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percursos
Batalha 

Se há relações de parceria entre entidades pú-

blicas e privadas que têm perdurado e resistido 

ao longo dos anos, a ligação entre a SUMA e o 

Concelho da Batalha é, seguramente, uma delas.

Uma relação de confiança e de compromisso, 

cujo início remonta a 1995, com a outorga do 

primeiro contrato de prestação de serviços e 

que envolvia a recolha indiferenciada de detritos, 

de objetos de grandes dimensões e da limpeza 

urbana pela SUMA neste concelho. Volvidos 22 

anos após a assinatura do contrato, não posso 

deixar de enaltecer o firme compromisso que a 

SUMA tem conseguido manter para com o Mu-

nicípio da Batalha e, concomitantemente, com 

todos os Batalhenses.

A área do Ambiente e, especificamente, os ser-

viços de limpeza urbana e de tratamento dos 

resíduos sólidos, reveste-se de enorme impor-

tância no contexto do desenvolvimento susten-

tado dos territórios, quer em primeira linha na 

ótica da preservação dos recursos ambientais 

e de saúde pública, mas também, e não menos 

importante, como marca “contemporânea” de 

um país evoluído e cosmopolita. 

Neste sentido, tem a Câmara Municipal da Bata-

lha pautado a sua governação através de diver-

sas ações e projetos de sensibilização ambiental 

e proteção dos recursos naturais, dirigidos em 

especial aos mais novos mas também à popula-

ção ativa e aos agentes económicos.

Não posso deixa de assinalar a mais recente 

parceria entre a Câmara da Batalha e a SUMA, 

ocorrida no presente ano, e que se traduziu na 

instalação da popular estação “Toca do Urso” na 

Aldeia da Pia do Urso, Freguesia de São Mame-

de. Um projeto de referência nacional, premiado 

pela Universidade do Minho e pelo Turismo de 

Portugal onde acorrem anualmente mais de 100 

mil visitantes. 

A “Toca do Urso”, é um projeto lúdico, com inci-

dência ambiental e que conjuga várias vertentes 

de aprendizagem como a sensorial, a motora e a 

cognitiva, de caráter variado, com informações e 

desafios associados à proteção do ambiente e à 

preservação do planeta.

É um excelente exemplo da colaboração proac-

tiva que vem sendo realizada entre a Câmara da 

Batalha e a SUMA e que atesta, sobremaneira, a 

evidente preocupação desta entidade na prosse-

cução dos objetivos que ultrapassam meramente 

os serviços de limpeza e de recolha de resíduos. 

Merece, portanto, a SUMA um justo reconheci-

mento pelo trabalho de qualidade, assente num 

forte compromisso, na defesa do ambiente e na 

construção de um futuro mais saudável.

O meu muito obrigado.

Paulo Batista

Presidente da Câmara Municipal

Na Construção
de Um Ambiente

Melhor
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Vila portuguesa do Distrito de Leiria, a Batalha 

situa-se na região Centro e sub-região do Pi-

nhal Litoral, sendo sede de um município com 

104 Km² de área e perto de 16 mil habitantes, 

subdividido em quatro freguesias: Batalha, Golpi-

lheira, Reguengo do Fetal e S. Mamede. Situado 

na margem do rio Lena e nas proximidades das 

serras d’Aire e Candeeiros, é limitado a norte e 

oeste pelo concelho de Leiria, a sul por Porto de 

Mós e a este por Ourém. 

A Batalha foi palco de grandes momentos his-

tóricos, desde a presença romana até às lutas 

decisivas pela independência, deixando um in-

contornável património cultural. Foi a vitória na 

Batalha de Aljubarrota, ocorrida a 14 de agosto 

de 1385, que levou à construção do Mosteiro 

de Santa Maria da Vitória, e deu origem à vila. 

Este excecional conjunto arquitetónico resultou 

do cumprimento de uma promessa feita pelo rei 

D. João I, em agradecimento pela vitória, que 

lhe assegurou o trono e garantiu a independên-

cia de Portugal. As obras prolongaram-se por 

mais de 150 anos, através de várias fases de 

construção, o que justifica a existência de solu-

ções góticas (predominantes), manuelinas e um 

breve apontamento renascentista.

A região tem, igualmente, inúmeros vestígios de 

ocupação humana dos tempos pré-históricos, 

como é o caso da localidade de São Sebastião de 

Freixo, onde existiu a povoação romana de Col-

lipo (primitivamente um Ópido Túrdulo), conside-

rada uma das mais importantes cidades luso-ro-

manas da costa oeste da Península Hispânica.

Apresentando as suas freguesias diferenças 

significativas quanto ao relevo e à vegetação 

existentes – do Planalto de São Mamede aos 

verdejantes campos, por onde passa o rio Lena –, 

este é um concelho com uma grande importân-

cia histórica, cultural e geográfica.

Remonta ao ano de 1995 aquele que é o mais 

antigo contrato da SUMA para a recolha de re-

síduos e limpeza urbana. Renovado em 2007, a 

atual ligação contratual vigorará até 2022, refle-

xo da relação de confiança firmada e do compro-

metimento da SUMA com a garantia de satisfa-

ção das necessidades emergentes do município.

Atualmente, as atividades desenvolvidas nas 

quatro freguesias que constituem o concelho da 

Batalha, com uma área de intervenção de 104 km², 

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 fei-

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

a recolha de monos e monstros no concelho; e 

a realização de campanhas de sensibilização 

ambiental, prestações que abrangem uma po-

pulação de cerca de 16 mil habitantes. Novos 

serviços, foram, ainda, acrescidos aos inicial-

mente previstos, os quais englobam a renovação 

de contentores e papeleiras na Vila da Batalha, 

o reforço da recolha de monos e monstros nas 

sedes de freguesia, a aplicação de herbicida e a 

renovação do parque de viaturas.

A par desta prestação, e constituindo-se como 

ferramenta determinante para a sensibilização 

das populações para uma correta gestão dos 

resíduos, as ações de educação ambiental so-

mam já perto de década e meia de intervenção, 

com 52 campanhas realizadas e mais de 20 mil 

sujeitos abrangidos por via direta, na sua grande 

maioria população escolar do concelho. Desta já 

longa parceria entre as duas entidades, que con-

ta com mais de 20 anos, e que sempre priorizou 

a educação para a cidadania como um dos pila-

res fundamentais para a construção de gerações 

ambientalmente mais responsáveis, resultou 

ainda o projeto “Toca do Urso”©, estação de edu-

cação ambiental e respetiva plataforma online, 

especialmente desenvolvidas para o Ecoparque 

Sensorial da aldeia da Pia do Urso, para a apren-

dizagem de atitudes e rotinas pró-ambientais.
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ambientaleducação

Ano letivo 2016/2017  

120 ações, 39 municípios e 76 mil alvos 
abrangidos por contacto qualitativo

Campanhas de contacto pró-ativo, estruturas 

ou unidades móveis de sensibilização, grandes 

ações de rua e plataformas web foram os inves-

timentos feitos para disseminar cultura e cons-

ciência cívica, que beneficiaram, para além dos 

municípios de atuação SUMA, os da abrangên-

cia da VALORSUL, e uma área restrita da ALGAR.

Com predominância na prevenção da produção 

dos resíduos e sua valorização, aplicada a di-

ferentes contextos, as estratégias ativas incidi-

ram maioritariamente na exploração multimédia 

e sensorial em sala, no espaço cinematográfi-

co e na web (três novas plataformas online de 

sensibilização – ANIMAIS DA CIDADE, TOCA DO 

URSO© e Edições SUMA), introduzindo, igual-

mente, novos métodos, como sejam o recurso à 

construção de estações de educação ambiental 

(fixa: TOCA do URSO©; e móvel: ZOOURBANIDA-

DE®) e à arte urbana (Rota do Ambiente).

Foram, ainda, concretizadas campanhas ex-

traordinárias, através de mailing com o boletim 

informativo – “Mezinhas Caseiras”, “Sabedoria 

Popular” e “Lixo aos Quadradinhos”.

A comunidade educativa continuou a ser o pú-

blico-alvo preferencial das ações, tendo as no-

vas estratégias adotadas permitido o seu alar-

gamento a outros públicos diferenciados, como 

a comunidade laboral, poder e instituições de 

interesse público, consumidores e população 

local, o que fez ascender a contabilidade a 91 

mil sujeitos.

Os resultados verificados através das medidas 

de eficácia pré e pós campanha nos municípios 

intervencionados reiteram a atuação da SUMA 

ao nível da educação e sensibilização ambiental 

como investimento chave para o cumprimento 

dos objetivos comunitários e nacionais no que à 

gestão dos resíduos diz respeito, tendo-se veri-

ficado um aumento, na média geral, de 4,4% na 

recolha seletiva; a manutenção com tendência 

negativa (-0,68%), na média geral, na recolha 

de indiferenciados; e um aumento, em média, 

de 10,47% no encaminhamento correto de 

monstros.

SUMA e 
Rádio Renascença  

promovem urbanidade nacional

Numa iniciativa conjunta, a SUMA e a Rádio Re-

nascença vão lançar, na reta final do ano civil, 

uma ação cívica de sensibilização ambiental, que 

incentiva à prática de bons comportamentos, no-

meadamente no que concerne à reutilização e à 

reciclagem.

A parceria junta pela primeira vez as duas en-

tidades Marca de Confiança 2017, através de 

spots radiofónicos naquele icónico órgão de 

comunicação social, que celebra este ano o seu 

80.º aniversário, gerando sinergias e mais-valias 

para ambas, assim como para os ouvintes da rá-

dio, que terão acesso a conteúdos informativos 

sobre o correto encaminhamento de resíduos.

RÁDIO RENASCENÇA

  S
UM

A • AMBIENTE

Na Construção
de Um Ambiente

Melhor
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“Boas figuras” de cidadania 

disseminadas na Figueira da Foz e em Ílhavo

“Faz Figura”, campanha de sensibilização am-

biental SUMA destinada a mobilizar as populações 

para a importância da exclusão social do sujeito 

poluidor por pressão e heterofiscalização entre 

pares, decorreu durante o mês de maio nos esta-

belecimentos de educação pré-escolar da Figuei-

ra da Foz e, em outubro, também no pré-escolar e 

no 1º ciclo do ensino básico, em Ílhavo.

Com recurso a um alfabeto cívico, procurou-se, 

através de cada letra, transmitir comportamentos 

de referência, recorrendo a uma abordagem dire-

ta em contexto de sala de aula, com distribuição 

qualitativa de puzzles, réguas verticais e fichas 

de trabalho temáticas, bem como colocação de 

lonas informativas, que consolidam e prolongam 

a mensagem veiculada, com especial incidência 

no acondicionamento e deposição de resíduos e 

limpeza urbana, mas focando, igualmente, outras 

temáticas como a prevenção da produção de lixo, 

através da redução na origem, da reutilização, e 

sua valorização por reciclagem.

Foram abrangidos, na Figueira da Foz, por con-

tacto direto, mais de 500 alvos e, em Ílhavo, cer-

ca de 2.300.

SUMA “de olho na praia”

Promover o espírito de vigilância e proteção das 

zonas balneares, e respetiva fauna e flora, no 

sentido da defesa da manutenção das melhores 

condições de salubridade, foi o convite dirigido 

aos veraneantes na campanha de sensibilização 

especialmente dedicada à época balnear, “De 

Olho na Praia”.

Desenvolvida nos municípios de Ílhavo, Ourém, 

Santa Maria da Feira e Vila Nova de Gaia, nos 

meses de junho a agosto, a ação teve como 

protagonista a personagem de um detetive am-

biental destacado para as praias, numa lógica de 

promoção do exercício da cidadania ativa e da 

heterofiscalização dos comportamentos relacio-

nados com a gestão dos resíduos.

Insufláveis e placas para captura de fotos sina-

lizaram os acessos às praias onde decorreu a 

campanha, que, através de contacto pró-ativo, 

abordou colónias balneares, famílias e utiliza-

dores isolados, num total de cerca de seis mil 

sujeitos, distribuindo, como reforço à mensagem, 

suportes funcionais e lúdicos, nomeadamente 

bolsas térmicas, t-shirts, bonés, blocos de ativi-

dades e lápis, cinzeiros de praia e bolsas para 

óculos de sol, estas últimas produzidas no âmbi-

to do projeto RIMA’RTE.

Por forma a alargar a sua audiência, ainda na épo-

ca balnear, materiais lúdicos e utilitários, protago-

nizados pelo Detetive Mostarda – a inquisitiva e 

divertida mascote da ação –, foram distribuídos no 

formato de campanha interna e em colaboração 

com a Fundação Manuel António da Mota, desti-

nadas ao universo de trabalhadores Mota-Engil.
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ambientaleducação

Novas edições  
combatem o desperdício 
de recursos

O combate ao desperdício de recursos asso-

ciado às políticas de responsabilidade social da 

SUMA tem estado na origem da conceção de 

mais publicações dedicadas à sustentabilidade 

ambiental para a esfera individual e doméstica. 

“Faça Você Mesmo” e “Combate ao Desperdício 

Alimentar” são as novas edições, com dicas e 

sugestões de reutilização de materiais para fa-

brico caseiro de novos objetos e aproveitamen-

to de sobras alimentares para cozinhar novas 

refeições, respetivamente, tendo sempre como 

objetivo a redução da produção de resíduos e 

a eficiência na utilização dos recursos dispo-

níveis.

Reunindo publicações partilhadas na página de 

Facebook de Educação Ambiental da SUMA, es-

tas novas edições serão, à semelhança das an-

teriores “Mezinhas Caseiras”, distribuídas com 

os próximos boletins informativos e no âmbito 

de campanhas internas de sensibilização.

SUMA promove  

“Dia Verde” na Feira

Resultante da parceria entre a Câmara Municipal 

de Santa Maria da Feira e a SUMA, realizou-se a 

31 de maio o “Dia Verde” do município, com o 

objetivo de propagar uma maior consciência am-

biental e de estimular uma postura de cidadania 

ativa junto de toda a população, celebrando e 

reforçando os investimentos que os promotores 

desenvolvem nesta área, no concelho.

600 crianças, adultos e seniores marcaram 

presença num programa de atividades muito 

diversificadas, que incluiu animação com a mas-

cote Lola-Cola e outros projetos SUMA, como o 

EKOPÁTEO®, o Código Verde, a unidade móvel de 

sensibilização CIDADÓMETRO®, o ECO-SPOT® e 

a visualização do filme de animação “História do 

Lixo”, e o teatro de marionetas “Casa Portugue-

sa”. A programação contou ainda com oficinas 

de reutilização, showcooking com sobras e ses-

sões de sensibilização para a deposição seletiva, 

levadas a cabo por outras organizações perten-

centes ao universo SUMA.

A atividade foi acolhida com muito entusiasmo 

pelos participantes, a quem foi ainda distribuída 

uma mochila, como meio de veiculação e pro-

longamento da mensagem a difundir: a relação 

entre o direito de usufruir de espaços públicos 

de qualidade e o dever de os manter, através de 

uma intervenção responsável.

Edições SUMA

Na Construção
de Um Ambiente

Melhor
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Literacia ambiental  
em rede com 10 mil seguidores

Com quase três anos de existência, a página 

de Facebook de Educação Ambiental da SUMA 

(www.facebook.com/SUMA.EducacaoAmbiental) 

é já uma aposta ganha.

A ferramenta potencia o espólio e o conheci-

mento técnico detidos pela SUMA nesta área 

e representa o esforço da empresa na procura 

contínua de soluções atuais e de eficácia na área 

de educação ambiental, tendo, desde a sua gé-

nese, sido geradora de mais dois milhares e meio 

de publicações divididas em rubricas com con-

teúdos e formatos diversificados, como vídeos, 

passatempos, comemoração de dias temáticos, 

dicas de poupança e de reutilização, sugestões 

de leituras, apontamentos informativos e de cul-

tura geral, bem como de divulgação de projetos 

e empresas com valor ambiental, numa lógica de 

promoção de uma cultura nacional de urbanida-

de que valorize a preservação dos recursos e o 

combate ao desperdício.

O perfil já chegou aos dez mil seguidores, sendo 

os           e partilhas de que é objeto comprovati-

vos da pertinência da utilização das redes sociais 

na formação individual e coletiva.

Semana Europeia 
da Mobilidade  

em Vila Nova de Gaia

Por ocasião da 16ª edição da Semana Europeia 

da Mobilidade, que decorreu entre 16 e 22 de 

setembro, a SUMA associou-se ao município de 

Vila Nova de Gaia, no Dia Europeu Sem Carros, 

dinamizando um conjunto de atividades de sen-

sibilização, com especial foco na redução da 

produção de resíduos e na mobilidade sustentá-

vel, integrando o comportamento de urbanidade 

em viagem face ao abandono de lixo na estrada. 

Jogos EKOPÁTEO® – “Caminho dos Limpinhos”, 

“Caminho da Poupança”, “Glória dos Valorizá-

veis” e “Pesadelos na Praia” –, bem como ani-

mação de rua pelos EXTRAVIADOS – “Garrafa 

Abandonada” e “Beata Esmigalhada” – foram 

as estratégias aplicadas para a mobilização das 

populações alvo, que, durante a semana, tiveram 

como complemento a distribuição qualitativa de 

suportes utilitários temáticos, nomeadamente 

t-shirts de alta visibilidade e sacos-mochila. Este 

tipo de participação tem sido recorrente ao longo 

dos anos em vários municípios parceiros, sendo 

a mobilidade sustentável inserida como uma das 

temáticas transversais das campanhas e respe-

tivos materiais.
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4
8 gotas de óleo essencial de graínhas de uva

2 gotas de cada um destes óleos essenciais: 

tomilho, funcho, lavanda, gerânio e zimbro

2 chávenas (500ml) de óleo de amêndoas

Celofane

Receita

1. Aqueça uma divisão da casa. Depois, numa garrafa de plástico  
 reutilizada, misture os óleos essenciais com o óleo de amêndoas,  
 agitando bem. Exfolie bem a pele, com o seu método de eleição.
2. Aplique generosamente a mistura, em todo o corpo, evitando
 o pescoço e a face.
3. Envolva o corpo em celofane (mas sem cortar a circulação) e relaxe
 durante 20 minutos na divisão aquecida.
4. Retire o celofane e tome um duche: água morna e depois água fria.

Ingredientes

PELÍCULA ANTI-CELULITE
Rende 1 tratamento.

2 a 3 caroços de abacate

1 chávena (250ml) de leite, iogurte ou água

Receita

1. Deixe os caroços de abacate secarem durante uns dias, mas não
 ao ponto de ficarem demasiado duros.
2. Moa os caroços de abacate até obter um pó granulado e farinhento.
3. Adicione ao pó o leite, iogurte ou água, de forma a obter uma pasta.
4. Pode utilizar a máscara em todo o corpo e face, aplicando-a
 com movimentos circulares.
5. Deixe atuar por 10 minutos e enxague, primeiro com água morna,
 e depois com água fria.

Ingredientes

MÁSCARA EXFOLIANTE DE ABACATE PARA PELE SECA
Rende 1 tratamento.

5

½ chávena (125ml) de flores frescas de violetas

½ chávena (125ml) de folhas frescas de violetas

1 ¼ chávena (300ml) de óleo de amêndoas

½ chávena (125ml) de cavalinha fresca

2 colheres de sopa (30ml) de cera de abelhas

10 gotas de óleo de vitamina E

10 gotas de óleo essencial

de camomila azul (opcional)

Receita

1. Coloque as flores e folhas de violetas sobre uma toalha para desidra-
 tarem durante a noite.
2. Aqueça, em banho-maria, as flores e folhas de violetas, bem como
 a cavalinha, no óleo de amêndoas, em lume brando, durante 5 horas.
3. Rale a cera de abelhas ou corte-a em pequenos pedaços.
4. Coe as ervas do óleo.
5. Volte a levar o óleo ao lume, em banho-maria, e acrescente a cera
 de abelhas.
6. Deixe que a cera derreta completamente no óleo e retire o óleo do lume.
7.  Adicione, rapidamente, os óleos de vitamina E e de camomila.
8. Armazene em embalagens reutilizadas ou frasquinhos de 7g.

Ingredientes

CREME DE OLHOS DE VIOLETAS
Rende 30 embalagens de 7g.

6

1
2 colheres de sopa (30ml) de sabão de Castela 

líquido (sabão de azeite)

1 chávena (250ml) de água mineral

¼ de chávena (50ml) de ervas frescas

(ou 2 colheres de sopa de ervas secas)*
1 colher de chá (5ml) de óleo de amêndoa ou

de caroço de alperce

2 gotas de óleo essencial à escolha

Receita

1. Coloque as ervas num frasco de vidro de 300ml, limpo e com tampa. 
2. Ferva a água mineral e verta sobre as ervas.
3. Tape o frasco e deixe em infusão entre 10 a 20 minutos.
4. Coe o líquido para uma taça.
5. Acrescente ao líquido o sabão e o óleo de amêndoa ou de alperce
 e mexa vigorosamente.
6. Aromatize com o óleo essencial e mexa novamente.
7. Armazene num frasco limpo e reutilizado, de champô.

Ingredientes

FÓRMULA BÁSICA DE CHAMPÔ
Rende 24 utilizações.

½ chávena (125ml) de óleo (amêndoas, caroço

de alperce ou graínhas de uva)

2 colheres de sopa (30ml) de cera de abelhas

½ colher de chá (2 ½ ml) de raíz de alkannia 

tinctoria (para coloração avermelhada)

10 gotas de óleo aromatizante

3 gotas de óleo de vitamina E

Receita

1. Aqueça o óleo em banho-maria, em lume brando, para derreter a cera   
 de abelhas. Depois, adicione raíz de alkannia tinctoria suficiente para
 a cor desejada (o óleo deve ficar preto para um vermelho mais forte,
 e vermelho para um vermelho mais leve).
2. Quando a cera estiver completamente derretida, coe o óleo para
 um copo medidor.
3. Adicione o aromatizante e o óleo de vitamina E e armazene
 em embalagens reutilizadas.

Ingredientes

BÁLSAMO LABIAL
Rende 15 embalagens de 7g.

2

½ chávena (125ml) de bicarbonato de sódio

½ chávena (125ml) de raíz de lírio

¼ de chávena (50ml) de sal marinho

2 colheres de sopa (30ml)

de alga palmaria palmata

2 colheres de sopa (30ml) de alga kelp

½ chávena (125ml) de água destilada

Compressas

Receita

1. Junte, numa taça, o bicabornato de sódio, a raíz de lírio e o sal marinho.
2. Num almofariz, moa a palmaria palmata e a kelp e junte-as
 aos restantes ingredientes.
3. Ferva a água destilada e verta por cima dos ingredientes secos.
4. Mexa bem a mistura.
5. Antes de usar, hidrate a face e o pescoço com um hidratante ligeiro
 ou um óleo vegetal.
6. Aplique a mistura na face e no pescoço, com uma espátula, e coloque
 as compressas por cima, deixando atuar durante 30 minutos.
7. Depois, retire as compressas e enxague a face e o pescoço com água,
 o mais fria possível.

Ingredientes

FACE LIFT DE ERVAS
Rende 1 tratamento.

3

Spa Sustentável
RECEITAS PARA POUPAR

Nota (Receita 1):

LISTA DE ERVAS PARA CADA COR DE CABELO:
Loiro - Camomila, Calêndula, raspas de Limão, Verbasco; Castanho - Salva, Lavanda, Canela, Cravinho, Alecrim;

Ruivo - Henna, Calêndula, Hibisco vermelho, Canela, Beterraba; Preto - Malva negra, Indigo, Lavanda, Salva.

*

Adaptado do livro “Home Spa”, de Greta Breedlove.



4
8 gotas de óleo essencial de graínhas de uva

2 gotas de cada um destes óleos essenciais: 

tomilho, funcho, lavanda, gerânio e zimbro

2 chávenas (500ml) de óleo de amêndoas

Celofane

Receita

1. Aqueça uma divisão da casa. Depois, numa garrafa de plástico  
 reutilizada, misture os óleos essenciais com o óleo de amêndoas,  
 agitando bem. Exfolie bem a pele, com o seu método de eleição.
2. Aplique generosamente a mistura, em todo o corpo, evitando
 o pescoço e a face.
3. Envolva o corpo em celofane (mas sem cortar a circulação) e relaxe
 durante 20 minutos na divisão aquecida.
4. Retire o celofane e tome um duche: água morna e depois água fria.

Ingredientes

PELÍCULA ANTI-CELULITE
Rende 1 tratamento.

2 a 3 caroços de abacate

1 chávena (250ml) de leite, iogurte ou água

Receita

1. Deixe os caroços de abacate secarem durante uns dias, mas não
 ao ponto de ficarem demasiado duros.
2. Moa os caroços de abacate até obter um pó granulado e farinhento.
3. Adicione ao pó o leite, iogurte ou água, de forma a obter uma pasta.
4. Pode utilizar a máscara em todo o corpo e face, aplicando-a
 com movimentos circulares.
5. Deixe atuar por 10 minutos e enxague, primeiro com água morna,
 e depois com água fria.

Ingredientes

MÁSCARA EXFOLIANTE DE ABACATE PARA PELE SECA
Rende 1 tratamento.

5

½ chávena (125ml) de flores frescas de violetas

½ chávena (125ml) de folhas frescas de violetas

1 ¼ chávena (300ml) de óleo de amêndoas

½ chávena (125ml) de cavalinha fresca

2 colheres de sopa (30ml) de cera de abelhas

10 gotas de óleo de vitamina E

10 gotas de óleo essencial

de camomila azul (opcional)

Receita

1. Coloque as flores e folhas de violetas sobre uma toalha para desidra-
 tarem durante a noite.
2. Aqueça, em banho-maria, as flores e folhas de violetas, bem como
 a cavalinha, no óleo de amêndoas, em lume brando, durante 5 horas.
3. Rale a cera de abelhas ou corte-a em pequenos pedaços.
4. Coe as ervas do óleo.
5. Volte a levar o óleo ao lume, em banho-maria, e acrescente a cera
 de abelhas.
6. Deixe que a cera derreta completamente no óleo e retire o óleo do lume.
7.  Adicione, rapidamente, os óleos de vitamina E e de camomila.
8. Armazene em embalagens reutilizadas ou frasquinhos de 7g.

Ingredientes

CREME DE OLHOS DE VIOLETAS
Rende 30 embalagens de 7g.
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1
2 colheres de sopa (30ml) de sabão de Castela 

líquido (sabão de azeite)

1 chávena (250ml) de água mineral

¼ de chávena (50ml) de ervas frescas

(ou 2 colheres de sopa de ervas secas)*
1 colher de chá (5ml) de óleo de amêndoa ou

de caroço de alperce

2 gotas de óleo essencial à escolha

Receita

1. Coloque as ervas num frasco de vidro de 300ml, limpo e com tampa. 
2. Ferva a água mineral e verta sobre as ervas.
3. Tape o frasco e deixe em infusão entre 10 a 20 minutos.
4. Coe o líquido para uma taça.
5. Acrescente ao líquido o sabão e o óleo de amêndoa ou de alperce
 e mexa vigorosamente.
6. Aromatize com o óleo essencial e mexa novamente.
7. Armazene num frasco limpo e reutilizado, de champô.

Ingredientes

FÓRMULA BÁSICA DE CHAMPÔ
Rende 24 utilizações.

½ chávena (125ml) de óleo (amêndoas, caroço

de alperce ou graínhas de uva)

2 colheres de sopa (30ml) de cera de abelhas

½ colher de chá (2 ½ ml) de raíz de alkannia 

tinctoria (para coloração avermelhada)

10 gotas de óleo aromatizante

3 gotas de óleo de vitamina E

Receita

1. Aqueça o óleo em banho-maria, em lume brando, para derreter a cera   
 de abelhas. Depois, adicione raíz de alkannia tinctoria suficiente para
 a cor desejada (o óleo deve ficar preto para um vermelho mais forte,
 e vermelho para um vermelho mais leve).
2. Quando a cera estiver completamente derretida, coe o óleo para
 um copo medidor.
3. Adicione o aromatizante e o óleo de vitamina E e armazene
 em embalagens reutilizadas.

Ingredientes

BÁLSAMO LABIAL
Rende 15 embalagens de 7g.
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½ chávena (125ml) de bicarbonato de sódio

½ chávena (125ml) de raíz de lírio

¼ de chávena (50ml) de sal marinho

2 colheres de sopa (30ml)

de alga palmaria palmata

2 colheres de sopa (30ml) de alga kelp

½ chávena (125ml) de água destilada

Compressas

Receita

1. Junte, numa taça, o bicabornato de sódio, a raíz de lírio e o sal marinho.
2. Num almofariz, moa a palmaria palmata e a kelp e junte-as
 aos restantes ingredientes.
3. Ferva a água destilada e verta por cima dos ingredientes secos.
4. Mexa bem a mistura.
5. Antes de usar, hidrate a face e o pescoço com um hidratante ligeiro
 ou um óleo vegetal.
6. Aplique a mistura na face e no pescoço, com uma espátula, e coloque
 as compressas por cima, deixando atuar durante 30 minutos.
7. Depois, retire as compressas e enxague a face e o pescoço com água,
 o mais fria possível.

Ingredientes

FACE LIFT DE ERVAS
Rende 1 tratamento.

3

Spa Sustentável
RECEITAS PARA POUPAR

Nota (Receita 1):

LISTA DE ERVAS PARA CADA COR DE CABELO:
Loiro - Camomila, Calêndula, raspas de Limão, Verbasco; Castanho - Salva, Lavanda, Canela, Cravinho, Alecrim;

Ruivo - Henna, Calêndula, Hibisco vermelho, Canela, Beterraba; Preto - Malva negra, Indigo, Lavanda, Salva.

*

Adaptado do livro “Home Spa”, de Greta Breedlove.



crescimento
Liderança firmada  

com novas adjudicações

Novas adjudicações confirmam a liderança da 

SUMA na prestação de serviços de limpeza 

urbana e recowlha de resíduos em território 

nacional. No âmbito dos contratos de duração 

igual ou superior a um ano, o município de Al-

canena entregou à SUMA a recolha de resíduos 

urbanos, volumosos e verdes, o fornecimento 

e lavagem de contentores e recolha de fossas 

séticas; e o município de Silves a lavagem de 

contentores de superfície e enterrados. Já no 

município do Porto, a SUMA será responsável 

pela locação operacional de veículos automó-

veis pesados; e no município de Ovar, pelos 

serviços de monda química.

No que respeita às adjudicações de menor dura-

ção, a Inframoura adquiriu serviços de recolha 

de contentores semienterrados, durante o ve-

rão de 2017;  o SUCH – Serviço de Utilização 

Comum dos Hospitais, a gestão de resíduos 

hospitalares não perigosos; Vagos, o serviço de 

higienização de arruamentos da praia da Vidi-

gueira; o Porto, a extirpação de ervas daninhas; 

Cabeceiras de Basto, o aluguer de viatura de 

recolha de resíduos sólidos; Grândola, os servi-

ços de controlo de infestantes; Seixal, a recolha 

de monos domésticos na freguesia de Amora; 

Aljezur, os serviços de recolha e transporte de 

resíduos sólidos urbanos; Montijo e Amarante, 

os serviços de varredura mecânica.

Já no domínio da prestação de serviços pon-

tuais, foi entregue à SUMA a lavagem de 

contentores em Alter do Chão; a limpeza de 

terreno em Casal Novo, na Figueira da Foz; a 

lavagem e desinfeção de contentores de resí-

duos indiferenciados, ,em Ourique; e os servi-

ços para limpeza manual e recolha de resíduos 

equiparados a urbanos, na feira de agosto, em 

Grândola.

CONSITA inicia serviços  

em São Sebastião do Paraíso

A CONSITA, participada da SUMA para o merca-

do brasileiro, irá iniciar, em novembro, uma nova 

prestação de serviços no Município de São Se-

bastião do Paraíso, no Estado de Minas Gerais. 

Entre os serviços contratados encontram-se a 

recolha e transporte de resíduos urbanos, quer 

domésticos, quer comerciais (num volume de, 

aproximadamente, 13 mil ton/ano); a varredura 

manual de vias, logradouros públicos e praças 

(cerca de 17 mil km/ano); e o corte mecânico de 

ervas em vias e logradouros públicos (em torno 

de 250 km/ano).

De caráter anual, o contrato poderá ser prorro-

gável por períodos sucessivos, até ao limite de 5 

anos. Com um volume de negócios, por ano, su-

perior a 2,7 milhões de reais, esta prestação de 

serviços irá abranger uma população estimada 

de 70 mil habitantes e mais de 800km2 de área.
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atividade

Novos catálogos 2017

Respondendo a necessidades comerciais de di-

vulgação de serviços foram desenvolvidos dois 

novos catálogos do universo SUMA.

Imperativos de atualização ditaram a criação 

de uma nova versão do catálogo de educação e 

sensibilização ambiental, que, para além de en-

quadramento e currículo – que espelha bem o 

percurso da organização nesta área e justifica o 

património ímpar detido, a nível nacional –, iden-

tifica ainda estratégias e públicos-alvo abrangi-

dos, assim como os muitos projetos e tipologias 

de suporte concebidos para conferir maior efi-

cácia às atividades desenvolvidas nesta área, 

conteúdos apresentados pela primeira vez no 

formato bilingue – português / inglês –, demons-

trando o investimento crescente da organização 

nos mercados internacionais.

Para o território nacional e dando suporte ao 

início de atividades do Centro de Tratamento de 

Resíduos não perigosos de Azambuja, será bre-

vemente lançado o catálogo TRIAZA, em que é 

realçada a capacidade e fiabilidade que advém 

das duas décadas de experiência da sua empre-

sa acionista SUMA, assim como a localização 

privilegiada daquela estrutura, que estabelece a 

TRIAZA como uma solução sustentável para os 

resíduos gerados nas unidades industriais da 

região da grande Lisboa. O objetivo de aproxi-

mação aos clientes e de propagação de informa-

ções sobre a atividade, de forma mais imediata, 

conduzirão, em breve, à criação de um sítio web 

para esta empresa.

Limpeza assegurada em eventos 

Pelo terceiro ano consecutivo, a SUMA voltou a 

assegurar a limpeza de dois dos maiores fes-

tivais nacionais de verão. De 6 a 8 de julho, o 

“NOS Alive” decorreu no Passeio Marítimo de 

Algés, tendo a prestação da SUMA decorrido 

durante sete dias, com 131 trabalhadores dis-

tribuídos por vários turnos. Neste festival, mais 

de 14 toneladas de RSU foram recolhidas, para 

além de 2,5 toneladas de papel e cartão e 1,7 

toneladas de resíduos de embalagens. Na mes-

ma localização, mas no dia 2 de junho, já havia 

decorrido o concerto de “Guns N’Roses”, no 

qual a SUMA prestou serviços durante quatro 

dias, tendo estado envolvidos 57 trabalhadores.

No Parque das Nações, o “Super Bock Super 

Rock” teve lugar de 13 a 15 de julho, período 

durante o qual 26 trabalhadores recolheram 

mais de 17 toneladas de RSU e perto de meia 

tonelada de papel/cartão. Também em Lisboa, 

decorreu, a 8 de outubro, o festival de mindful-

ness “Wanderlust”, no qual foram prestados os 

serviços de limpeza, durante três dias.

Em Ílhavo, de 9 a 13 de agosto, a SUMA foi no-

vamente responsável pela limpeza do recinto 

do “Festival do Bacalhau”, tendo os serviços, 

prestados por 32 trabalhadores, decorrido du-

rante 12 dias. Neste evento, foram recolhidas 

mais de 26 toneladas de RSU, 1,1 toneladas de 

vidro, 2,4 toneladas de papel/cartão e 1,2 tone-

ladas de embalagens de plástico/metal.

Mais uma vez em Coimbra, no dia 8 de outubro, 

durante os festejos da “Latada”, foram recolhi-

das, ao longo de cerca de 2,4 km, mais de 6, 5 

toneladas de resíduos, mobilizando uma equipa 

composta por 53 trabalhadores, uma viatu-

ra recolhedora compactadora, dois lava-ruas, 

três varredoras aspiradoras, duas viaturas de 

3.500 Kg, uma hidropressora de lavagem de 

alta pressão, seis sopradoras e uma viatura de 

assistência, num total de 12 horas de execução 

do serviço, dividas em duas fases distintas – 

durante e após o cortejo.
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atividade
SUMA realiza encontro de quadros

O Cais Criativo da Costa Nova, em Ílhavo, foi o es-

paço escolhido para acolher o encontro anual de 

quadros, realizado em junho, que, à semelhança 

das anteriores edições, pretendeu reforçar laços 

e valores corporativos, bem como perscrutar no-

vos caminhos e projetar a análise de práticas que 

fortalecem a posição da SUMA no mercado na-

cional de resíduos, associando sustentabilidade 

a desempenho de referência.

O momento foi igualmente eleito para estrear o 

novo vídeo corporativo motivacional – com ani-

mação de entrega de prémios como reconhe-

cimento de participação às equipas das várias 

empresas detidas em Portugal e além fronteiras 

(Angola, Cabo Verde, Moçambique, Brasil e Omã) –, 

assim como para divulgação interna da atribui-

ção do galardão “Marca de Confiança – Am-

biente 2017” à SUMA, um reconhecimento que 

destaca a projeção da organização no sector de 

atividade a nível nacional.

Ao ritmo da SUMA 

Corria o ano de 2014 e a celebração do 20.º ani-

versário da SUMA gerou a ideia de juntar o máxi-

mo de representantes de toda a organização num 

modelo corporativo e comemorativo, passível de 

ser revisitado e partilhado. Surgia, assim, o pri-

meiro vídeo corporativo motivacional, um formato 

em que melodias conhecidas se vestem de letras 

novas, adaptadas à realidade da organização, para 

disseminarem os valores que norteiam a atuação 

da SUMA e que caracterizam o seu percurso.

Após a estreia, denominada “Conquistadores”, à 

semelhança da sua congénere nacional original, 

seguiu-se a inspiração afro-caribenha “A SUMA é 

líder”, em 2016, tendo o desafio deste ano sido 

marcado pelos ritmos da era disco. A edição 

“S.U.M.A” enfatiza os valores do empenho, do or-

gulho e da pertença, e conta com a presença de 

três centenas e meia de trabalhadores provenien-

tes de 22 diferentes estruturas e geografias onde a 

organização marca presença (Portugal Continental 

e Açores, Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique 

e Omã). Os três vídeos encontram-se publicados 

no canal de Youtube da SUMA, totalizando, até à 

data, cerca de oito mil visualizações.

Na Construção
de Um Ambiente
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Aveiro celebra 20º Convívio de Trabalhadores

Decorreu, no passado dia 18 de setembro, o 

20º Convívio de Trabalhadores do Centro de 

Serviços de Aveiro, que reuniu 93 trabalhadores 

afetos aos contratos de Aveiro, Ílhavo, Vale de 

Cambra e Coimbra, bem como da sede. 

O já emblemático encontro principiou com um 

jogo de futsal, que opôs a equipa local à equi-

pa da sede, tendo a segunda vencido a renhida 

partida, a que se seguiu o almoço com espe-

táculo com animação musical. Os festejos fo-

ram rematados pelo sorteio de prémios pelos 

colaboradores, e pela entrega dos troféus às 

equipas participantes no jogo.

Com 21 anos de existência, o Centro de Servi-

ços de Aveiro contribui, uma vez mais, para o 

fomento da união e identidade corporativa entre 

trabalhadores da empresa, assumindo-se como 

um dos centros de referência no universo SUMA.

Sede da SUMA  
ganha águas livres

O compromisso com os princípios de sustenta-

bilidade ambiental e financeira está na base da 

alteração do formato de distribuição de água aos 

trabalhadores e visitantes da sede da SUMA, que 

passou a ter fornecimento através de dispen-

sadores com sistema de filtragem incorporado 

e abastecimento proveniente das condutas da 

rede pública.

Para além das poupanças de aquisição, a inicia-

tiva permite poupar os recursos utilizados no fa-

brico das embalagens de armazenamento – como 

o petróleo e a própria água, já que se estima que 

na produção de uma garrafa se gaste, em água, 

o triplo da sua capacidade –, no seu transporte e 

descarte, auxiliando igualmente na desmistifica-

ção da perceção mais qualitativa atribuída à água 

embalada em detrimento da “água da torneira”. Na 

verdade, segundo os SMAS de Sintra, em provas 

cegas efetuadas em Portugal, os inquiridos não 

conseguiram distinguir entre água engarrafada e 

da distribuição pública, desde que servidas à mes-

ma temperatura e com mesma quantidade de sais.

A promoção do consumo da água da rede pú-

blica, sob contínuo controlo de qualidade, a re-

dução de ingestão de águas minerais, normal-

mente embaladas, e que, embora possam ter 

outro tipo de propriedades, devem ser bebidas 

com parcimónia, assim como o uso de copos ou 

cantis reutilizáveis são princípios que marcam a 

campanha interna de lançamento deste projeto 

piloto, a estender, após avaliação, a outros cen-

tros de serviços da SUMA.
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atividade
SUMA substitui monda química  

por solução ecológica em Vila Nova de Gaia

O atual sistema de controlo de ervas daninhas 

na via pública, em Vila Nova de Gaia, foi recente-

mente alvo de investimento, por parte da SUMA, 

através da sua substituição por uma solução 

mais ecológica: duas viaturas elétricas, equipa-

das com caldeira de monda térmica, destinadas 

a substituir a monda química com aplicação de 

glifosato, no município. Este sistema inovador 

utiliza, apenas, vapor de água a alta temperatura 

para a remoção de infestantes.

Apresentadas no passado dia 26 de maio, no 

Areinho de Avintes, em Vila Nova de Gaia, por 

ocasião do evento que tornou públicas as obras 

de requalificação planeadas para a margem es-

querda do Rio Douro, as viaturas encontram-se 

já a laborar desde essa data.

Esta foi a solução alternativa encontrada à utili-

zação de herbicidas na limpeza de ervas infes-

tantes na via pública - preocupação demonstra-

da pelo município -, reflexo do compromisso da 

SUMA em responder de forma adequada e eficaz 

às necessidades e especificidades dos seus 

clientes que, em Vila Nova de Gaia, já havia sido 

materializada pela renovação da frota, em 2014.

Presente no município desde 1998, a SUMA é 

responsável pelas atividades de recolha de RSU 

e de resíduos indiferenciados; de fornecimento, 

manutenção, lavagem e desinfeção de equipa-

mentos de contentorização; de lavagem de ar-

ruamentos e sua varredura, nas vertentes ma-

nual e mecânica; de remoção de graffitis; e de 

corte de ervas e monda de infestantes; aos quais 

acresce, em contrato diferenciado, com duração 

até 2023, a limpeza de areais e áreas adjacentes 

nas 24 praias da orla marítima do município e 

nas quatro fluviais.

Equipamento motorizado  

é doado pela SUMA a bombeiros

Terminada a prestação de serviços de recolha de 

resíduos e limpeza urbana no município de Ma-

tosinhos, cujo início do contrato remonta a 2001, 

a SUMA doou um dos veículos pertencentes à 

frota que laborava neste município. A doação da 

viatura de cabine dupla e caixa fechada foi feita 

aos Bombeiros Voluntários de S. Mamede de In-

festa, que a irão adaptar, reconvertendo-a num 

veículo de apoio ao resgate e salvamento.

Este donativo, inserido na sua política de res-

ponsabilidade social, reflete o compromisso fir-

me da SUMA com um modelo de gestão ética e 

social responsável, e com valores de expressão 

solidária para com as populações e municípios já 

servidos pela empresa, nomeadamente no apoio 

a instituições que, diariamente, se debatem com 

maiores constrangimentos operacionais, como é 

o caso dos bombeiros.

João Matos Fernandes, Ministro do Ambiente; Eduardo Vítor 
Rodrigues, Presidente da CM de Vila Nova de Gaia; Manuel 
Costa, Administrador SUMA.

João Matos Fernandes, Ministro do Ambiente; Eduardo Vítor 
Rodrigues, Presidente da CM de Vila Nova de Gaia; Mercês 
Ferreira, Vereadora do Ambiente da CM de Vila Nova de Gaia.

Os novos equipamentos elétricos, equipados com caldeira, 
permitem a remoção de ervas infestantes utilizando apenas 
vapor de água  a alta temperatura.

Na Construção
de Um Ambiente

Melhor
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perfil

Rui Santos
A simpatia, a contagiante boa-disposição e os largos anos de empresa 

fazem de Rui Santos uma presença bem reconhecível no universo SUMA.

A sua entrada na organização deu-se há 18 anos, quando, vindo do gru-

po Mota, integrou a área administrativa oficinal do centro de serviços de 

Cascais, para organizar o histórico e um plano de manutenção dos equipa-

mentos existentes. Passado um ano e meio, transitou para o departamen-

to de equipamentos e compras centralizadas da sede da empresa, onde 

se mantém, desempenhando atualmente a função de aquisição de novos 

equipamentos pesados e ligeiros, e dando apoio às necessidades de todo 

o departamento. 

As quase duas décadas de percurso profissional na SUMA garantem-lhe 

uma entrosada afinidade com a organização e a alegria e conforto de estar 

integrado numa empresa sólida, sustentável e com projetos de futuro, que 

conta com o reconhecimento e o respeito por parte de clientes, concorren-

tes e fornecedores. 

O contato com o exterior e conhecimentos técnicos daí advindos, e a ar-

ticulação direta com os colegas dos centros de serviços, coadunam-se 

com a personalidade resiliente, mas acessível, de Rui Santos, que tenta 

simplificar, para si e para os outros, os problemas inerentes ao trabalho 

quotidiano. O resultado é o ambiente de sinergias criado dentro e fora do 

departamento, que diariamente renova a sua motivação e assegura o reco-

nhecimento pelos seus pares, e que é igualmente cultivado nos momentos 

de lazer, extra-horário laboral, entre colegas, de que se constituem exem-

plo os jogos de futebol da sede da SUMA, que frequenta de forma infalível 

todas as semanas, movido pelo desporto e pelo convívio.

Elsa Sousa
Num mundo em que, cada vez mais, as aplicações se assumem como 

ferramenta de eleição para a eficiência na gestão do dia-a-dia, tanto a 

nível pessoal como laboral, Elsa Sousa é a figura central na SUMA no que 

toca ao desenvolvimento de sistemas informáticos de gestão das várias 

esferas da empresa. Licenciada em Engenharia de Sistemas e Computa-

ção pela Universidade do Algarve, Elsa é, desde 2010, no departamento de 

Sistemas de Informação e Telecomunicações, a programadora e gestora 

de bases de dados responsável pela criação de aplicações internas para 

gestão da produção a nível nacional e internacional (Omã, Angola e Mo-

çambique), as quais se constituem de suma importância para o registo 

e controlo dos circuitos efetuados, abastecimentos, consumos e avarias 

de equipamentos. A nível departamental, fez também parte integrante no 

desenvolvimento das aplicações para gestão da formação, avaliação de 

desempenho, gestão da sinistralidade, controlo de alcoolemia, controlo de 

despesas, inventário de hardware e registo mensal.

A este trabalho não é alheia a capacidade analítica na solução de proble-

mas, senso crítico e rigor, caraterísticas essenciais para o cumprimento 

das suas funções, as quais exigem, igualmente, capacidade de inovação, 

criatividade, proatividade e constante aprendizagem, por forma a encon-

trar soluções alternativas para os problemas emergentes, integrando-as 

numa visão original.

O seu caráter multifacetado reflete-se, igualmente, para lá do território 

da programação, sendo organista, professora de música e maestrina num 

coro, tendo, inclusivamente, sido membro do júri do Passatempo “Rei do 

Acordeão”, na RTP, em 2011.
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Edições
SUMA

SUMA sensibiliza  
para novo sistema de recolha seletiva em 7 municípios

A SUMA será a empresa responsável pela con-

ceção e desenvolvimento da campanha de co-

municação e sensibilização para a separação 

multimaterial e de biorresíduos porta-a-porta, 

na área de influência da LIPOR. Alvo de proce-

dimento concursal internacional, esta ação, que 

decorrerá durante um período de dois anos, irá 

dar suporte à implementação de circuitos de re-

colha seletiva porta-a-porta em zonas específicas 

dos sete municípios abrangidos (Espinho, Gondo-

mar, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo 

e Vila do Conde) e terá lugar, em simultâneo, com 

a entrega de equipamentos de contentorização 

para recolha dedicada das várias frações (papel/

cartão, plástico/metal, vidro, biorresíduos e indi-

ferenciados), nos cerca de 25 mil fogos sinaliza-

dos – maioritariamente no setor residencial, mas 

também no de serviços.

Desenvolvida para dar resposta ao repto de uma 

campanha com vertente social, comum por mu-

nicípio, que introduza e apele à correta separa-

ção, assim como aos seus benefícios intrínsecos, 

a mesma baseia-se numa abordagem positiva, 

pela qual se somam e apresentam vantagens in-

dividuais (funcionais e financeiras) e sociais de 

adesão a este sistema específico de recolha de 

resíduos urbanos: proximidade, comodidade, sus-

tentabilidade e solidariedade.

A metodologia de desenvolvimento baseia-se 

num programa faseado (pré-campanha, campa-

nha, monitorização, pós-campanha), com aborda-

gem direta e/ou indireta aos alvos, e estratégias 

ativas e passivas diferenciadas, privilegiando-se 

um tipo de comunicação empático, paradoxal e, 

simultaneamente, persuasivo. A maior eficiência 

deste sistema – que permite menor frequência de 

recolha e uma maior qualidade dos fluxos – faz 

desta campanha um importante investimento de 

alavancagem de poupanças públicas e privadas 

na gestão dos resíduos urbanos, tendo igualmen-

te em vista as metas preconizadas para o país no 

PERSU 2020 – redução em 10% em relação aos 

resíduos produzidos em 2012; e reciclagem de 

pelo menos 70% em peso dos resíduos de em-

balagens. 
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