síduos sólidos urbanos (RSU) e a limpeza no mu-

nicípio de Torres Novas, por um período de sete 

anos, renovável por mais três. Já nos contratos 

de duração superior a um ano, de relevar a reco-

lha e transporte RSU, no município da Marinha 

Grande; a recolha e transporte de RSU e lavagem 

e desinfeção de contentores, em Constância; os 

serviços de varredura mecânica urbana, em Pal-

mela; bem como os serviços de limpeza pública 

na freguesia de Mina de Água, no concelho de 

Amadora. Ainda no âmbito deste horizonte tem-

poral alargado, a Resíduos do Nordeste entre-

gou à SUMA a gestão de ecocentros e recolha 

de ecopontos na Terra Quente Transmontana e 

Douro Superior; e a ALGAR, a recolha e transpor-

te de resíduos de embalagem nos equipamentos 

de deposição seletiva e limpeza de envolventes, 

durante as épocas altas.

No âmbito dos contratos de menor duração, o mu-

nicípio de Vale de Cambra adjudicou os serviços 

de recolha de RSU e limpeza pública; Lisboa e 

Palmela, a recolha e transporte de RSU; Aljezur, 

a recolha e transporte de RSU bem como a la-

vagem de contentores; Vila do Conde, a recolha 

e transporte de RSU, lavagem de contentores e 

limpeza urbana; Évora, os serviços de limpeza ur-

bana; e Amarante, a varredura mecânica de ruas.

Já os municípios de Ourique, Seixal, Alandroal, 

Redondo, Mealhada e Almeirim confiaram à 

SUMA os serviços de lavagem e desinfeção de 

contentores, enquanto que Peniche e Vagos, a 

limpeza costeira e de praias.

No que toca a serviços especiais, a sociedade 

concessionária da Via do Infante, no Algarve, 

adjudicou quatro campanhas de varredura me-

canizada, ao passo que os festivais NOS Alive e 

Super Bock Super Rock entregaram à SUMA os 

serviços de limpeza dos respetivos eventos.

Na Construção
de Um Ambiente

Melhor

ambiSUMA • 6



SUMA  
regressa ao Parque das Nações

Depois da prestação de serviços ímpar e inova-

dora realizada durante a EXPO’98, a SUMA re-

gressa, agora, ao Parque das Nações, com a ad-

judicação da limpeza urbana de toda a freguesia, 

a qual decorre, atualmente, através de contratos 

de curta duração, aguardando-se a decisão ju-

dicial para a contratação dos serviços por um 

período de três anos.

No decorrer da exposição mundial, que acolheu 

11 milhões de visitantes, a SUMA foi responsável 

pela recolha de resíduos e limpeza urbana, sendo 

os mesmos prestados em contínuo, com grande 

mobilização de meios e capacidade organizati-

va da estrutura. Para o sucesso da operação, foi 

determinante a aquisição de equipamentos ino-

vadores à época, como foi o caso das varredoras 

Madvac, as carrinhas lava-praças, as viaturas 

elétricas moto-golf e as pinças para recolha de 

pequenos lixos.

Os serviços foram desenvolvidos na zona da 

exposição antes, durante e após, tendo sido 

recolhidas, no total, 6 mil toneladas de RSU (45 

toneladas por dia). A existência de condições 

logísticas apropriadas em conjugação com um 

serviço de recolha de resíduos sólidos e limpeza 

urbana exemplar, foi o mote para o máximo res-

peito pelos espaços e equipamentos públicos ve-

rificado, tendo a prestação da SUMA sido funda-

mental para a construção de uma nova postura 

cívica, baseada na partilha de responsabilidades.   

ECOVISION faz travessia em Omã

Iniciou-se em finais do mês de abril a última fase 

da cobertura da área de intervenção do contrato 

de South Al Sharqiyah da ECOVISION, em Omã.

Totalizando 12 toneladas diárias de resíduos, es-

tes serviços incluem a recolha dos cerca de 500 

contentores distribuídos pela ilha de Masirah, as-

sim como na base aérea local operada pelas for-

ças armadas Omanitas, e têm a particularidade 

de recorrer a ferry boats para transferência da 

carga para território continental, com destino ao 

aterro de Tahwa. O transporte é efetuado a cada 

dois dias, através de quatro viaturas de recolha, 

que, aos pares, alternam os sentidos de deslo-

cação entre a ilha e o continente, garantindo a 

realização do serviço de forma permanente.

A área de intervenção total deste contrato, em 

vigor desde dezembro de 2015, é muito extensa 

e variada, e, para além de uma região insular, 

contempla montanhas de difícil acesso e zonas 

de deserto, representando mais um desafio no 

processo de internacionalização da SUMA e 

novo testemunho da sua capacidade de adap-

tação a exigências cultural e geograficamente 

diversificadas.
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Depois da intervenção, realizada no ano passado, 

nos festivais NOS Alive, Super Bock Super Rock 

e RFM Somni 2016, a SUMA voltou, este ano, a 

marcar presença como empresa responsável pela 

manutenção das melhores condições de salubri-

dade nestes eventos.

No NOS Alive, que decorreu durante três dias no 

Passeio Marítimo de Algés, a SUMA assegurou a 

limpeza e recolha de resíduos diferenciados, entre 

papel e cartão, embalagens e outros resíduos (al-

catifas, madeiras, etc), num total de 8 toneladas. 

Este serviço envolveu 130 trabalhadores, tendo 

decorrido durante seis dias seguidos, com mais 

três dias pontuais adicionais. Também durante três 

dias, o Super Bock Super Rock, que teve lugar 

no Parque das Nações, mobilizou 35 trabalhadores 

que asseguraram a limpeza contínua do recinto.

No âmbito dos festivais que têm lugar em zonas 

balneares, o RFM Somni 2016, que decorre na 

praia do Relógio na Figueira da Foz, foi palco da 

intervenção da SUMA, com 18 trabalhadores afe-

tos à limpeza e recolha das 43 toneladas de resí-

duos produzidas pelas 100 mil pessoas visitantes, 

ao longo dos três dias do evento, e ainda durante 

toda a semana de desmontagem. O Ocean Spirit, 

na Praia de Santa Cruz (Torres Vedras), foi outro 

dos festivais em contexto de praia que contou com 

a intervenção da SUMA. Oito trabalhadores asse-

guraram, durante 10 dias, a limpeza, encaminha-

mento e deposição de 10 toneladas de resíduos 

na contentorização indiferenciada e seletiva do 

“eco-evento”, que nesse âmbito recebeu a certifi-

cação 3R6 pela Sociedade Ponto Verde.

Em Ílhavo, e durante cinco dias, a SUMA foi res-

ponsável pela limpeza do recinto do Festival do 

Bacalhau, durante o qual sete trabalhadores 

recolheram, diariamente, cerca de 4 toneladas 

de resíduos, perfazendo aproximadamente 20 

toneladas. Já no Ílhavo Sea Festival 2016, cin-

co trabalhadores procederam, durante três dias, 

à limpeza da área do evento, tendo recolhido 

cerca de 3 toneladas de resíduos gerados por 

150 mil visitantes.

AmbiSUMA jr.  
com novidades

No ar desde fevereiro de 2014, na aplicação in-

terativa MEO Kids, o espaço com conteúdos de 

sensibilização para o exercício da cidadania ativa 

concebidos pela SUMA, AmbiSUMA jr., conhece 

em 2016 um novo fôlego, com a atualização da 

imagem da marca e a introdução de novos con-

teúdos didáticos.

A importância das temáticas de prevenção, a 

diversidade de conteúdos publicados e o reco-

nhecimento da capacidade de mobilização com-

portamental que este meio proporciona, e que, 

em dois anos, totalizou cerca de 8 milhões de 

visitantes MEO Kids, continuam a justificar o pro-

longamento da parceria entre a MEO e a SUMA, e 

a procura de mais e inovadores formatos de sen-

sibilização para as crianças entre os seis e os dez 

anos e suas famílias.

Uma rubrica designada “Curtas e Didáticas”, 

23 novas atividades e quatro passatempos com 

entrega de prémios, a apelar à participação dos 

mais novos, são as novidades de 2016. Em estu-

do, encontra-se ainda a possibilidade de inserção 

das plataformas “SUMA Kids” e “Animais da Ci-

dade”, no site da MEO Kids.

atividade

REGRESSO aos festivais de verão
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de Um Ambiente

Melhor

ambiSUMA • 8



SIGA  
com mais reconhecimento

Certificada desde 2012 no sistema de gestão de 

qualidade, a SIGA, empresa do universo SUMA a 

operar na Ilha de São Miguel, nos Açores, soma 

agora aos seus reconhecimentos as certifica-

ções em ambiente e segurança (normas ISO 

14001:2004 e OHSAS 18001:2007).

A introdução destas novas áreas no sistema in-

tegrado de qualidade da empresa foi iniciada em 

setembro de 2015 e auditada em junho último, 

com resultados assinaláveis.

Do relatório da auditoria da entidade certificado-

ra destaca-se a inexistência de não conformida-

des, assim como o envolvimento e competência 

evidenciados pela equipa de gestão e implemen-

tação do sistema. Como pontos fortes, eviden-

ciam-se ainda a consistência das práticas de 

monitorização, as melhorias contínuas alcança-

das e a ausência de reclamações relevantes por 

parte do cliente ou de outras partes interessadas.

Entendida no seio da organização como uma 

ferramenta efetiva de gestão e de procura das 

melhores práticas, a certificação constitui-se 

um investimento a que a SUMA e suas parti-

cipadas almejam, na permanente busca de pa-

drões de excelência e no compromisso com a 

sustentabilidade.

SUMA Fora d’Horas  
no Topo e a grande velocidade

As alturas marcaram o último Fora d’Horas es-

pecial Sede, que foi, no culminar de um dia de 

calor do início de julho, até ao rooftop do Centro 

Comercial do Martim Moniz, em Lisboa, para um 

sunset com uma vista de cortar a respiração, no 

bar Topo. Emoldurado pelas pitorescas vistas de 

algumas das colinas de Lisboa, com especial re-

levo para o Castelo de São Jorge, o convívio pro-

longou-se noite dentro com um jantar informal e 

boa disposição, ao som da música chill-out que 

se fazia ouvir.

Na mesma semana, os trabalhadores tiveram 

oportunidade de participar numa corrida de 

karts, numa reedição do primeiro SUMA Fora 

d’Horas, realizado em novembro de 2014, na 

Batalha. Desta feita, em Fátima, os corredores 

fizeram uma prova individual, cujo esforço foi 

recompensado com um almoço retemperador 

num típico restaurante de comida tradicional 

da região, para convívio dos corredores e seus 

acompanhantes.
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SUMA  

garante manutenção no pódio do estudo 

Marcas de Confiança Ambiente 2016

A SUMA mantém a sua posição de destaque 

como marca de confiança para os portugueses, 

ao manter um lugar no pódio de classificação 

do estudo Marcas de Confiança Ambiente 2016, 

na categoria “Empresa de Tratamento de Lixo”, 

com 13% dos votos dos consumidores, na res-

posta à questão “Para cada uma das categorias, 

indique o nome de uma marca que, no seu en-

tender, tenha melhor reputação no que respeita 

à proteção do ambiente”.

O “European Trusted Brands” (em Portugal de-

signado “Marcas de Confiança”) é promovido 

pelo Reader’s Digest, desde 2001, e avalia o 

grau de confiança que os consumidores de-

positam em marcas de 40 áreas de atividade, 

através de um questionário de metodologia de 

pergunta aberta, em 16 países. Este inquérito, 

realizado junto de uma amostra significativa da 

população portuguesa - em termos de género 

e idade -, estendeu-se à área do ambiente em 

2009, integrando 11 categorias, entre as quais 

“Empresa de Tratamento de Lixo”.

A VALORSUL, empresa detida pela SUMA, ga-

rantiu, pelo segundo ano consecutivo, o lugar 

cimeiro, com 24% dos votos.

atividade
TRIAZA  
patrocina Parque Fitness

Foi inaugurado no dia 22 de julho, no município 

da Azambuja, o Parque Fitness, cuja construção 

contou com o apoio da TRIAZA, a mais recente 

empresa do universo SUMA. Composto por uma 

estrutura de street workout e por um conjunto de 

máquinas de fitness, este novo espaço destina-

-se à promoção do desporto e do lazer a todos os 

cidadãos, representando uma melhoria na aces-

-sibilidade aos recursos e na qualidade de vida da 

população local, princípios que se enquadram na 

política de responsabilidade social subscrita pelo 

grupo e que justificam o investimento efetuado.

A TRIAZA é a entidade responsável pela execu-

ção e futura exploração do aterro de resíduos não 

perigosos de Azambuja, que pretende efetuar a 

recuperação ambiental e paisagística de uma 

pedreira desativada, através da utilização de re-

síduos não perigosos para fins de reabilitação e 

de estabilização geomecânica dos vazios de es-

cavação.

Após obtenção das respetivas licenças admi-

nistrativas e ambientais, designadamente do 

município de Azambuja, da Comissão de Coor-

denação e Desenvolvimento Regional de Lisboa 

e Vale do Tejo, e da Agência Portuguesa do Am-

biente, a empresa iniciou a primeira fase deste 

projeto, que contempla a execução e construção 

das infraestruturas de apoio (edifício adminis-

trativo, oficina, estação de pré-tratamento de 

águas residuais), bem como da primeira célula 

de deposição, prevendo-se para o final do pre-

sente ano o início da sua exploração. No plano 

estratégico, está ainda prevista a execução fa-

seada de duas células adicionais, bem como das 

infraestruturas e equipamentos de recuperação 

e triagem de resíduos.

Da esquerda para a direita: Nuno Costa, Diretor Estudos e Propostas SUMA; António Amaral, Vereador CM Azambuja; 
Jorge Rodrigues, Presidente SUMA; Luís Abreu de Sousa, Presidente CM Azambuja; Herculano Martins, Vereador CM 
Azambuja; Rui Pedro Santos, Administrador TRIAZA.

Na Construção
de Um Ambiente

Melhor
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perfil

José Guerra
No seu discurso salta ao ouvido o uso constante do plural, a apologia do es-

forço de grupo e da criação de sinergias entre pessoas e estruturas, na per-

secução dos objetivos corporativos. José Guerra aceita o desconforto pessoal 

desta distinção individual em nome do trabalho das equipas que, em 16 anos 

de universo SUMA, tem vindo a formar e a chefiar, e apresenta-se como um 

líder de frente, determinado. Quem junto a ele trabalha, elogia-lhe igualmen-

te a proatividade, a dedicação e a capacidade contagiante de motivação.

Integrou o grupo em 2000, assumindo o controlo do contrato para recolha 

de resíduos e limpeza urbana celebrado com a Associação de Municípios 

do Vale do Douro Norte, a que se foram juntando outros municípios e servi-

ços da mesma região, assim como a gestão do aterro da Real Verde. Nessa 

altura, liderava um grupo de trabalho que operava em nove municípios, em 

nome de três empresas, numa área geográfica com cerca de 4.000km2.

Esta vasta experiência em todos os ramos de atividade da SUMA valeu-lhe 

a integração na área internacional do grupo, iniciada em Angola e seguida 

pelo México.

Desde abril de 2015, colabora com a ECOVISION, em Omã, onde também 

chefia os serviços do projeto de Al Sharqyia Shout, que, pela forte disper-

são e dificuldade da topografia, pelo clima adverso, pela grande diferença 

cultural e pela barreira linguística com colaboradores de diversas origens 

e dialetos, representa um dos maiores desafios, até à data, em termos 

organizacionais, profissionais e pessoais. No entanto, José Guerra encontra 

na superação das dificuldades e no retorno positivo por parte dos diversos 

interlocutores a realização e a motivação necessárias para a continuação 

de um desempenho de excelência.

Margarida Madeira
Determinação e persistência são espelho de Margarida Madeira, gestora de 

suporte técnico de desenvolvimento de negócio e informação, no departa-

mento de Estudos e Propostas, há 16 anos. Os adjetivos primeiros indicados 

pelos colegas, refletem o empenho que coloca no seu trabalho, do qual des-

taca, como maior desafio, o rigor e a inovação das propostas submetidas a 

concurso e a sua compatibilização com a gestão das expetativas dos clien-

tes e com a justa adequação às exigências e especificidades concursais.

Foi esse perfil de rigor, responsabilidade e organização que levou a, depois 

de um ano no departamento de Planeamento e Controlo no extinto Centro 

de Serviços de Cascais, onde entrou no ano 2000, ao atual cargo que de-

sempenha na sede, cujas responsabilidades se situam no plano comercial, 

passando pela comunicação e gestão da informação; análise e pesquisa 

de oportunidades de mercado; realização de procedimentos e gestão em 

SAP; preparação e submissão de propostas a concurso; gestão documental 

e da base de dados; acompanhamento das auditorias técnicas; e contacto 

direto com o cliente.

À minúcia própria da sua formação em engenharia do ambiente, junta-se a 

perseverança e a facilidade no trabalho em equipa, ingredientes perfeitos 

para o sucesso da SUMA neste campo de atuação chave do negócio, e é 

isso mesmo que constitui a maior satisfação no seu trabalho: contribuir 

para concretização de novos negócios, recorrendo à criação de condições 

concorrenciais num mercado muito fracionado e viciado em propostas que 

comprometem a qualidade do posterior desempenho, das regras do servi-

ço às populações visadas e da dignificação da atividade.

Nos tempos livres dedica-se à prática desportiva, à culinária e a viajar.
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Batalha, um município com história
Em dezembro de 1995, a Batalha abre a lista de 

municípios com os quais a SUMA tem contratos 

comerciais celebrados na área da recolha de re-

síduos e da limpeza urbana.

Apesar do âmbito do contrato inicial se manter inal-

terado, ao longo dos tempos, assistiu-se a um refor-

ço considerável nos meios logísticos e humanos alo-

cados ao município, no sentido de fortalecer os seus 

padrões de limpeza, ajustando-os às localizações e 

momentos mais relevantes, assim como às necessi-

dades emergentes, em duas décadas de prestação.

Atualmente, as atividades desenvolvidas nas qua-

tro freguesias que constituem o concelho da Ba-

talha, com uma área de intervenção de 104km2, 

comportam a recolha de RSU e seu transporte 

a destino final; o fornecimento, manutenção, 

lavagem, desinfeção, desengorduramento e de-

sodorização de contentores, e a manutenção e 

limpeza de papeleiras; a limpeza urbana da vila 

da Batalha e das freguesias; a limpeza de feiras 

e mercados (Vila da Batalha e S. Mamede); a 

recolha de monos e monstros no concelho; e a 

realização de campanhas de sensibilização am-

biental, prestações que abrangem uma popula-

ção de cerca de 16 mil habitantes.

Com esta renovação, que estende a prestação 

dos serviços da SUMA no concelho até 2022, a 

Batalha reforça a sua posição enquanto marco 

histórico no percurso da empresa, testemunho 

das suas boas práticas e capacidade de adapta-

ção, que, de forma persistente, reúnem a prefe-

rência dos executivos camarários e procuram o 

incremento da qualidade de vida da população.

Na Construção
de Um Ambiente

Melhor
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