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percursos
 Ourém 

O Município de Ourém, cidade e sede de conce-

lho, situa-se no centro do país, a cerca de 40Km 

da costa atlântica e na zona de charneira entre 

o Médio Tejo e a Alta Estremadura, a Zona do 

Pinhal e a Serra d’Aire. A área afeta a este mu-

nicípio desenvolve-se entre a vertente norte da 

Serra de Aire, a plataforma de Fátima a oeste, o 

Rio Nabão a leste e abrange uma área de cerca 

de 416,1Km². Fica situado entre os concelhos de 

Pombal, a Norte, Alvaiázere, Ferreira do Zêzere e 

Tomar a nascente, Torres Novas e Alcanena a sul 

e a poente pelos concelhos da Batalha e Leiria.

O povoamento é caraterizado por ser disperso, 

com uma acentuada tendência para a diminui-

ção do número de habitantes das zonas rurais, 

ou dos lugares de pequena dimensão, em de-

trimento de um aumento dos núcleos urbanos, 

nomeadamente as cidades de Ourém e Fátima.

Pela sua dimensão e muito pela sua riqueza his-

tórica, monumental, ecológica e também pelas 

componentes cultural e religiosa, o Município de 

Ourém assume grandes preocupações nos con-

textos da preservação ambiental e da qualidade 

de vida das populações, quanto mais não fosse 

pela expressão mundial que uma das suas jóias 

da coroa assume (Fátima), com cerca de 8 mi-

lhões de visitantes no ano de 2017, uma marca 

significativa no panorama turístico nacional.

Luís Miguel Albuquerque

Presidente da Câmara Municipal

Essa expressão no número de visitantes aliada 

à dimensão estrutural da cidade de Fátima e ao 

número dos seus habitantes, eleva claramente a 

 

 fasquia das responsabilidades da autarquia oure- 

ense, que tem procurado estar ao nível das exi-

gências colocadas em termos ambientais, no- 

 

meadamente na recolha de RSU, nos 365 dias do 

ano, o que equivale a um esforço estratégico 

bem conseguido, em parceria com a SUMA.

Mas Ourém é também história e turismo em 

áreas bem definidas no espaço e cumpre re-

ferenciar a nascente e praia fluvial do Agroal, 

uma beleza recentemente reconhecida como 

um “topo de gama” no contexto das praias flu-

viais portuguesas, a Vila Medieval de Ourém, 

com um património histórico e monumental de 

extrema relevância, ou o Monumento Nacional 

das Pegadas de Dinossauros, em Bairro, no limi-

te deste Município e ainda na freguesia de Nª Sª  

das Misericórdias.

Para além destas evidências turísticas, que 

nos cabe preservar e dotar de condições de 

sustentabilidade, acrescem núcleos urbanos 

de alguma expressão, como serão os casos 

das Vilas de Caxarias, Freixianda, Olival e Vi-

lar dos Prazeres e a cidade de Ourém, sede  

do concelho
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O Município de Ourém reúne boas razões para 

congregar todos os esforços, que se possam 

reunir no sentido de lhe acrescentar valor e 

qualidade, nomeadamente ambiental.

O executivo municipal tem nas suas linhas de 

ação consagrada essa atitude positiva e inter-

veniente, perante uma realidade que lhe com-

pete administrar com rigor e eficácia, o que faz 

pressupor a intenção de manter no futuro as 

melhores parcerias com entidades credíveis e 

diligentes na sua ação, na procura de bons re-

sultados para todos e em grande medida, que é 

afinal o que nos mobiliza, para o bem das nos-

sas populações e em muito, para o futuro dos  

nossos filhos.
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ambientaleducação

SUMA sensibiliza para recolha seletiva  

porta-a-porta em Valongo e Gondomar

No âmbito da campanha de sensibilização para 

introdução da recolha seletiva porta-a-porta em 

sete municípios na área de influência da LIPOR, 

a SUMA concluiu a primeira fase de intervenção, 

durante o mês de março, no município de Valon-

go, encontrando-se a desenvolvê-la, durante o 

mês de abril, no município de Gondomar.  

No total, foram contactados cerca de 2.500 fo-

gos em três zonas do concelho de Valongo (nas 

cidades de Alfena, Ermesinde e Valongo), tendo-

-se registado um rácio de adesão a este novo 

sistema de 67%. Já em Gondomar, a ação tem 

lugar em quatro zonas: Areias e Alto Soutelo (Rio 

Tinto), Manariz e Portelinha (Fânzeres), Coopera-

tiva dos Funcionários Judiciais (S. Cosme) e Vila 

Verde e conjunto habitacional Mineiro (S. Pedro 

da Cova).

Com o mote “Reciclar é dar +”, a ação baseia-se 

numa abordagem positiva por contacto pró-ativo 

porta-a-porta, pela qual se somam e apresen-

tam vantagens individuais (funcionais e financei-

ras) e sociais de adesão a este sistema específi-

co de recolha de resíduos urbanos: proximidade, 

comodidade, sustentabilidade e solidariedade, 

tendo como beneficiários os Bombeiros Volun-

tários dos respetivos municípios. Este contacto 

é precedido de uma fase de ativação da cam-

panha, com a colocação, nas caixas postais, de 

um pendurante-chaveiro de carácter informativo 

para garantir a acessibilidade aos alvos. O con-

tacto, que introduz e apela a uma correta sepa-

ração, visa identificar a periodicidade da recolha, 

os procedimentos de deposição, bem como as 

mais-valias deste novo sistema, que conta com 

entrega de equipamentos de contentorização 

para recolha dedicada das várias frações (papel/

cartão, plástico/metal, vidro e indiferenciados), a 

cada um dos fogos abrangidos, e de uma mono-

folha e um dístico autocolante que referencia a 

habitação em questão como lar “Dar +”.

Com especial incidência nas habitações uni-

familiares, a campanha decorre, igualmente, 

junto dos moradores de habitações coletivas 

(tendo-se realizado sessões de esclarecimento 

em juntas de freguesias e empresas de gestão 

de condomínios, com distribuição personalizada 

de ecobags) para garantir o aumento das quan-

tidades de resíduos recicláveis depositados nos 

ecopontos existentes no espaço público.

Paralelamente à sensibilização direta junto da 

população alvo, a campanha decorre, adicional-

mente, junto da população em geral, através de 

meios de grande divulgação, como mupies, out- 

doors e painéis móveis colocados nas viaturas 

de recolha.

Campanha “Dou Valor” 
suporta Algarlinha

A SUMA, empresa responsável pela rede de re-

colha gratuita de resíduos recicláveis dedicada 

ao comércio, restauração e serviços, no Algarve 

– Algarlinha –, desenvolveu, em parceria com a 

Algar, no município de Vila Real de Santo Antó-

nio, a campanha “Eu dou valor!”, que apela à 

correta separação e entrega de resíduos de 

embalagem para valorização por parte destes 

produtores.

A ação, que decorreu entre os meses de feve-

reiro e março, foi operacionalizada através de 

contacto pró-ativo com os responsáveis dos es-

tabelecimentos comerciais e da entrega de uma 

monofolha informativa, e resultou numa média 

de adesão de 72%, prevendo-se o seu desen-

volvimento em pelo menos mais um município, 

ainda neste ciclo de trabalhos.

Este serviço, que não tem quaisquer custos para 

os clientes, soma vantagens importantes como 

a redução do tempo e esforço que é despen-

dido na deposição dos resíduos, e no seu en-

caminhamento para reciclagem. Assumindo os 

resíduos de embalagem como matérias-primas,  

esta campanha centra-se no valor acrescentado 

desta rede para angariação de novos membros: 

combate ao desperdício e preservação de re-

cursos, pelo desvio de aterro de materiais que 

são, assim, reintroduzidos no ciclo de valoriza-

ção, permitindo obter no mercado produtos mais 

baratos, reduzir o esforço com o tratamento de 

resíduos e diminuir o espaço dedicado à sua 

confinação técnica, resultando, assim, em mais-

-valias para a gestão pública em toda a região.
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SUMA comprometida com 
sensibilização para produção de “Lixo Zero”

Reforçando a concretização de objetivos de mo-

bilização comportamental para a não produção/

redução de resíduos sólidos e seu correto enca-

minhamento para valorização, a SUMA estabele-

ceu para 2018 uma estratégia de comunicação 

assente no conceito de “lixo zero”, de forma a 

consciencializar para o ciclo de vida dos produtos 

e para a responsabilidade individual na preserva-

ção de recursos.

A temática, que tem vindo a adquirir incremen-

tal relevância nas campanhas de sensibilização, 

comunicação transversal e práticas da empresa, 

vai ao encontro do Plano de Ação para a Econo- 

mia Circular preconizado pelo Governo, no segun-

do semestre de 2017, alinhando-se igualmente 

com políticas europeias e movimentos civis de 

consumo sustentável à escala nacional e global.

As redes sociais foram o meio eleito para ga-

rantir a veiculação deste paradigma, pelo que, 

para além das publicações partilhadas na página 

de Facebook da empresa, foi propositadamen-

te criado um blog (“Família Portuguesa: Desafio 

Lixo Zero”: http://familiaportuguesalix0.blogspot.

pt/) assinado por quatro elementos típicos de 

um núcleo familiar, cujos diferentes interesses 

e motivações garantem uma visão abrangente 

das alterações (simples) às rotinas diárias que o 

compromisso com a sustentabilidade implica, em 

contexto doméstico e individual.

Retirados da campanha “Casa Portuguesa”, que 

conhece relevante expressão nos municípios onde 

intervém desde 2010, os protagonistas desta fa-

mília fictícia, mas que se pretende representativa 

da realidade nacional, transitaram já por vídeos de 

limpeza de praias e emissões de rádio, partilhadas 

no canal de Youtube da SUMA, tendo, recentemen-

te, integrado uma publicação sobre produção de 

resíduos e preservação de património em contex-

to de férias, que poderá ser consultada nas prate-

leiras da plataforma “Edições SUMA” (www.suma.

pt/edicoessuma).

A par das diligências de democratização da infor-

mação referente ao consumo sustentável, “Lixo 

Zero” é a marca registada que marcará presença 

nos diversos projetos e iniciativas de promoção da 

prevenção da produção de resíduos lançados pela 

organização.

Aceda ao blog
“Família Portuguesa: 

Desafio Lixo Zero” aqui 
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ENTRADAS
RECEITAS COM SOBRAS

Em média, deitamos fora cerca de 40% dos alimentos
adquiridos, antes e após a sua confeção?

Aproveite as sobras, fomentando a sua economia doméstica
e acautelando problemas ambientais que advêm da produção

e consumo excessivos de alimentos!

SABIA QUE...

Sobras de alheira
grelhada

1 ovo (batido)
Pão ralado q.b.

INGREDIENTES PREPARAÇÃO
1. Pré-aqueça o forno a 200ºC.

2. Retire qualquer pele que ainda se encontre
na alheira e triture tudo num robot de cozinha. 
Pegue em pequenas porções da “massa”, 
molde-as em formato de bolinhas, passe-as
por ovo e pão ralado e coloque num tabuleiro 
próprio para ir ao forno, também ele polvilhado 
com pão ralado.

3.  Deixe cozinhar 15 minutos no forno e sirva, 
quente ou frio, conforme o gosto.

Bolinhas de alheira

pao
ralado

s
primeiro,
o ovo!

Cascas de 2 batatas
grandes

1 cabeça de alho

INGREDIENTES PREPARAÇÃO
1. Pré-aqueça o forno a 180ºC.

2. Lave muito bem as batatas, descasque-as e 
tempere as cascas com sal. Coloque num
tabuleiro amplo que possa ir ao forno.

3. Esmague os dentes de alho, junte-os ao 
tabuleiro e leve tudo ao forno durante 30 
minutos ou até ficar com aspeto dourado. 
Acompanhe com maionese ou molho de alho.

Cascas de batata assadas
no forno

Useas cascas

Sobras de risotto
Farinha

Pão ralado
1 ovo (batido)

Queijo mozarela
Óleo para fritar

INGREDIENTES PREPARAÇÃO
1. Molde uma bolinha com o risotto, abra um 
buraco, coloque dentro um pedaço de mozarela 
e volte a fechar. Repita até usar todo o risotto.

2.  Passe as bolas pela farinha, depois, pelo ovo, 
e, finalmente, pelo pão ralado.

3. De seguida, aqueça o óleo bem quente, baixe 
o lume e frite até as bolinhas ficarem bem 
douradas. Retire e coloque sobre papel 
absorvente, para retirar o excesso de óleo.

ovo
batido

farinha

pao
ralado

s

1

2
3

Bolas de risotto

Água de cozedura
de hortícolas

Talos de alface
Talos de brócolos

Talos de couves
1 couve-flor

2 chuchus
Amêndoa palitada q.b.

Azeite q.b.

INGREDIENTES PREPARAÇÃO
1.  Descasque, lave e corte em bocados os 
chuchus e a couve-flor. Coloque numa panela, 
adicionando os talos previamente lavados
e cortados em juliana. Junte a água de cozedura 
de legumes, leve ao lume e deixe cozer.

2.  Reduza o preparado a puré. Sirva com 
amêndoas e um fio de azeite.

Sopa verde de talos

Useos talos!

Esta
palitada

.

Frutos
secos!

Casca de 1 laranja
(só a parte laranja)

100g de cebola
200g de curgete

com casca
700g de abóbora
1 colher de sopa

de azeite
Sal a gosto

INGREDIENTES PREPARAÇÃO
1. Pique a casca da laranja e reserve.

2. Coloque uma panela ao lume com o azeite e a 
cebola picada. Deixe refogar um pouco, enquanto 
lava e corta a curgete e a abóbora. Adicione à 
panela, juntamente com a casca de laranja e água 
a ferver suficiente para cobrir os legumes. 
Tempere com sal e deixe cozinhar cerca de 20 
minutos.

3. Triture tudo, até obter um creme. Se desejar,
no fim, pode adicionar o sumo de meia
laranja.

Creme de abóbora e laranja

Picar para
refoqar!

Usara casca

Pastéis:
100g de frutos secos

a gosto (noz, amêndoa,
pinhão, etc.)

100g de cenoura cozida
1 colher de chá de azeite

1 cebola média
1 colher de café de sal

(apenas se os frutos
secos não tiverem já sal)

Alho em pó, noz-moscada 
e cominhos q.b.

Sementes de linhaça
moída q.b.

Molho:
1 iogurte natural

magro (125g)
Sumo de 1/2 limão

Coentros q.b.

INGREDIENTES PREPARAÇÃO
1. Pré-aqueça o forno a 200ºC.

2. Triture a cenoura num processador juntamente 
com o azeite até obter uma mistura cremosa. Se 
necessário, adicione um pouco de água. Reserve. 
Triture os frutos, sem os reduzir a pó, e adicione o 
puré de cenoura, a cebola picada e as especiarias. 
Com a ajuda de duas colheres de sobremesa, 
forme pastéis, passe pela linhaça moída sem 
pressionar e leve ao forno num tabuleiro forrado 
com papel vegetal, durante 15 a 20 minutos, ou 
até estarem douradas. 

3. Para o molho de iogurte, misture o iogurte,
o sumo de limão e os coentros cortados
em juliana. Sirva bem fresco.

Pastéis de frutos secos
com molho de iogurte
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Lista de compras:

Useo pauzinho...Fure aqui.IOGURTE
VAL. XX.XX.XXXX

ABERTURA
FACIL

IOGURTEVAL. XX.XX.XXXX

ABERT
URA

FACIL

Soluções práticas

O óleo para fritar pode ser usado 
várias vezes. Após utilização, deixe 
arrefecer e coe para um recipiente 
vedado. Guarde a embalagem original 
para armazenar o óleo a que já não 
vai dar uso e deposite-a, fechada, 

num contentor de indiferenciados ou 
num oleão, seguindo as instruções de 

utilização deste equipamento.

Soluções práticas

Se se aproxima o prazo de validade dos 
iogurtes que tem no frigoríf ico, espete um 
pauzinho em cada um, congele e obtenha 

gelado de iogurte!

Soluções práticas

Ao preparar os vegetais para as suas 
refeições, remova os topos, partes 

inferiores, peles e caules que não precisa 
e coloque-os num saco, no congelador. 

Quando o saco estiver cheio, coza-os em 
lume brando, durante pelo menos 30 

minutos. Retire do lume e coe. Conserve 
em cuvetes no congelador, até 3 meses. 
Este caldo caseiro vai conferir sabor a 

sopas, arroz e refogados.

Soluções práticas

Quando um produto alimentar contém
a expressão “Consumir até” (prazo
limite de consumo) signif ica que se 

estraga rapidamente, indicando que já 
não estará no melhor estado, 

ultrapassada a data indicada, e que,
a partir desse momento, consumir
o produto (por norma, produtos 
perecíveis, como carne embalada
e laticínios) pode ser arriscado.

Soluções práticas

Ser um consumidor sustentável poupa
o ambiente e a sua carteira: faça uma
lista de compras e cumpra-a; prefira 
produtos avulsos ou com embalagens 
familiares, simples ou recarregáveis; 

compre produtos da época e produzidos 
localmente; use um saco reutilizável para 
transporte das suas compras. E lembre

o ditado popular “a fome é má conselheira”. 
Se for às compras com fome,

vai acabar por trazer muito mais
do que o que precisa!

Soluções práticas

Para aproveitar as cascas dos citrinos 
espremidos, triture-as com um pilão e um 
pouco de azeite, reutilize um frasco para 
deitar a mistura, acrescente mais azeite 
e deixe repousar por seis horas. Depois 
desse período, pode usar este azeite 
aromatizado, por exemplo, em saladas. 

Pode também raspar a casca das frutas, 
deixá-las secar de um dia para o outro, e 
guardar num recipiente, juntando açúcar. 
Este açúcar aromatizado vai bem em 

bebidas e sobremesas. 

Receitas
deliciosas
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laranja.

Creme de abóbora e laranja

Picar para
refoqar!

Usara casca

Pastéis:
100g de frutos secos

a gosto (noz, amêndoa,
pinhão, etc.)

100g de cenoura cozida
1 colher de chá de azeite

1 cebola média
1 colher de café de sal

(apenas se os frutos
secos não tiverem já sal)

Alho em pó, noz-moscada 
e cominhos q.b.

Sementes de linhaça
moída q.b.

Molho:
1 iogurte natural

magro (125g)
Sumo de 1/2 limão

Coentros q.b.

INGREDIENTES PREPARAÇÃO
1. Pré-aqueça o forno a 200ºC.

2. Triture a cenoura num processador juntamente 
com o azeite até obter uma mistura cremosa. Se 
necessário, adicione um pouco de água. Reserve. 
Triture os frutos, sem os reduzir a pó, e adicione o 
puré de cenoura, a cebola picada e as especiarias. 
Com a ajuda de duas colheres de sobremesa, 
forme pastéis, passe pela linhaça moída sem 
pressionar e leve ao forno num tabuleiro forrado 
com papel vegetal, durante 15 a 20 minutos, ou 
até estarem douradas. 

3. Para o molho de iogurte, misture o iogurte,
o sumo de limão e os coentros cortados
em juliana. Sirva bem fresco.

Pastéis de frutos secos
com molho de iogurte
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Lista de compras:

Useo pauzinho...Fure aqui.IOGURTE
VAL. XX.XX.XXXX

ABERTURA
FACIL

IOGURTEVAL. XX.XX.XXXX

ABERT
URA

FACIL

Soluções práticas

O óleo para fritar pode ser usado 
várias vezes. Após utilização, deixe 
arrefecer e coe para um recipiente 
vedado. Guarde a embalagem original 
para armazenar o óleo a que já não 
vai dar uso e deposite-a, fechada, 

num contentor de indiferenciados ou 
num oleão, seguindo as instruções de 

utilização deste equipamento.

Soluções práticas

Se se aproxima o prazo de validade dos 
iogurtes que tem no frigoríf ico, espete um 
pauzinho em cada um, congele e obtenha 

gelado de iogurte!

Soluções práticas

Ao preparar os vegetais para as suas 
refeições, remova os topos, partes 

inferiores, peles e caules que não precisa 
e coloque-os num saco, no congelador. 

Quando o saco estiver cheio, coza-os em 
lume brando, durante pelo menos 30 

minutos. Retire do lume e coe. Conserve 
em cuvetes no congelador, até 3 meses. 
Este caldo caseiro vai conferir sabor a 

sopas, arroz e refogados.

Soluções práticas

Quando um produto alimentar contém
a expressão “Consumir até” (prazo
limite de consumo) signif ica que se 

estraga rapidamente, indicando que já 
não estará no melhor estado, 

ultrapassada a data indicada, e que,
a partir desse momento, consumir
o produto (por norma, produtos 
perecíveis, como carne embalada
e laticínios) pode ser arriscado.

Soluções práticas

Ser um consumidor sustentável poupa
o ambiente e a sua carteira: faça uma
lista de compras e cumpra-a; prefira 
produtos avulsos ou com embalagens 
familiares, simples ou recarregáveis; 

compre produtos da época e produzidos 
localmente; use um saco reutilizável para 
transporte das suas compras. E lembre

o ditado popular “a fome é má conselheira”. 
Se for às compras com fome,

vai acabar por trazer muito mais
do que o que precisa!

Soluções práticas

Para aproveitar as cascas dos citrinos 
espremidos, triture-as com um pilão e um 
pouco de azeite, reutilize um frasco para 
deitar a mistura, acrescente mais azeite 
e deixe repousar por seis horas. Depois 
desse período, pode usar este azeite 
aromatizado, por exemplo, em saladas. 

Pode também raspar a casca das frutas, 
deixá-las secar de um dia para o outro, e 
guardar num recipiente, juntando açúcar. 
Este açúcar aromatizado vai bem em 

bebidas e sobremesas. 

Receitas
deliciosas



crescimento
Novos contratos reforçam implantação nacional

A SUMA prossegue a sua implantação sustenta-

da em território nacional, com novas adjudica-

ções, de norte a sul do país.

No âmbito dos contratos de duração igual ou 

superior a um ano, Esposende renovou, por 

mais cinco anos, o contrato de prestação de 

serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos 

e limpeza urbana; o município da Vila do Bis-

po contratualizou, por um período de três anos, 

serviços de limpeza urbana em todo o concelho; 

e, também por um período de igual duração, o 

município do Montijo entregou à SUMA a reco-

lha e transporte de RSU, manutenção e lavagem 

de contentores nas freguesias da zona este  

do concelho. Ainda no Montijo, mas por um pe-

ríodo de um ano, serão prestados serviços de 

colocação e recolha de contentores de grande 

dimensão para remoção de resíduos.

De destacar, ainda, a contratação pelo município 

da Figueira da Foz, por dois anos, dos serviços 

de manutenção e limpeza de praias.

Numa lógica anual, Castelo Branco colo-

cou a recolha e transporte de resíduos sob a 

responsabilidade da SUMA; o município de  

Benavente, os serviços de higiene urbana e 

salubridade pública das zonas urbanas de Be-

navente, Santo Estevão e Samora Correia, in-

cluindo Porto Alto; e os Serviços Municipalizados 

de Saneamento Básico de Viana do Castelo a 

lavagem de contentores. Também a VALORSUL 

adjudicou, pelo mesmo horizonte temporal, os 

serviços de recolha e transporte de resíduos 

urbanos de embalagem no pequeno comércio 

e serviços.

Pese embora de menor duração, Penacova en-

tregou à SUMA os serviços de recolha de resí-

duos indiferenciados; Constância, a recolha e 

transporte a destino final de RSU e lavagem e 

desinfeção de contentores; Vila do Conde, a 

recolha de RSU, recolha de trastes velhos e a 

limpeza de praias para a época balnear 2018; 

Montalegre, a recolha de resíduos sólidos ur-

banos; e Cabeceiras de Basto, a lavagem de 

contentores e o aluguer de viatura de recolha de 

resíduos sólidos com grua. Já as freguesias do 

Parque das Nações e de Mina de Água contra-

tualizaram serviços de limpeza urbana.

Considerando a adjudicação de serviços pon-

tuais, a ALGAR confiou à SUMA os serviços 

de lavagem exterior de ecopontos, o município 

de Condeixa-a-Nova os serviços de corte de 

ervas em zonas públicas do centro urbano da 

vila, o município de São Brás de Alportel a la-

vagem mecânica de contentores subterrâneos e  

de superfície, e o município de Sobral de Mon-

te Agraço os serviços de lavagem e desinfeção  

de contentores.

Na Construção
de Um Ambiente

Melhor
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atividade

Novos trabalhadores fazem “JUMP-IN”

Dotar os novos trabalhadores dos conhecimen-

tos necessários para desempenharem eficaz 

e eficientemente as suas funções, reconhecer 

os perigos a que estão potencialmente expos-

tos, evitando riscos desnecessários, e alinhar 

posturas de trabalho com os valores e a cul-

tura empresarial são os objetivos que estão na 

origem do novo programa de acolhimento da 

SUMA, sugestivamente denominado JUMP-IN.

Com início em abril, o programa será implemen-

tado pelo departamento de formação da SUMA, 

assim como pelos seus tutores – trabalhadores 

que, em contexto real de trabalho, assumem 

responsabilidades de orientação, no sentido do 

cumprimento das boas práticas –, num total de 

cerca de 90 elementos, que garantem cobertu-

ra na totalidade dos centros operacionais e em 

cada um dos grupos funcionais que integram o 

capital humano da organização.

A entrega de um kit de boas-vindas e o enqua-

dramento geral da empresa, com visualização 

de vídeo corporativo, dão início ao programa 

com duração de quatro semanas, a que corres-

pondem etapas de formação, acompanhamento 

e supervisão, avaliação e reforço, e que integra 

sessões práticas e teóricas, incidentes sobre 

instruções operativas, especificações técnicas 

e temáticas transversais, como primeiros so-

corros, gestão de equipamentos informáticos e 

gestão ambiental, entre outros.

SUMA investe mais de 6,5 milhões de euros em  

renovação de frota no centro do país 

Imperativos relacionados com maior sustentabili-

dade ambiental e maior eficiência da sua presta-

ção de serviços, levaram a SUMA a investir mais 

de 6,5 milhões de euros na renovação da sua fro-

ta afeta à recolha de resíduos e limpeza urbana, 

em contratos referentes a várias zonas do país.

Divididas em viaturas recolhedoras-compacta-

doras de RSU de diversas capacidades, viaturas 

lava-contentores de 8.000 litros, viaturas varre-

doras-aspiradoras e viaturas ampliroll com grua, 

os equipamentos pesados, que estão agora ao 

serviço da salubridade e higiene públicas na 

Batalha, Ourém, Alcobaça, Porto de Mós, Lisboa, 

Esposende, Palmela, Sintra, Vale de Cambra e 

Algarve, seguem a norma Euro 6, apresentando 

baixas emissões de partículas e de poeiras finas, 

baixa emissão de CO2, redução dos consumos de 

gasóleo e do ruído produzido, cumprindo as mais 

recentes normativas europeias para esta área, o 

que se traduzirá numa maior eficiência nos servi-

ços prestados e maior sustentabilidade ambien-

tal, bem como em conforto acrescido para traba-

lhadores e populações (pela redução de ruído e  

de emissões).

Adicionalmente, novos sistemas como o sinal e 

assistência de travagem de emergência, siste-

ma anti-bloqueio e de controlo de patinagem, 

programa eletrónico de estabilidade e caixa de 

velocidades automática adaptada a veículos de 

recolha, otimizam a segurança para trabalhado-

res e munícipes, ao mesmo tempo que reduzem 

o desgaste dos componentes mecânicos.

A entrada ao serviço das primeiras viaturas foi 

assinalada, formalmente, nos municípios da Ba-

talha, Ourém e Porto de Mós, com a presença dos 

presidentes de câmara respetivos.

Presidente do Conselho de Administração da SUMA, Jorge Rodrigues, com (da esquerda para a direita) Paulo Batista, Presidente da Câmara Municipal da Batalha; Luís Albuquerque, Presidente da 
Câmara Municipal de Ourém; e Jorge Vala, Presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós, nos eventos de inauguração das frotas respetivas de cada município.
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atividade

SUMA comemora aniversário  

com Encontro de Quadros

O projeto SUMA completou em março 24 anos, 

mote para a realização do encontro anual de 

quadros, que, para além de reforçar valores cor-

porativos e fortalecer laços e cumplicidades, pers-

petivou este quase quarto de século de vida da 

organização, seu crescimento e percurso nacional 

e além-fronteiras.

Na sua intervenção final enquanto presidente do 

conselho de administração da SUMA, Jorge Ro-

drigues, líder do desenvolvimento desta área de 

negócios por 25 anos e que abraça agora outro 

projeto no grupo Mota-Engil, analisou, com sen-

timento de missão cumprida, o que foi alcançado 

neste período de tempo, salientando a visão estra-

tégica e o pioneirismo, a par do apoio dos acionis-

tas e da competente e empenhada massa huma-

na, como os motores do sucesso da organização, 

realçando, simultaneamente, a criatividade e a  

adaptabilidade como posturas organizacionais de 

resposta a um mercado cada vez mais mutável e 

competitivo.

A antiga igreja do Convento de S. Francisco, em 

Coimbra, foi o espaço eleito para acolher este 

evento e a sua centena e meia de intervenien-

tes, tendo acabado por ditar o perfil de atua-

ções musicais: fados de Coimbra, para embalar 

o acolhimento aos convidados; música lírica, 

como elemento de acompanhamento transversal; 

ritmos bossa nova e morna, para protagonizar  

o encerramento.

atividade
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perfil

Daniel Mateus
2000 foi um ano de viragem para Daniel Mateus: foi pai pela primeira 

vez, e ingressou como trabalhador da SUMA naquele que foi o momento 

inaugural da presença da empresa no município de Alcobaça, deixando 

para trás 14 anos como pintor de louça decorativa.

Tendo iniciado o seu percurso na SUMA como motorista, assumiu, em 

2007, a função de chefe de equipa. Fruto da confiança que sempre ins-

pirou nos seus superiores, bem como do rigor, empenho, dedicação e 

vontade de aprender que caraterizam o seu perfil de desempenho, foi, 

mais tarde, promovido a encarregado.

Chefia, atualmente, um universo de cerca de 50 trabalhadores, abran-

gendo os serviços de recolha indiferenciada, lavagem de contentores 

e limpeza urbana, número que aumenta na época balnear com a pres-

tação do serviço de limpeza de praias no concelho de Alcobaça e, mais 

recentemente, com a limpeza urbana e de praias em Peniche. Tendo em 

conta o número de pessoas que tem sob a sua responsabilidade, é sua 

preocupação diária incutir o espírito de equipa entre colegas, uma vez 

que os desafios são constantes e o grau de exigência é cada vez maior.

Daniel Mateus não esconde a satisfação com que vê a empresa a cres-

cer, e o orgulho que sente pela retribuição dos munícipes ao trabalho 

prestado em prol da comunidade, destacando que tudo não seria possí-

vel sem o empenho e dedicação de todos os elementos da equipa que 

coordena.

Paula Ribeiro
O percurso de Paula Ribeiro na SUMA confunde-se com o trajeto da pró-

pria organização na região do Vale do Douro.

A sua integração no grupo deu-se em 2000 para o exercício de funções 

administrativas, apenas um ano após o início de prestação de serviços de 

recolha de RSU em seis concelhos da Associação de Municípios do Vale 

do Douro Norte. Em 2005, com a adjudicação do serviço de recolha sele-

tiva para a totalidade dos municípios daquela Associação, às atividades 

anteriormente exercidas soma o apoio à produção, com a organização do 

serviço de recolha RSU, limpeza urbana e recolha seletiva.

A aquisição da NOVAFLEX pelo grupo, em 2007, ditou a entrada da REAL 

VERDE na estrutura e um novo desafio, o do Aterro Sanitário Intermunici-

pal do Vale do Douro Norte, que abraçou com a vontade de aprendizagem 

que a caraterizam, e cujas áreas administrativa e produtiva fazem hoje 

parte das suas responsabilidades, a par da área administrativa do con-

trato de limpeza urbana em Vila Real.

O rigor e transparência profissional que manteve ao longo de todas as 

transições e a reconhecida disponibilidade com que se entrega às tarefas 

que lhe são propostas não passaram despercebidos. Atualmente, Paula 

Ribeiro é a única mulher na SUMA com o cargo de encarregado. Dos seus 

18 anos de percurso fala com orgulho, salientando o sentido de autossu-

peração e o respeito por quem com ela interage como as bases para um 

bom desempenho das suas funções. À SUMA, espaço de aprendizagem 

profissional e pessoal, reconhece o sinónimo de excelência, simultanea-

mente na qualidade do serviço e na preocupação com os trabalhadores.
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SUMA: da Batalha a Omã

Ao longo de 24 anos, o percurso da SUMA tem 

sido norteado por importantes conquistas e in-

vestimentos em vertentes que acompanharam e 

impeliram o desenvolvimento do próprio setor 

dos resíduos em Portugal. As atividades da or-

ganização integram o ciclo completo de gestão 

dos resíduos e incluem soluções próprias e ino-

vadoras que respondem e conferem eficácia a 

problemas urbanos específicos.

Com o início da prestação de serviços no mu-

nicípio da Batalha, ligação que se mantém até 

ao presente, e recipiente de diversas distinções 

de âmbito nacional, a sua atuação atual extra-

pola as fronteiras nacionais com a celebração 

de contratos nas áreas da recolha de resíduos 

sólidos, limpeza urbana e educação ambiental, 

em seis países e quatro continentes.

A obtenção do processo de privatização da EGF, 

e dos 11 sistemas multimunicipais detidos, con-

fere músculo e abrangência à área do tratamen-

to dos resíduos da empresa, que se caraterizava 

já por várias empresas dedicadas à triagem, 

compostagem, e confinação técnica de diversas 

tipologias de resíduos, nomeadamente de rege-

neração de óleos lubrificantes usados.

Em 24 anos, a SUMA passou de empresa pio-

neira a grupo com sólidos alicerces, represen-

tado por 51 empresas, que reúne mais de 6.500 

trabalhadores, serve 5,6 milhões de habitantes 

na área de recolha de resíduos e 6,7 milhões 

na vertente de tratamento, tendo alcançado, em 

2017, 353 milhões de euros de volume de ne-

gócios.

Prémio Nacional de Inovação Ambiental

Prémio Nacional de Inovação Ambiental

Galardão Especial Confiança, da iniciativa Prémios 
Açoreana Risk Management Diário Económico

Marca de Confiança, na vertente Ambiente

2004

 2013 

2017

contracapa

ficha técnica

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

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

Cristina Ortigoso · PAGINAÇÃO E ARTE FINAL: Sónia Pereira · TIRAGEM: 3.800 exemplares · DEPÓSITO LEGAL: 206985/04 • Impresso em 

papel reciclado. Após utilização, por favor, deposite para reciclagem. Boletim Informativo escrito nos termos do Novo Acordo Ortográfico.

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

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

Edições
SUMA

72% 
Nacional

28% 
Internacional

Quota de mercado 
nacional: 43%

Volume de 
Negócios 2017: 353 M€

ambiSUMA • 12

Na Construção
de Um Ambiente

Melhor


