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A escolha do local revestiu-se de particular significa-

do, constituindo-se o município da Batalha o primeiro 

contrato da empresa, em 1995, e o local onde o “pro-

jeto SUMA” começou a ganhar forma.

Caracterizado por um programa dedicado ao forta-

lecimento de laços e valores corporativos, a apre-

sentação dos rostos de trabalhadores, ex-quadros, 

e equipas das diversas geografias de implantação 

dos serviços SUMA - representando, literalmente, 

quem todos os dias dá a cara pela organização -, foi 

complementado pela atuação do coach Pedro Vieira, 

sobre a temática de resolução de problemas e impor-

tância do insight nos processos de desenvolvimento 

pessoal e organizacional.

Em registo de animação teatral, revisitaram-se 25 

anos SUMA em 25 minutos, criando-se paralelismos 

entre a parceria ibérica que a constitui, as mais rele-

vantes datas do seu percurso e a batalha de Aljubar-

rota que, em 1385, opôs tropas portuguesas coman-

dadas por D. João I de Portugal e o seu condestável 

D. Nuno Álvares Pereira, ao exército castelhano e 

seus aliados, liderados por João I de Castela, e cujo 

sucesso da fação portuguesa veio resultar na edifica-

ção do local de realização do evento.

Dirigindo-se aos presentes, na qualidade de CEO 

SUMA, Manuel Costa teve igualmente oportunidade 

de se referir ao “casamento ibérico” de que resulta 

a organização, salientando o apoio dos acionistas, 

a visão do anterior e do presente exercícios de ges-

tão, e a dedicação e adaptabilidade da massa huma-

na que a compõe como fatores para o seu sucesso. 

A excelência dos serviços prestados, atestada pela 

atribuição de prémios nacionais e internacionais, 

e as relações de confiança e profícua articulação 

entre serviços públicos e privados criadas entre a 

organização e os seus clientes mereceram desta-

que nesta intervenção.

Mensagens de reforço e reconhecimento foram 

também proferidas por António Mota, presidente do 

conselho de administração da Mota-Engil, e José 

María Lopéz Piñol, CEO da Urbaser, na qualidade de 

acionistas.

Com um perfil ímpar, a SUMA constitui-se a organiza-

ção de referência no mercado nacional dos resíduos. 

Atuando de norte a sul do país, atualmente, a empre-

sa dá nome a um grupo de cerca de cinco dezenas 

de organizações, com atividades em cinco países, 

distribuídos por quatro continentes.

SUMA comemora 25 anos

Celebrar um quarto de século de caminho ambicioso e assinaláveis 
desafios superados foi o motivo que levou a SUMA a reunir cerca de 
duas centenas de convidados no Mosteiro da Batalha, no passado dia 
11 de outubro. 

Da esquerda para a direita: Carlos Mota Santos, Arnaldo Figueiredo e Maria Teresa Mota, 
membros do Conselho de Administração da Mota-Engil; José López Piñol, CEO URBASER; 
Pablo Barreiro, vice-presidente SUMA

Da esquerda para a direita: Carlos Garcez, administrador SUMA 
e António Mota, presidente do Conselho de Administração da 
Mota-Engil
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Intervenção de Manuel Costa, CEO SUMA
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SUMA promove “Cãominhada”

A primeira iniciativa de sensibilização conjunta entre 

a SUMA e a câmara municipal da Nazaré ficou mar-

cada pelo sucesso de mobilização de centenas de 

pessoas numa caminhada de protesto pacífico con-

tra o abandono de animais de estimação e o dever 

de manutenção dos níveis de limpeza urbana pelos 

seus donos.

Esta “Cãominhada”, que reuniu o executivo munici-

pal, munícipes e os seus “amigos de quatro patas”, 

desfilou pelas principais artérias da vila da Nazaré, 

entoando palavras de ordem, não deixando ninguém 

indiferente à sua passagem e reforçando a impor-

tância da vertente da higiene, através da distribuição 

qualitativa de bolsas com sacos apropriados para 

remoção de dejetos caninos das vias.

A promoção da temática estendeu-se pela tarde, 

com diversos momentos de uma divertida animação 

e jogos de rua, que serviram de pretexto para a dis-

seminação de conteúdos e a sedimentação de res-

ponsabilidades partilhadas na gestão de pequenos 

lixos produzidos em espaço público, e que teve ainda 

como resultado a adoção responsável de alguns dos 

animais que o canil/gatil municipal deslocou para o 

local.

Nova APP no portefólio SUMA
Prosseguindo a sua missão de inovar continuamen-

te, com o intuito de oferecer aos clientes soluções 

cada vez mais eficazes, a SUMA tem vindo, também 

na área da sensibilização, a apostar de forma incre-

mental nas novas tecnologias, com participações nas 

redes sociais, desenvolvimento de plataformas inte-

rativas e de aplicações para smartphones.

Após o lançamento da aplicação “Compras Light”, 

que consiste numa lista de compras digital com dicas 

de consumo sustentável para as categorias mais co-

muns de compras nos supermercados, a SUMA tem  

uma nova aplicação, mais ambiciosa, que pretende 

sedimentar a criação de eco rotinas, nas áreas do 

acondicionamento e deposição de resíduos e da lim-

peza urbana, através de acesso a conteúdos próprios 

e em rede, como um canal para divulgação de notí-

cias, um feed interno com possibilidade de interação 

dos e com os utilizadores, e mapas de interesse, onde 

podem ser carregadas, por exemplo, a geolocalização 

dos ecopontos por município intervencionado.

Outra grande inovação desta aplicação será o recurso 

à realidade aumentada, uma experiência interativa, 

onde objetos que residem no mundo real são “acen-

tuados” por informação percetiva, a partir do telemó-

vel, criando sensações imersivas que resultam numa 

ligação mais forte à mensagem acedida e, logo, numa 

maior eficácia na mudança de paradigmas compor-

tamentais.

Os primeiros municípios a usufruir desta aplicação 

serão Batalha, Seia e Vila Nova de Poiares, esperan-

do-se que muitos outros se sigam nesta navegação 

tecnológica.

Da esquerda para a direita: Orlando Rodrigues, vereador da câmara municipal da Nazaré; Walter Chicharro, 
presidente da câmara municipal da Nazaré e Salvador Formiga, vereador da câmara municipal da Nazaré

Pumba e Fédor: mascotes pedagógicas da SUMA
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Porta-a-porta em alta 
A SUMA tem vindo a desenvolver campanhas de 

sensibilização para apoio à recolha multimaterial na 

vertente porta-a-porta, como forma de potenciar e 

operacionalizar a crescente implementação destes 

sistemas e responder aos desafios lançados pelos 

municípios para o cumprimento das metas específi-

cas do PERSU 2020.

Para além de alguns concelhos da ALGAR e da VA-

LORSUL, com taxas de adesão que variam entre os 

71,5 e os 85%, entre fevereiro de 2018 e setembro 

de 2019, a SUMA interveio em sete dos municípios 

da LIPOR com a campanha “Reciclar é Dar +”, conta-

bilizando 25 mil fogos, 1.416 dias de trabalho técnico 

de sensibilização, num total de 38.280 tentativas de 

contacto.

Os resultados obtidos permitem atestar o perfil de 

intervenção SUMA como um sucesso amplamente 

demonstrável por taxas de adesão que atingem 

97% (valor médio - 90%) e de superação de metas 

locais a chegarem aos 288% (valor médio - 174%), 

com o indicador de crescimento de capitação de 

resíduos três fluxos entre o período pré e pós campa-

nha a registar o valor de 136% (valor médio - 71%), 

a que corresponde uma capitação habitante/ano a 

alcançar os 53 Kg.

Dado o prognóstico muito positivo para ações de alar-

gamento em termos geográficos e de fluxos alvo de 

recolha, a SUMA iniciou em novembro novo processo 

da campanha “Reciclar é Dar +”, com duração de 36 

meses, que supõe ações dedicadas de sensibilização 

e entrega qualitativa de equipamentos (contentores 

com capacidades entre 7 e 140 litros e, pontualmen-

te, minibags para resíduos verdes), suporte funda-

mental para a promoção da reciclagem multimaterial 

e de biorresíduos.

Esta segunda fase contempla os oito municípios 

integrantes da LIPOR e prevê a abrangência a 33 

mil fogos através das fases de pré-campanha, inter-

venção no terreno - com visitas e agendamentos -, 

reforço de participação, consolidação, monitorização 

e avaliação.

Como suportes de reforço, serão produzidos mate-

riais diversos, entre os quais pendurantes, monofo-

lhas, autocolantes dístico, postais de ausência, cartas 

institucionais de vinculação e autocolantes de reco-

nhecimento e pertença.

Dedicada à mesma temática, também a campanha 

“DOU VALOR” foi alvo de intervenção em dois muni-

cípios em que o serviço de recolha é efetuado pela 

SUMA. Em Buarcos, na Figueira da Foz, a ação abran-

geu 400 fogos para recolha porta-a-porta das três 

fileiras domésticas de recicláveis, em sacos; e, em 

São João da Madeira, o contacto foi efetuado junto 

de 1.600 fogos de residência uni e bifamiliar, em dez 

zonas-piloto, para a recolha em contentorização do-

méstica de indiferenciados e de recicláveis.

Para dar apoio a estas intervenções foram produzidos 

materiais como outdoors, mupis, cartazes, penduran-

tes-chaveiro, guias de resíduos e de compostagem, 

monofolhas informativas e de presidente, decoração 

de painéis para viaturas de recolha, postais de ausên-

cia, autocolantes dístico e de contentorização.

A intervenção em São João da Madeira deverá pro-

longar-se por outros ciclos de trabalho, prevendo-se 

o alargamento da sensibilização à compostagem e a 

futura entrega de compostores domésticos.
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SUMA fomenta perspetiva economicista

Assumindo a educação ambiental como uma das 

mais importantes chaves de sucesso para gerar 

poupanças públicas na gestão dos resíduos urbanos, 

e contrariando o mito instalado de que esta verten-

te de atuação é geradora de gastos orçamentais, 

a SUMA introduziu uma nova abordagem de atuação, 

que se encontra já em desenvolvimento em Seia, Vila 

Nova de Poiares e, brevemente, na Batalha.

Este projeto, de cariz economicista, visa a mudança de 

paradigma relativamente à gestão dos resíduos sólidos 

urbanos, focando a solução na prevenção da produção 

de resíduos e nos benefícios financeiros obtidos pelos 

municípios, a jusante, no tratamento e destino final.

O desafio situa-se em investimentos de sensibili-

zação ambiental tendencialmente autofinanciáveis, 

provenientes da alavancagem dos níveis de urbani-

dade e maturidade cívica das populações abrangidas, 

através da formação de alvos com valor de influência 

e da propagação de vantagens individuais associadas 

a rotinas e hábitos de consumo.

Estes projetos de literacia ambiental são traduzidos 

numa meta comprometida com resultados de pre-

venção de produção de resíduos, através da dissemi-

nação de conteúdos de sensibilização para a temá-

tica e ações quotidianas e individuais concretas de 

redução na origem e de encaminhamento para reci-

clagem das componentes valorizáveis, o que permite 

reduzir o esforço financeiro que as autarquias fazem 

diariamente nesta área.

Para criar maior empatia e fomentar o espírito de 

meta comum, os presidentes dos municípios são ato-

res ativos da mobilização da população, através de 

vídeos de vinculação.
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Educação ambiental SUMA 
em foco em seminário da APEMETA

Sob o mote das “Perspetivas atuais e desafios futu-

ros da sensibilização ambiental”, a SUMA foi convi-

dada a incorporar o painel de oradores no Seminário 

+ Ambiente: Educar para Cuidar, organizado pela 

APEMETA (Associação Portuguesa de Empresas de 

Tecnologias Ambientais), no Porto.

O evento procurou divulgar boas práticas, case studies, 

e projetos de sucesso no âmbito da educação am-

biental, tendo a participação da SUMA incidido sobre 

a desconstrução de mitos urbanos e a mudança do 

paradigma civilizacional instituído, a que a organização 

se propõe através do controlo de tendências universais 

do ser humano para a priorização dos seus interesses 

individuais, em detrimento dos coletivos, e do foco no 

benefício individual, quer financeiro, quer operacional.

A eficácia deste paradigma fica comprovada nos 

resultados do estudo comparativo da evolução da 

produção de resíduos em municípios com e sem edu-

cação ambiental SUMA, que foi apresentado, e onde 

é possível constatar que esta área sectorial constitui 

um investimento com retorno a curto e médio prazo, 

sobretudo mantendo a constância das intervenções.

8,1M€ POUPANÇA GLOBAL ∙ Dinheiros Públicos

Medida temporal 12 anos pela introdução de rotinas de consumo sustentável e de encaminhamento dos 

resíduos valorizáveis para a reciclagem junto da população de municípios nacionais com ações conti-

nuadas de educação e sensibilização ambiental da SUMA, apenas considerando os custos associados 

ao tratamento e confinação técnica dos resíduos, e sem a contabilização das taxas de IVA, de gestão de 

resíduos e de agravamento.
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Faça Paragem na Batalha
No âmbito da parceria entre a SUMA e a autarquia 

Batalhense, também no que à educação ambiental 

concerne, a Batalha está a ser alvo de uma nova 

campanha ambiental, destinada à mobilização da 

população adulta para a adoção de rotinas de sus-

tentabilidade, no seu papel de consumidor.

Denominada “Faço Paragem”, a campanha aprovei-

ta o tempo de espera dos transportes coletivos para 

fazer o convite à introspeção dos comportamentos, 

através de painéis temáticos sobre o consumo cons-

ciente e sobre a valorização dos resíduos de em-

balagem, nas paragens de autocarro do município. 

A apresentação de dados concretos da poupança 

individual obtida através da adoção de hábitos de 

consumo e de descarte pró-ambientais, como a re-

dução da produção de resíduos de embalagem e 

o seu encaminhamento para reciclagem, reforça a 

mensagem transmitida.

Na inauguração do projeto, a 17 de setembro, em 

que marcaram presença dezenas de convidados 

e transeuntes curiosos, o edil da autarquia, Paulo 

Batista dos Santos, salientou a importância da edu-

cação ambiental e da parceria de sucesso entre a 

autarquia e a SUMA. Também o CEO SUMA, Manuel 

Costa, frisou a longevidade desta parceria, que dura 

há já 24 anos, e a constante procura de inovação 

dos suportes de educação ambiental, que abrem 

espaço ao diálogo como meio de geração de maior 

envolvimento e mobilização das populações.

Em conjunto com a SUMA, a Batalha possui um 

largo historial de investimentos nesta área, de que 

se destaca, por exemplo, a criação da estação de 

educação ambiental “Toca do Urso”, no Ecoparque 

Sensorial da Pia do Urso, que será, brevemente, 

objeto de reformulação, e da plataforma educativa 

homónima.
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SUMA leva educação ambiental a Omã
O reconhecimento de ex-

celência do património de 

literacia ambiental detido 

pela SUMA enquanto ope-

rador de resíduos e o testemunho das várias visitas 

de acompanhamento a projetos e campanhas de 

sensibilização em Portugal por parte da be’ah, clien-

te da ECOVISION - empresa SUMA para o mercado 

omanita -, determinaram a contratação de serviços 

de consultadoria técnica nesta área de intervenção.

Destinada a transpor o modelo SUMA com as ne-

cessárias adaptações culturais e sociais à realidade 

de um país árabe, a intervenção negociada prevê a 

introdução de políticas de prevenção da produção de 

resíduos com metas de redução da capitação média, 

e a supervisão técnica e acompanhamento pedagó-

gico do plano de educação ambiental be’ah - entida-

de responsável pela estratégia nacional de resíduos 

nesse país.

O diagnóstico do atual e anteriores programas; 

a discussão de processos de melhoria e conceção de 

soluções inovadoras; a formação da equipa técnica 

e processos de tutoria; o planeamento, codesenvolvi-

mento e apoio à implementação de programas, cam-

panhas e atividades; bem como a implementação de 

métodos de avaliação, com vista à criação de uma 

eficaz metodologia e guia de procedimentos de edu-

cação ambiental, são algumas das funções inscritas 

nesta prestação de serviços.

Abrangendo públicos-alvo diversificados - comunida-

de escolar, consumidores e sociedade em geral -, a 

incidência das temáticas a trabalhar centra-se sobre-

tudo na gestão dos resíduos urbanos e nos corretos 

comportamentos de acondicionamento e deposição, 

abarcando igualmente questões como o combate ao 

desperdício alimentar e a pragas.

Da esquerda para direita: Paulo Batista dos Santos, presidente da câmara municipal da Batalha; 
Manuel Costa, CEO SUMA
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Crescimento nacional

De norte a sul do país, a SUMA continua a anga-

riar a preferência de entidades públicas e privadas, 

garantindo o aumento da carteira de clientes, quer 

através da adjudicação de novos serviços junto de 

organizações com as quais já detém relações comer-

ciais, quer através da contratação por parte de no-

vos clientes, que garantem o reforço de implantação 

e sustentabilidade da empresa.

No âmbito de contratos de maior duração, destaca-

-se o município de Lagoa, no Algarve, com a aquisi-

ção por três anos de serviços de limpeza urbana no 

concelho. Pelo mesmo período temporal, a SUMA irá 

assegurar a prestação de serviços de lavagem e de-

sinfeção dos contentores subterrâneos do município 

de Lisboa; a prestação de serviços de recolha de 

resíduos sólidos urbanos a destino final, o forneci-

mento, manutenção, lavagem e desinfeção de con-

tentores de recolha de óleos alimentares usados, de 

resíduos volumosos, de monstros e monos, e a rea-

lização de campanhas de sensibilização ambiental, 

no concelho de Soure; serviços de limpeza, lavagem 

e remoção de resíduos produzidos na feira semanal 

de Monte Abraão, na união das freguesias de Mas-

samá e Monte Abraão, em Sintra; e a limpeza ur-

bana e recolha de óleos alimentares usados no muni-

cípio de Condeixa-a-Nova.

Constituindo-se a diversidade um dos pilares da sus-

tentabilidade da empresa, e tendo-se potencializado 

a educação ambiental como área comercial efetiva, 

também neste âmbito a SUMA firmou um contrato de 

36 meses com a LIPOR, para prestação de serviços 

de sensibilização, entrega de equipamentos, conce-

ção e produção de materiais de comunicação para a 

promoção da reciclagem multimaterial e de biorresí-

duos, nos oito municípios do Grande Porto servidos 

por essa entidade multimunicipal, na continuação do 

trabalho anteriormente efetuado e que tem vindo a 

ser objeto de divulgação por este meio (cf. página 5).

24 meses é a duração dos serviços de limpeza urbana 

em freguesias do concelho de Almada; 18, a janela 

temporal contratada para a lavagem de contentores 

de 1100 litros pelos Serviços Intermunicipalizados 

de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures 

e Odivelas; 16, a intervenção em higiene urbana e 

salubridade pública das zonas urbanas de Benavente, 

Santo Estêvão e Samora Correia, incluindo Porto Alto, 

pela Câmara Municipal de Benavente; e 15, o período 

contratado pela VALORLIS à SUMA, para prestação de 

serviços de limpeza e varredura mecânica.

Já com duração de um ano, renovável até um limite 

de três, a ALGAR reiterou a contratação para presta-

ção de serviços de recolha e transporte de resíduos 

urbanos de embalagem, provenientes do pequeno 

comércio e serviços, nos municípios algarvios que 

a sua intervenção abrange. Também por 12 meses, 

a SUMA prestará a gestão de resíduos produzidos 

pelas instalações da Universidade de Lisboa; ser-

virá os serviços municipalizados de Castelo Branco, 

com operações de recolha e transporte de resíduos 

sólidos; ocupar-se-á da lavagem e higienização de 

Massamá e Monte Abraão

Benavente

Lagoa Lisboa

LIPOR Almada
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equipamentos de deposição de resíduos e de eco-

pontos, no município de Oeiras; recolherá contento-

res de grande dimensão para a Câmara  Municipal do 

Montijo; prestará atividades de lavagem de conten-

tores de resíduos na via pública, renovável por perío-

dos de 12 meses, para a AMARSUL; e desenvolverá 

serviços regulares de varredura de arruamentos nas 

instalações da VALORSUL, contrato que pode ser 

prolongado até ao máximo de três anos. Durante o 

mesmo período, a organização irá proceder ao trans-

porte de resíduos e operação, manutenção e vigilân-

cia da estação de transferência e do ecocentro da 

Póvoa de Varzim para a LIPOR.

A SUMA afiançou ainda, por intervalos inferiores a um 

ano, serviços de gestão de RSU e limpeza urbana com 

Benavente, Figueira da Foz, Montijo, ERSUC, Tor-

res Novas, Monchique, ALGAR, Grândola, Palme-

la, Setúbal, Barreiro, Valença, Caldas da Rainha, 

Póvoa de Varzim, Sintra, Monção, Santa Maria 

da Feira, Leiria, Espinho, RESULIMA, Arruda dos 

Vinhos, Alcácer do Sal, AMARSUL, Aljezur, Con-

deixa-a-Nova, Belmonte, Alenquer, São Brás de 

Alportel, Vizela, AMBISOUSA, Oeiras e com a fre-

guesia de Alvalade, em Lisboa.

Para dar resposta a atividades sazonais, a empresa 

foi selecionada pelas Câmaras Municipais de Sintra  

e Peniche, por 5 meses, para serviços de limpeza 

de praias, estendendo-se este último contrato, igual-

mente, a limpeza urbana e das zonas costeiras da 

cidade; por três meses e meio, pelo município de Va-

gos para tarefas de limpeza do areal nas praias da 

Vagueira, do Labrego e do Areão, limpeza e vigilância 

das instalações sanitárias nas praias e no parque das 

merendas da Gafanha da Vagueira e limpeza e higie-

nização de arruamentos na praia da Vagueira. Tam-

bém o concerto da banda “Muse” e o festival “NOS 

Alive” foram alvo de intervenção de limpeza por parte 

da organização.

O aluguer de equipamentos - área que assume cres-

cente importância no seio comercial da SUMA - foi 

requisitado pela Empresa Municipal de Ambiente 

do Porto, contemplando viaturas de recolha seleti-

va, viaturas de recolha de RSU de média e grande 

capacidades, veículos de lavagem de equipamentos 

e ampliroll, por 12 meses, assim como pela câma-

ra municipal de Grândola, que adjudicou o aluguer 

operacional de uma varredora mecânica.

O âmbito da sensibilização ambiental foi igualmente 

distinguido com a adjudicação de diversos contratos 

de prestação de serviços, quer através da inter-

venção de projetos da SUMA, quer da criação de 

campanhas específicas para suprir as necessidades 

detetadas, nomeadamente junto dos municípios de 

Coruche, Santiago do Cacém, Seia, Oliveira do 

Bairro, Nazaré, Vila Nova de Poiares, Mafra, Na-

zaré, Seia, Oeiras, Ílhavo; das juntas de freguesia 

de Carnide, em Lisboa, e de Vila Nova de Santo 

André, em Santiago do Cacém; assim como da em-

presa Ferpinta, onde se procedeu a uma ação de 

sensibilização em contexto empresarial.

OeirasALGAR Castelo Branco

Universidade de Lisboa AMARSUL VALORSUL
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CONSITA reforçada

Prosseguindo os objetivos 

de expansão em território 

brasileiro, a CONSITA, em-

presa do universo SUMA 

para este mercado, firmou recentemente cinco im-

portantes contratos para prestação de serviços de 

limpeza urbana e de recolha de resíduos.

O primeiro, com início no mês de junho e duração 

de 36 meses, podendo ser renovado até 60 meses, 

foi assinado com a prefeitura de São Paulo para a 

execução de serviços na zona oeste da cidade, in-

cluindo as áreas da Lapa, com fortes características 

comerciais, e de Pinheiros, centro mais boémio de 

galerias de arte e de antiguidades, restaurantes e 

espaços de música ao vivo.

Ainda em junho, também Itapevi, cidade próxima 

de São Paulo, contratou a CONSITA, por um perío-

do de seis meses e, em agosto, Itatiba, no mesmo 

estado, adjudicou à empresa serviços anuais, que 

poderão ser renovados até 60 meses.

Já em outubro, a empresa principiou a sua atuação 

no estado federal de Brasília, com um contrato de 

60 meses, que, para além das atividades de limpeza 

urbana e de recolha de resíduos, contempla cam-

panhas de sensibilização ambiental. Para agregar 

equipamentos e os mais de mil colaboradores foi 

criado um centro de serviços local, denominado Fe-

lipe Rezende Henriques, que presta homenagem ao 

falecido neto do fundador da ECB, o outro acionista 

da CONSITA, que integrou esta estrutura e contri-

buiu para o seu crescimento.

No final de outubro, a empresa deu ainda início a 

um contrato anual em Conceição do Mato Dentro, 

no estado de Minas Gerais, que prevê igualmente 

renovação até 60 meses.

Sarandi, no estado do Paraná, e Santa Luzia, em 

Minas Gerais, foram ainda acrescentados à carteira 

de clientes da CONSITA, através de adjudicações 

anuais para recolha de RSU, com início no mês de 

julho.

No total, estes contratos abrangem uma área de 45 

mil Km2 e uma população de 3,5 milhões de habi-

tantes, perfazendo 60 mil Km de ruas varridas me-

cânica e manualmente e mais de 50 mil toneladas 

de resíduos mensais recolhidos, garantindo mais de 

2.500 postos de trabalho e assegurando à empresa 

um total mensal de 23 milhões de Reais, correspon-

dente a cerca de 5,5 milhões de Euros.

ECOLIFE fortalece 
qualidade de vida em Maputo

Tendo iniciado serviços 

de recolha de resíduos no 

centro da cidade de Ma-

puto, em 2013, a ECOLIFE, 

participada da SUMA para o mercado moçambica-

no, assume-se como uma entidade vocacionada 

para promover a sustentabilidade ambiental e res-

ponder perante as atividades de gestão de todo o 

ciclo de vida dos resíduos em Moçambique. 

A qualidade comprovada ao longo dos seis anos de 

percurso, assim como os investimentos comerciais 

que têm vindo a ser efetuados, estiveram na base 

da recente contratação de serviços de recolha de 

resíduos sólidos urbanos no distrito municipal de 

KaMpfumu e respetivos mercados, adjudicados pelo 

conselho municipal de Maputo à ECOLIFE, por um 

período de cinco anos, prestação que vem acres-

centar à atividade já detida na capital deste país.

BRASÍLIA

MINAS GERAIS

RIO DE JANEIRO

SÃO PAULO

RIO GRANDE DO SUL
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E para a SUMA, não vai nada, nada, nada?! Tudo!

Coimbra cumpriu novamente a tradição que repre-

senta um dos pontos altos da sua Queima das Fitas, e 

que em todas as suas edições reúne milhares de es-

tudantes, visitantes e curiosos: o cortejo académico.

Entre veículos da Universidade e do Instituto Politéc-

nico, este ano, foram mais de 100 os carros alegóri-

cos que desfilaram pelas ruas da cidade, deixando o 

já habitual rasto de resíduos, prontamente recolhidos 

pela SUMA, que seguia no seu encalço. Por forma 

a garantir a devolução dos níveis de higiene e de 

qualidade de vida aos seus habitantes, e aos muitos 

visitantes da cidade nesta época, durante a madru-

gada, foi ainda efetuada a lavagem dos arruamentos 

percorridos pelo cortejo.

À prestação deste serviço foi afeta uma dúzia de viatu-

ras e 75 elementos humanos, que recolheram 30 to-

neladas de resíduos, sendo mais de 21 compostas por 

embalagens, triadas e encaminhadas para reciclagem.

Já de regresso às aulas, no dia 13 de outubro, coube 

igualmente à SUMA a limpeza do cortejo da “Latada 

de Coimbra”, trabalho desenvolvido em duas fases, 

uma inicial, de limpeza, imediatamente atrás do cor-

tejo, e uma posterior, em horário noturno, de limpeza 

e lavagem de todos os arruamentos por onde a diver-

tida parada passou. Estas atividades envolveram 56 

trabalhadores, abrangeram cerca de 2.400 metros 

de arruamentos, tendo sido recolhidos quase sete 

toneladas de resíduos.

Com um recente contrato de prestação de serviços 

no município coimbrense, com longevidade de cinco 

anos, a SUMA tem também vindo a reforçar a sua 

presença neste concelho através de adjudicações 

com organizações de distintos âmbitos de atividade.

SUMA integra Bright Challenge
A Mota–Engil participou, pela terceira vez consecu-

tiva, no Bright Challenge, evento que se constitui a 

maior competição nacional de gestão de projetos em 

ambiente realista.

A equipa que representou a organização, composta 

por quatro elementos de diferentes áreas de negó-

cio e geográficas, integrou um elemento SUMA, Luís 

Soares, da área de desenvolvimento internacional.

Num dia marcado pela competição entre 25 equipas 

provenientes de diferentes setores empresariais, re-

forçaram-se os laços de cooperação, aprendizagem 

e partilha, tendo a representante da Mota-Engil con-

quistado a posição cimeira na categoria “Qualidade”, 

denotando forte motivação, empenho e coesão, num 

ambiente muito competitivo.

Segundo os participantes, a mais-valia desta iniciati-

va prende-se sobretudo com a perceção dos desafios 

enfrentados por um gestor de projeto num ambiente 

empresarial de transformação, nas vertentes de es-

tratégia, core business e/ou empresarial.
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SUMA reforça aposta na segurança

Destinada a consolidar a prevenção de risco e aler-

tar os operadores de equipamentos pesados para as 

questões de segurança relacionadas com as condi-

ções meteorológicas dos meses de outono e de inver-

no, assim como com o aumento do número de tran-

seuntes nas vias rodoviárias, nomeadamente crianças, 

será lançada, ainda em 2019, uma campanha interna, 

promovida pelos serviços de formação, qualidade, se-

gurança e ambiente (SFQSA), em todas as estruturas 

SUMA.

Protagonizada pelo diretor executivo da SUMA, 

Manuel Costa, através de um vídeo corporativo, esta 

campanha reflete o empenho da organização na di-

minuição da taxa de sinistralidade dos serviços e na 

aproximação do segmento operativo a valores de vin-

culação e envolvimento das chefias. De cariz empá-

tico e apelativo, a mensagem exorta para a comuni-

cação entre equipas, para a necessidade de atenção 

redobrada na estrada e para o reforço de comporta-

mentos seguros e da prática de condução defensiva.

Congresso da ANMP com participação da SUMA

Como líder e referência num mercado diretamente relacionado com a qualidade de 

vida das populações, a SUMA marcou presença no 24.º congresso da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), sob o tema “Descentralizar, Regio-

nalizar”, que teve lugar em Vila Real nos dias 29 e 30 de novembro, na qualidade 

de patrocinador e, in loco, no Teatro Municipal de Vila Real, através de um stand 

institucional.

Para além da apresentação de serviços, os participantes tiveram igualmente acesso 

a visitar uma das unidades móveis de sensibilização, a ZOOURBANIDADE®, projeto 

focado na educação para os valores da urbanidade, cidadania e literacia ambiental, 

e para as problemáticas da gestão partilhada de responsabilidades de manutenção 

da limpeza e do encaminhamento de resíduos em ambiente urbano.

A firmar a importância da ação dos municípios na modernização do país e como 

pilares da democracia, esta edição do congresso da ANMP contou com a presença 

do Presidente da República, na sessão de abertura, e do Primeiro-Ministro, na ses-

são de encerramento, assim como com o CEO SUMA e o administrador para a área 

comercial, em ambos os momentos.
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Fabiano Rocha
Fabiano Rocha já trabalhava no grupo CONSITA quando esta empresa passou a integrar o universo 
SUMA. Responsável por uma fábrica de montagem de compressores de gás natural, numa outra 
unidade do grupo, transitou para a área dos resíduos, em janeiro de 2015, ficando responsável 
pela gestão e manutenção de equipamentos, função que desempenha até hoje, a que acresce 
o suporte e controle dos armazéns dos diversos centros de serviços da empresa e a gestão de 
uma equipa de 45 trabalhadores.
A organização, a capacidade de comunicação e a proatividade são características que o ajudam 
no sucesso das suas funções, assim como o gosto pelo desafio das mobilizações e o curto espaço 
de tempo de que geralmente se dispõe para reunir os equipamentos para cada novo serviço. 
A esse respeito, aliás, a adrenalina não tem estado em falta este ano, com o crescimento consi-
derável da empresa e a adjudicação de oito novos contratos, em quatro estados distintos, que re-
sultou já na aquisição de uma centena e meia de equipamentos pesados de diferentes tipologias.
Fabiano Rocha considera a confiança que a direção da CONSITA deposita no seu trabalho 
e o apoio de toda a equipa fundamentais para a criação de sinergias que geram envolvimento 
entre todas as áreas da empresa, tirando do seu mote “Servir cada vez melhor” inspiração para 
o empenho no desenvolvimento das suas funções e como incentivo junto dos demais colegas.
O crescimento da CONSITA, o seu potencial no mercado brasileiro, o reconhecimento público 
da empresa e a satisfação dos novos trabalhadores ao integrarem a estrutura são, para Fabiano 
Rocha, fonte de grande gratificação, tal como as muitas estórias do companheirismo gerado por 
noites de trabalho, e, no final, a satisfação pela missão cumprida, que o acompanharão para 
o resto da vida profissional e pessoal.

Lídia Salgado
Com mestrados em engenharia do ambiente e em energias sustentáveis, Lídia Salgado entrou na 
SUMA em 2016, após um programa de estágio na Mota-Engil. Desde essa data e até ao início de 
2018, deu apoio à produção na gestão dos contratos numa extensão de 6.275 Km2, do Vale do 
Sousa, Celorico de Basto, Valpaços, Montalegre, Alijó e Resíduos do Nordeste. 
Em fevereiro de 2018, ruma a sul e assume as funções de técnica de produção no centro de ser-
viços do Algarve, onde faz a gestão dos serviços para a ALGARLINHA, INFRAMOURA, Quarteira, Vila 
do Bispo, Lagoa, Silves e Loulé, a que acrescem serviços sazonais relacionados com o aumento da 
população nesta região e a necessidade de reforçar os serviços de recolha.
Não escondendo a enorme satisfação em trabalhar na área da sua eleição e formação académica, 
Lídia Salgado aprecia sobretudo poder contribuir para a correta gestão dos resíduos dos muni-
cípios em que a SUMA atua e para a eficaz implementação de processos de encaminhamento, 
numa harmónica solução de corresponsabilização entre munícipes, cliente e operador, com resul-
tados visíveis na qualidade de vida das populações.
A dedicação que já lhe é reconhecida e o seu espírito de resiliência e capacidade de trabalhar 
em equipa são qualidades que contribuem positivamente para os desafios diários de conciliação 
da gestão de recursos humanos, equipamentos, serviços e clientes, em diferentes geografias 
e complexidades.
Partilhando com a empresa a valorização da inovação, Lídia Salgado destaca como principais 
valores da SUMA a transparência, a responsabilidade social, a procura constante de melhoria 
e o capital humano, especializado nas mais diversas competências, não hesitando em descrever 
a organização que integra como “um grande líder”.
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Prémios de excelência

A comemoração do 25.º aniversário da SUMA é re-

forçada pela atribuição de dois prémios de excelência 

empresarial.

No plano internacional, a organização foi reconheci-

da enquanto “Best Waste Management & Collection 

Company – Portugal”, pelos Business Excellence 

Awards, avaliada por um painel independente de ju-

rados, que inclui especialistas da área e vencedores 

de anteriores edições do evento.

No âmbito nacional, a SUMA foi ratificada, pelo ter-

ceiro ano consecutivo, como “Marca de Confiança – 

Ambiente”, na categoria de “Empresas de Tratamento 

dos Resíduos”, que, enquanto galardão votado dire-

tamente por uma amostra significativa da população 

portuguesa, é revelador da relação dos padrões de 

qualidade das operações e da confiança estabelecida 

nas parcerias em que a SUMA integra.

Os mais recentes prémios, que se juntam a ante-

riores galardões nas áreas da gestão, da inovação 

e da excelência de intervenções, reiteram o reco-

nhecimento do compromisso e do papel assumidos 

pela SUMA na manutenção da qualidade de vida das 

populações, no que aos resíduos concerne, e a sua 

postura de proximidade, com munícipes e municí-

pios clientes, que, em alguns casos, totalizam quase 

tantos anos de parceria quantos os de existência 

da SUMA.

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

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

Edições
SUMA

http://familiaportuguesalix0.blogspot.com/
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