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percursos
Vila Nova de Gaia 

Educar, sensibilizar e informar são tarefas indis-

sociáveis da construção de um ambiente melhor. 

Durante muitos anos, as questões ambientais 

foram assumidas como importantes e não como 

urgentes. Felizmente, hoje não se pensa assim 

e a isto se deve o trabalho desenvolvido, por 

exemplo, em parceria com a SUMA.

Através de projetos de sensibilização e da apos-

ta em políticas sustentáveis é possível mobilizar 

os cidadãos a uma escala cada vez mais global. 

Se não fizermos o nosso trabalho, a nível local 

e desde uma faixa etária muito baixa, pouco ou 

nenhum sucesso teremos. 

Um excelente exemplo disto é a Unidade Móvel 

Solidária «Reutilândia®», que pelo nono ano 

consecutivo está a percorrer Gaia para recolher 

objetos que são entregues a quem deles neces-

sita. Uma componente solidária a que se junta o 

objetivo de combater o desperdício, evitando-se 

que objetos em bom estado e com vida útil se-

jam encaminhados para aterro – desde o início 

desta campanha isso terá sido conseguido com 

95 mil utilidades domésticas.

Através de campanhas de sensibilização, a 

autarquia olha para as crianças como os mais 

empenhados cidadãos nesta tarefa de cumprir e 

fazer cumprir – levando a mensagem para casa 

– as mais básicas regras da cidadania. Nes-

ta e noutras áreas de intervenção, Gaia conta, 

há longos anos, com a SUMA como parceira de 

inestimável relevo e espera continuar com esta 

relação de compromisso ambiental num cami-

nho de afirmação do nosso concelho como um 

bom exemplo das práticas de gestão ambiental.

Eduardo Vítor Rodrigues

Presidente da Câmara Municipal

Vila Nova de Gaia, município pertencente à Área 

Metropolitana e Distrito do Porto, está  locali-

zado na Região Norte de Portugal. É o terceiro 

município mais populoso do país, com mais de 

300 mil habitantes, e o que apresenta indica-

dores mais elevados de concentração popula-

cional da região Norte. Localizado na margem 

sul da foz do rio Douro e com 168,46 km² de 

área, está subdividido em 15 freguesias, estan-

do limitado a norte pelo município do Porto, a 

nordeste por Gondomar, a sul por Santa Maria da 

Feira e Espinho e a oeste pelo oceano Atlântico. 

Este contexto permite-lhe ser um concelho de 

grandes contrastes, entre zonas interiores, rio e 

mar, bem como entre áreas urbanas, industriais 

e rurais.

Formada, originalmente, a partir de duas povoa-

ções distintas, Gaia e Vila Nova, foi elevada a ci-

dade no dia 28 de Junho de 1984. A localização 

na margem do rio Douro possibilitou a fixação 

de populações desde remotos períodos, pensan-

do-se que as origens da cidade remontem pos-

sivelmente a um castro celta, tendo sido tam-

bém ocupada por romanos e pelos mouros. O 

grande desenvolvimento da cidade de Vila Nova 

de Gaia dá-se no século XVIII, com a instalação 

das famosas caves do vinho do Porto.

Assumindo uma grande tradição industrial, em 

áreas distintas como cerâmica, têxtil, ferragens, 

e construção civil, Gaia é também conhecida 
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Com início no ano de 2001, a ligação contratual 

entre a SUMA e o município de Vila Nova de Gaia 

soma já 17 anos, depois de, em 2016, ter tido lu-

gar uma renovação por mais 10 anos, ao serviço 

de uma população de cerca de 300 mil habitan-

tes e uma área de, aproximadamente, 168 km2.

Compreendendo a recolha de resíduos indife-

renciados em contentores e moloks e a limpe-

za urbana, através de operações de varredura 

manual, varredura mecânica e lavagem de 

arruamentos, são ainda organizadas brigadas 

para execução de atividades de corte de ervas, 

aplicação de monda química e térmica, limpeza 

de sarjetas, limpeza de feiras e praças, limpeza 

de fachadas e remoção de graffitis. Adicional-

mente, e em associação aos serviços de recolha 

de resíduos, é feita a gestão da contentorização, 

através do fornecimento de contentores e pape-

leiras, a sua manutenção em circuito e/ou es-

taleiro, bem como a sua lavagem e desinfeção. 

Em média, anualmente, são recolhidas 124.717 

toneladas de resíduos, limpos 74.655 km e la-

vados 71.100 contentores.

Desde 2014 é, ainda, feita a limpeza de praias, 

através da limpeza manual e mecânica do areal 

e recolha de papeleiras.

Paralelamente, são prestados os serviços de 

educação e sensibilização ambiental, que, ao 

longo de 15 anos de intervenção, já concretiza-

ram 118 campanhas de sensibilização ambien-

tal junto de diferentes alvos, que incidiram em 

diferentes temáticas e corresponderam a quase 

500 mil contactos diretos, em mais de 3 mil dias 

de intervenção. Neste âmbito, é de destacar a 

intervenção efetuada através da unidade móvel 

solidária REUTILÂNDIA que, desde 2008, efetua 

a distribuição e recolha de bens prestáveis no 

concelho, servindo um propósito solidário e 

ambiental. Somando 987 dias de itinerância, a 

REUTILÂNDIA já evitou a ida de cerca de 95.600 

utilidades para aterro, tendo sensibilizado apro-

ximadamente 44 mil cidadãos.

No âmbito da limpeza de praias, merece tam-

bém referência o investimento dirigido a vera-

neantes, na época balnear, feito anualmente, 

desde 2002: 15 campanhas ao longo de 339 

dias, com um alcance de mais de 190 mil  

contactos diretos.

pela sua extensa faixa costeira, com aproxima-

damente 17 km de areal. A sua requalificação 

permitiu ligar a praia de Lavadores a Espinho, 

existindo, ao longo da costa, vários locais de 

interesse, entre os quais se destacam a Cape-

la do Senhor da Pedra na Praia de Francelos, a 

vila piscatória da Aguda e o lugar da Granja, uma 

das mais famosas e antigas estâncias balneares 

portuguesas.

No Cais de Gaia encontra-se a área turística de 

eleição, com esplanadas, restaurantes e bares 

com vista para a zona histórica da cidade do Porto, 

no local onde durante muitos séculos se localizou 

um porto fluvial de onde eram exportadas diversas 

mercadorias, nomeadamente o vinho do Porto.  

No Mosteiro da Serra do Pilar, com uma locali-

zação privilegiada, pode-se usufruir de uma das 

mais belas vistas sobre a cidade do Porto, tendo 

esta localização sido escolhida pelo Duque de 

Wellington para planear o seu ataque-surpresa 

às tropas invasoras francesas, em 1809.
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ambientaleducação

SUMA ensina “etiqueta 
do lixo” em cinco municípios

“Questão de Educação”, enquanto conceito 

de sensibilização ambiental, remete para um  

contexto de heterofiscalização, pressão e exclu-

são social.

Através da identificação das regras de “etiqueta” 

na hora de tratar do lixo, a campanha pretende 

transmitir a ideia de que o lixo só se constitui 

enquanto problema se não for “tratado com 

maneiras”, desconstruindo, igualmente, o seu 

estatuto popularmente negativo. A apresentação 

do paralelismo “regras de etiqueta” e “regras de 

gestão doméstica dos resíduos” procura impli-

car os alvos na prática e transmissão das rotinas 

corretas de acondicionamento e deposição (em 

várias circunstâncias e incidindo sobre várias 

tipologias), e na manutenção das melhores con-

dições de salubridade e urbanidade dos espaços 

de pertença.

Com recurso a uma abordagem direta ao públi-

co preferencial (alunos do pré-escolar e 1º ciclo 

do ensino básico), é explorado um jogo de com-

putador protagonizado por duas vizinhas, após  

visionamento de uma curta animada. A cam-

panha já teve lugar nos municípios da Batalha, 

Porto de Mós, Vila Nova de Cerveira e Alcoba-

ça, estando ainda prevista a sua realização em 

Alcanena e Marinha Grande. São distribuídos 

qualitativamente, nesta ação, suportes de sen-

sibilização – desde teatrinhos didáticos, estojos 

e folhetos com marcador -, que consolidam e 

prolongam a mensagem veiculada, com espe-

cial incidência no acondicionamento e deposição 

de resíduos, mas focando, igualmente, outras  

temáticas transversais.

O LIXO
NÃO É SENÃO
UM PROBLEMA DE
EDUCAÇÃO!

 Municípios 

 com urbanidade “No Coração” 

“Pôr no coração!” corresponde ao apelo para 

o cumprimento das melhores práticas rela-

cionadas com a gestão dos resíduos, tan-

to indiferenciados, como recicláveis e de  

grandes dimensões.

A campanha pretende, através de estratégias 

adaptadas a cada tipo de público e contexto de 

abordagem, implicar a população na defesa ati-

va e na salvaguarda das melhores condições de 

salubridade da sua cidade, pelo exercício pleno 

da urbanidade.

No presente ciclo de trabalhos, a ação já decor-

reu nos municípios da Figueira da Foz e Aveiro, 

encontrando-se em desenvolvimento no muni-

cípio de Vila Nova de Gaia, junto de populações 

da educação pré-escolar e do primeiro ciclo do 

ensino básico, com entrega de jogos didáticos, 

livros de atividades, aventais, fitas de pulso e, 

em Gaia, com  estojos de marca RIMArte, pro-

duzidos com reaproveitamento de desperdí-

cios provenientes da indústria têxtil, e mupis, 

para exponenciar a disseminação da mensa-

gem. Brevemente, a ação será reproduzida em  

Alcobaça, em contexto de feira, com distribuição 

de aventais, a feirantes, e sacos de compras,  

a consumidores.

A campanha poderá ainda ser estendida a outros 

municípios, nomeadamente Montemor-o-Velho, 

que contempla a sua realização junto da popu-

lação do primeiro ciclo do ensino básico e do 

pequeno comércio.
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“Edições SUMA”  
para folhear online

Com menos de um ano no ar, a plataforma inte-

rativa “Edições SUMA” vai já a caminho das duas 

dezenas de publicações.

Criada para democratizar as edições que vão 

sendo desenvolvidas no âmbito da atividade de educação ambiental da SUMA, e que se podem 

constituir uma ferramenta auxiliar de ensino 

ambiental e cívico, na escola ou em casa, esta 

plataforma toma forma de estante virtual, onde 

podem ser encontrados, folheados e lidos livros 

de contos e histórias, alguns deles com inspira-

ção tradicional adaptada a conteúdos relaciona-

dos com a prevenção da produção de resíduos 

ou com a cidadania ativa.

Apesar do seu forte pendor infantil e juvenil, 

das prateleiras das “Edições SUMA” consta já a 

versão digital dos quatro fascículos das “Mezi-

nhas Caseiras”, estando planeada para 2018 a 

publicação de mais formatos semelhantes, no-

meadamente de receitas de combate ao desper-

dício, dicas para bons consumidores e atividades  

de reutilização.

Tudo à distância de um clique, em www.suma.

pt/edicoessuma.

“Produzido com Lixo” com imagem renovada

A campanha de sensibilização “Produzido com 

Lixo” regressa, neste ano letivo, com imagem e 

estratégia renovadas.  Desconstruir a ideia de lixo 

como algo sem valor e substituí-la pela noção de 

resíduo, cujas matérias-primas devem ser apro-

veitadas e reintroduzidas no processo produtivo, 

é o ponto de partida desta ação, que conta, agora, 

com um protagonista especial: Ringo Star, um ur-

sinho de peluche.

Desvendar um pouco da “ciência” por detrás da 

valorização de resíduos por reciclagem é a estra-

tégia utilizada nesta campanha, que recorre ao 

visionamento de um pequeno filme de animação, 

elucidativo do caminho percorrido, em rewind, por 

Ringo Star, até às suas origens – uma garrafa de 

plástico reciclada. Complementada com a dinami-

zação do jogo didático “Roleta dos Recursos”, o 

contacto direto com os alvos convida a fazer exer-

cícios de correspondência “resíduo/matéria-prima 

– novo produto” para todas as fileiras de materiais 

recicláveis, estimulando, assim, as rotinas de va-

lorização, e provocando o incremento dos níveis 

de deposição seletiva de resíduos valoráveis.

Contrapondo tempos de degradação dos mate-

riais quando enviados para aterro, com ganhos 

em recursos, energia, tempo e espaço, quando 

aproveitados, a campanha relembra, ainda, os 

procedimentos de triagem e acondicionamento 

para recolha seletiva de papel, embalagens de 

plástico e vidro, pilhas, óleos alimentares usados, 

pequenos eletrodomésticos e resíduos orgânicos, 

esclarecendo, ainda, os passos que medeiam a 

colocação de um objeto no ecoponto e a sua rein-

trodução no processo produtivo.

Desenvolvida em Felgueiras, Lousada e Paços de 

Ferreira, junto dos alunos do 1º ciclo do ensino 

básico, esta ação é enriquecida com a distribui-

ção qualitativa de folhetos e lanternas de dínamo, 

que veiculam as boas práticas de separação para 

valorização e reciclagem, e outras de sustentabi-

lidade, prolongando os conteúdos veiculados no 

âmbito das atividades desenvolvidas.
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Spa Sustentável
RECEITAS PARA POUPAR

2

3 ¼ de chávena de flocos de aveia moídos

2 colheres de sopa de óleo de coco

1 colher de sopa de mel

Receita

1. Misture os ingredientes numa tigela pequena, até conseguir uma
 consistência suave. 
2. Coloque a máscara no rosto limpo.
3. Deixe repousar por 15 minutos.
4. Enxague abundantemente.
5. Seque suavemente o rosto com uma toalha limpa.

Ingredientes

MÁSCARA HIDRATANTE DE FLOCOS DE AVEIA E MEL

4
½ de chávena de óleo de coco

¼ de chávena de açúcar mascavado

30 gotas de óleo da árvore do chá

Receita

1. Junte o óleo de coco, o açúcar mascavado e o óleo da árvore do chá 
 numa tigela e mexa até ficar bem misturado.
2. Aplique a mistura no cabelo molhado ou seco, assegurando-se  de 
 massajar em círculos o couro cabeludo.
3. Deixe repousar por, pelo menos, 20 minutos.
4. Enxague bem com água morna.
5. Armazene o excesso da mistura no frigorífico, até uma semana.

Ingredientes

MÁSCARA PARA COURO CABELUDO SENSÍVEL

¼ de chávena de abóbora cozida

2 colheres de sopa de açúcar mascavado

2 colheres de sopa de água

1 colher de sopa de óleo de vitamina E

Receita

1. Misture os ingredientes numa tigela pequena, até conseguir uma
 consistência suave.
2. Coloque a máscara no rosto limpo e deixe repousar por 15 minutos.
3. Enxague abundantemente e seque o rosto com uma toalha limpa.

Ingredientes

MÁSCARA CALMANTE DE AÇÚCAR MASCAVADO 
E ABÓBORA

5

1/3 de chávena de leite de coco

2 colheres de sopa de azeite

1 abacate, picado

1 colher de sopa de mel

Receita

1. Coloque todos os ingredientes num liquidificador e misture até 
 ficar homogéneo.
2. Aplique a mistura no cabelo húmido ou seco e cubra com uma touca
 de banho, deixando repousar por, pelo menos, 20 minutos. 
3. Enxague bem com água morna.
4. Armazene o excesso da mistura no frigorífico, até uma semana.

Ingredientes

MÁSCARA PARA CABELO SECO

6

1 chávena de iogurte

¼ de chávena de vinagre de maçã

1 colher de sopa de mel

Sumo de um limão

Receita

1. Junte o iogurte, o vinagre de cidra de maçã, o mel e o sumo
 de limão numa tigela e mexa até ficar bem misturado.
2. Aplique a mistura no cabelo húmido ou seco e cubra com uma 
 touca de banho.
3. Deixe repousar por, pelo menos, 20 minutos.
4. Enxague bem com água morna.
5. Armazene o excesso da mistura no frigorífico, até uma semana.

Ingredientes

MÁSCARA PARA CABELO OLEOSO

1

1 colher de sopa de café

1 colher de sopa de cacau em pó

1 colher de sopa de óleo de coco

Receita

1. Misture os ingredientes numa tigela pequena, até conseguir uma
    consistência suave.
2. Coloque a máscara no rosto limpo e deixe repousar por 15 minutos.
3. Enxague abundantemente e seque o rosto com uma toalha limpa.

Ingredientes

MÁSCARA EXFOLIANTE DE CAFÉ

2



Spa Sustentável
RECEITAS PARA POUPAR

2

3 ¼ de chávena de flocos de aveia moídos

2 colheres de sopa de óleo de coco

1 colher de sopa de mel

Receita

1. Misture os ingredientes numa tigela pequena, até conseguir uma
 consistência suave. 
2. Coloque a máscara no rosto limpo.
3. Deixe repousar por 15 minutos.
4. Enxague abundantemente.
5. Seque suavemente o rosto com uma toalha limpa.

Ingredientes

MÁSCARA HIDRATANTE DE FLOCOS DE AVEIA E MEL

4
½ de chávena de óleo de coco

¼ de chávena de açúcar mascavado

30 gotas de óleo da árvore do chá

Receita

1. Junte o óleo de coco, o açúcar mascavado e o óleo da árvore do chá 
 numa tigela e mexa até ficar bem misturado.
2. Aplique a mistura no cabelo molhado ou seco, assegurando-se  de 
 massajar em círculos o couro cabeludo.
3. Deixe repousar por, pelo menos, 20 minutos.
4. Enxague bem com água morna.
5. Armazene o excesso da mistura no frigorífico, até uma semana.

Ingredientes

MÁSCARA PARA COURO CABELUDO SENSÍVEL

¼ de chávena de abóbora cozida

2 colheres de sopa de açúcar mascavado

2 colheres de sopa de água

1 colher de sopa de óleo de vitamina E

Receita

1. Misture os ingredientes numa tigela pequena, até conseguir uma
 consistência suave.
2. Coloque a máscara no rosto limpo e deixe repousar por 15 minutos.
3. Enxague abundantemente e seque o rosto com uma toalha limpa.

Ingredientes

MÁSCARA CALMANTE DE AÇÚCAR MASCAVADO 
E ABÓBORA

5

1/3 de chávena de leite de coco

2 colheres de sopa de azeite

1 abacate, picado

1 colher de sopa de mel

Receita

1. Coloque todos os ingredientes num liquidificador e misture até 
 ficar homogéneo.
2. Aplique a mistura no cabelo húmido ou seco e cubra com uma touca
 de banho, deixando repousar por, pelo menos, 20 minutos. 
3. Enxague bem com água morna.
4. Armazene o excesso da mistura no frigorífico, até uma semana.

Ingredientes

MÁSCARA PARA CABELO SECO

6

1 chávena de iogurte

¼ de chávena de vinagre de maçã

1 colher de sopa de mel

Sumo de um limão

Receita

1. Junte o iogurte, o vinagre de cidra de maçã, o mel e o sumo
 de limão numa tigela e mexa até ficar bem misturado.
2. Aplique a mistura no cabelo húmido ou seco e cubra com uma 
 touca de banho.
3. Deixe repousar por, pelo menos, 20 minutos.
4. Enxague bem com água morna.
5. Armazene o excesso da mistura no frigorífico, até uma semana.

Ingredientes

MÁSCARA PARA CABELO OLEOSO

1

1 colher de sopa de café

1 colher de sopa de cacau em pó

1 colher de sopa de óleo de coco

Receita

1. Misture os ingredientes numa tigela pequena, até conseguir uma
    consistência suave.
2. Coloque a máscara no rosto limpo e deixe repousar por 15 minutos.
3. Enxague abundantemente e seque o rosto com uma toalha limpa.

Ingredientes

MÁSCARA EXFOLIANTE DE CAFÉ

2



crescimento
Serviços conhecem expansão nacional

Novas adjudicações asseguram a continuidade da 

expansão da prestação de serviços em território 

nacional, com o município de Coimbra a entregar 

à SUMA, por um período de cinco anos, a recolha 

e transporte de resíduos e limpeza urbana; o mu-

nicípio de Vila Real, por um período de três anos, 

os serviços de limpeza urbana; e a Inframoura, por 

igual período, a recolha e lavagem de contentores 

em Vilamoura e Vila Sol. Ainda no âmbito dos con-

tratos com duração igual ou superior a um ano, 

Montemor-o-Velho confiou à SUMA os serviços 

para o sistema de gestão de resíduos urbanos, que 

incluem recolha de RSU, de monstros, de verdes, 

de óleos alimentares usados e de papel/cartão, 

bem como fornecimento, manutenção e lavagem 

de contentores; a Empresa Municipal do Ambiente 

do Porto, os serviços de extirpação de vegetação; 

a Base Aérea nº 6, no Montijo, os serviços de re-

colha, transporte e tratamento de resíduos sólidos 

urbanos; a Unidade Local de Saúde da Guarda, os 

serviços de contentorização, recolha, tratamento e 

transporte de resíduos sólidos urbanos; Oeiras os 

serviços de higienização interior, exterior e envol-

vente dos equipamentos de deposição de resíduos 

enterrados e semienterrados; e Loulé, os serviços 

de lavagem interior e exterior de equipamentos 

semienterrados tipo molok.

Dentro das adjudicações de menor duração, a 

SUMA ficará responsável pela recolha e transporte 

de resíduos e limpeza urbana no Porto; pela reco-

lha de resíduos urbanos para transporte e entrega 

a destino final, em Queluz e no Cacém; pela lim-

peza urbana na freguesia do Parque das Nações; 

pela recolha de resíduos verdes, em Silves; pela 

recolha de resíduos urbanos, no Seixal; e pela var-

redura mecânica na freguesia de Azeitão.

No que respeita à prestação de serviços pontuais, 

o município de Ílhavo adjudicou a limpeza da vala 

hidráulica adjacente ao Mercado de Ílhavo e tra-

seiras do supermercado Continente; o município 

de Grândola o aluguer operacional de veículo de 

recolha de resíduos sólidos urbanos com um mo-

torista; e o município de Torres Vedras, os serviços 

de limpeza do carnaval.

Na Construção
de Um Ambiente

Melhor
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atividade

SUMA celebra 2018

Mantendo a tradição de anos transatos, foram 

vários os centros operacionais que reuniram os 

trabalhadores em almoços comemorativos de 

final e reinício de ciclo, com o intuito de promo-

ver o espírito de grupo, fortalecer a cumplici-

dade entre equipas e renovar votos de sucesso 

para 2018.

Na sede da empresa, em dezembro, preservan-

do o mote da partilha de laços ibéricos, num 

reflexo da realidade que carateriza o corpo 

acionista da empresa, a tarde foi marcada pela 

gastronomia espanhola e pelos ritmos latinos, 

onde, para além do salero do flamenco, a músi-

ca mais contemporânea deu o mote à dança, a 

brindes e a muita animação.

Ainda em dezembro, e em momento idêntico 

de descontração, o convívio de trabalhadores 

dos centros de Aveiro, Ílhavo, Coimbra e Vale 

de Cambra reuniu cerca de 120 trabalhadores 

e contou na ementa com o já tradicional “ba-

calhau à lagareiro”, confecionado pelo pessoal.

Já em janeiro, a oficina do Centro de Vila 

Nova de Gaia transformou-se no palco da 

quarta edição do almoço-convívio de Reis. 

À mesa e na improvisada pista de baile es-

tiveram reunidos 150 colaboradores afetos 

aos contratos de Gaia, Santa Maria da Feira e  

Espinho, assim como aos serviços centrais da 

zona norte.

Perto de mil trabalhadores  

vacinados contra a gripe E

Entre novembro de 2017 e janeiro de 2018, foi 

realizada mais uma campanha de vacinação 

contra a gripe junto dos trabalhadores, inseri-

da no plano de ações realizadas, anualmente, 

no âmbito da saúde ocupacional. Assim, 928 

trabalhadores afetos à sede, centros de servi-

ço SUMA e empresas participadas, receberam 

gratuitamente a vacina, depois de levantamen-

to prévio de interesse e preenchimento de um 

questionário, para identificação de alergias e 

prestação de esclarecimentos relacionados.

Realizada por uma equipa de enfermeiros, a 

campanha teve lugar em 35 diferentes loca-

lizações, de acordo com um plano de vaci-

nação pré-definido, refletindo a forte adesão 

a este processo pelos trabalhadores, bem 

como a sua pertinência, tendo em conta a 

exposição às condições climatéricas e fai-

xa etária de uma grande parte dos recursos  

humanos englobados.

A somar à promoção da saúde dos trabalha-

dores do grupo há, ainda, a considerar, a con-

tribuição da SUMA para o controlo do surto de 

gripe no país e para uma maior eficiência no 

recurso às instituições de saúde públicas em 

períodos de maior afluência. 

ambiSUMA • 9



atividade
Ecovision presente em evento ambiental

Realizou-se em dezembro a segunda edição 

do maior evento ambiental de Omã. Apoia-

da ativamente por entidades locais e inter-

nacionais, a Oman Waste and Environmental  

Services (OWES) reuniu em conferências e espa-

ço de exposição especialistas, empreendedores 

e órgãos decisórios, para discutir os desafios 

ambientais naquele território.

Esta edição, que reuniu mais de um milhar de 

visitantes, contou com a presença da ex-ministra 

do ambiente, Dulce Pássaro, e com o patrocínio 

da ECOVISION, empresa subsidiária da SUMA, a 

operar no Sultanato desde 2014.

Para além de um stand na exposição, para di-

vulgação comercial, em que foi continuamente 

exibida uma apresentação audiovisual sobre o 

portfólio de serviços prestados e de equipamen-

tos geridos à escala global, pela qualidade que 

é reconhecida à ECOVISION e pela experiência 

e conhecimento técnico da SUMA, a empresa 

foi igualmente convidada a integrar um painel 

de discussão subordinado ao tema “Tecnologias 

Avançadas para Recolha e Transporte de resí-

duos”, que permitiu abordar algumas funciona-

lidades dos equipamentos tecnológicos e das 

ferramentas de apoio operacional  implementa-

dos em Omã, assim como os seus indicadores 

de eficiência.

Ecovision comemora ano sem acidentes

A marca de um milhão de horas de trabalho sem 

acidentes deu o mote para que a ECOVISION ce-

lebrasse com os seus trabalhadores o culminar 

de um ano de consolidação e de objetivos su-

perados.

A importância do elemento humano para a orga-

nização e do trabalho de grupo para a prossecu-

ção das suas metas foram temáticas recorrentes 

nos diversos momentos da comemoração, que, 

do escritório central, se desmultiplicou em seis 

centros operacionais.

Em 2017, a ECOVISION apostou em medidas 

preventivas de segurança, como a formação (de 

gestão de risco, operacionalização de equipa-

mento, condução defensiva e primeiros socor-

ros, entre outros) e a sensibilização diária no 

momento que antecede o início dos serviços, 

que se revelaram de grande sucesso no objetivo 

de combate à sinistralidade.

Na comemoração de dia 17 de janeiro, foram 

igualmente recordados outros objetivos suplan-

tados em 2017, nomeadamente concernentes 

à melhoria da recolha de resíduos e diminuição 

expressiva - tendencialmente para zero - do nú-

mero de reclamações relacionadas com aque-

le serviço, tendo ainda merecido destaque a 

presença de dois representantes do cliente e a 

apreciação formalizada pelo Ministério da admi-

nistração municipal, de “contribuição de exce-

lência e ativa participação na célere remoção de 

resíduos”, na província do Sur.

Ex-ministra do Ambiente, Dulce Pássaro.Ministro do ambiente, Mohammed bin Salem bin Said Al Tobi, 
e o vice-presidente executivo da be’ah, Sheik Mohammed 
Sulaiman Al Harthy, visitam o stand da Ecovision.

Equipa ECOVISION.

Na Construção
de Um Ambiente

Melhor
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perfil

Jayan Valiyaveedu
Formado em engenharia mecânica, Jayan Valiyaveedu mudou-se da Índia 

natal para o Sultanato de Omã, em 2006, engrossando a maior comunida-

de expatriada daquele país.

Após dez anos nas áreas da construção e das indústrias petrolífera e pe-

troquímica, em 2016, surge a oportunidade de trabalhar na ECOVISION, 

como gestor da área de Qualidade, Ambiente e Segurança, onde desempe-

nha, entre outras, funções de planeamento estratégico, avaliação de risco, 

elaboração de procedimentos com os responsáveis de área, formação e 

auditorias internas.

A falta de experiência dos trabalhadores no âmbito da gestão de resíduos 

– coincidente com a recente introdução da área em Omã –, a distância 

entre os locais de implantação dos serviços da ECOVISION e a barreira 

linguística causada pela grande percentagem de trabalhadores de diferen-

tes nacionalidades são apontados por Jayan como os principais desafios 

do seu quotidiano laboral e as razões da sua preocupação com medidas 

preventivas e ótima comunicação.

Ao orgulho pessoal de pertencer a uma empresa quadro de referência, este 

trabalhador conjuga o reconhecimento do trabalho de equipa como as suas 

maiores motivações.

Quem com ele trabalha, aponta igualmente a sua ética e diligência como 

fatores decisivos para os resultados obtidos recentemente pela ECOVISION, 

e sua manutenção: a tripla certificação do sistema integrado de gestão, em 

Qualidade, Ambiente e Segurança, e a marca de um milhão de horas de 

trabalho sem acidentes com baixa médica.

Eduardo Vumbo
Somando já uma década de experiência na VISTA Waste, Eduardo 

Vumbo conhece o terreno e o serviço pelo qual é responsável como 

a palma da sua mão, facto ao qual não é alheia a sua prévia expe-

riência na Elisal – Empresa de Saneamento e Limpeza de Luanda.  

Como responsável máximo do serviço de recolha de resíduos sólidos ur-

banos do turno diurno do contrato com o Governo Provincial de Luanda, 

tem a seu cargo toda a organização dos serviços e direção dos trabalha-

dores, coordenando 60 circuitos de recolha e duas equipas para lavagem 

de contentores.

Dinâmico, organizado e proativo, nada lhe traz mais satisfação no cumpri-

mento das suas funções do que o brio de concluir todas as tarefas dentro 

dos prazos estipulados, o que lhe confere o estatuto de peça central no que 

toca à qualidade do desempenho da VISTA Waste nesta região. A rapidez e 

facilidade com que encontra soluções para os problemas que surgem no 

dia-a-dia são, também, mais-valias apontadas ao seu desempenho pelos 

seus pares, a que se somam a excelente capacidade de controlo e execu-

ção das tarefas planeadas.

Tendo sempre no horizonte o aperfeiçoamento das suas capacidades, bem 

como a atualização de conhecimentos, fazem parte dos seus objetivos 

acompanhar a evolução na área da gestão de resíduos com formações 

adequadas, bem como conhecer profissionalmente operações similares 

em países europeus.  
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SUMA  
conquista nova região no Sultanato de Omã

A atuar no mercado omanita desde 2014, atra-

vés da ECOVISION, a SUMA reforça a sua po-

sição naquela parte do globo, tendo ganho um 

novo concurso de gestão de resíduos, com valor 

de 70 milhões de euros, por um período que 

se estende por sete anos, com possibilidade de 

renovação por mais dois.

O contrato inclui um diversificado leque de ope-

rações, nomeadamente a gestão dos resíduos 

sólidos urbanos na região de Al Wusta; a gestão 

de resíduos e limpeza urbana na Zona Econó-

mica Especial de Duqm; a operação de dois 

aterros de resíduos sólidos – um de resíduos 

perigosos e o outro de não perigosos; assim 

como a gestão de resíduos em diversos campos 

petrolíferos espalhados pelo país, pertencentes 

à Petroleum Development Oman.

A SUMA apresentou-se a este concurso em 

consórcio com a TANMIA, um fundo estatal 

de investimento nacional, subsidiário do Fun-

do Soberano do Sultanado de Omã. Tanto a 

parceria como a intenção de adjudicação são 

demonstrativas da confiança depositada na or-

ganização, e do reconhecimento das suas ca-

pacidades e do trabalho que tem vindo a ser 

executado, constituindo-se quadro de referên-

cia na sua área de intervenção. É disso teste-

munho a apreciação formalizada pelo mais alto 

responsável do Ministério competente pela ad-

ministração municipal, que regista a “contribui-

ção de excelência e ativa participação na célere 

remoção de resíduos”, na província do Sur, em 

especial durante as principais festividades, em 

que a “cooperação tem tido grande impacto  

na população”.

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

www.suma.pt/esa www.suma.pt/animaisdacidade www.suma.pt/tocadourso

355 KG DE LIXO

557 KG
DE MADEIRA

11 155 LITROS
DE ÁGUA

992 KWH
DE ENERGIA

Edições
SUMA
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