
 

 

 

 

Projeto de educação e sensibilização ambiental SABIENTAR® 

SUMA distingue 33 escolas do 
concelho de Sintra com a 

bandeira “ESCOLA SABIENTE”   
 

Lisboa, 12 de junho de 2012 – A SUMA distinguiu, hoje, em conjunto com a Câmara 

Municipal de Sintra e a HPEM, 33 Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) do 1º Ciclo, 

do concelho de Sintra, com a bandeira “Escola Sabiente”. Esta bandeira atesta a certificação 

de competências Ambientais e de Cidadania quer dos alunos, quer das escolas, na sequência 

do desenvolvimento, durante o ano letivo, do manual de fichas curriculares e de sabedoria 

ambiental SABIENTAR®. 

A cerimónia, que teve lugar no Palácio Valenças, em Sintra, contou com a presença do 

Presidente da Câmara Municipal de Sintra e Presidente do Conselho de Administração da 

HPEM, Prof. Dr. Fernando Roboredo Seara, do Presidente do Conselho de Administração da 

SUMA, Engº Jorge Rodrigues, da Diretora do Departamento de Educação e Sensibilização 

Ambiental da SUMA, Drª Alexandra Pericão, e ainda com cerca de 70 professores 

representantes das escolas certificadas.  

No ano letivo 2011/2012 foram abrangidos por este projeto, no concelho de Sintra, 8.200 

alunos, sendo que dos 40 Estabelecimentos de Educação e Ensino do 1º Ciclo envolvidos, 

82,5% obtiveram a certificação. Desde o seu início, no ano letivo 2007/2008, a campanha 

envolveu mais de 29 mil sujeitos, tendo 78,6% do total de EEE obtido a certificação “Escola 

Sabiente”.  

Fernando Seara relevou a continuidade e constância do processo de parceria entre o Município 

e a SUMA, para a educação ambiental, e felicitou a SUMA, a HPEM e os professores pelos 

“momentos de sapiência” proporcionados pelo projeto SABIENTAR®”, fazendo um especial 

agradecimento aos docentes: “Em nome do Município agradeço todo o empenho dos 

professores. Este tipo de iniciativas não extremamente louváveis e oportunas, na sua 

concretização e objetivos. A escola é a fonte da nossa vida, e espero que continue sempre 

assim.” 

 



 

 

 

 

Jorge Rodrigues sublinhou que, no âmbito dos projetos de educação ambiental desenvolvidos, 

é necessário que existam “parceiros que partilhem a missão de elevação dos padrões de 

cidadania e de visão de melhoria contínua, como é o caso do executivo de Sintra”, e reiterou a 

crença no sucesso do empreendimento conjunto realizado com o Município, bem como “a 

convicção em parcerias efetivas em que se consegue o envolvimento de toda a comunidade, 

como as testemunhadas hoje”. “Porque a cidadania passa também por uma boa gestão dos 

recursos e pela contribuição de forma ativa para a melhoria das condições do meio que nos 

envolve”, acrescentou ainda o Presidente do Conselho de Administração da SUMA. 

Alexandra Pericão felicitou todos aqueles que estiveram envolvidos no processo de 

certificação. “Parabéns a todos pelo esforço, pela resiliência, pelo trabalho desenvolvido e pela 

forma metódica e pedagógica como têm levado a cabo esta missão ao longo dos anos”, 

concluiu a diretora do Departamento de Educação e Sensibilização Ambiental da SUMA.  

No decorrer do ciclo de trabalho letivo, as 40 escolas que integraram o projeto foram objeto de 

verificação do cumprimento dos procedimentos de Redução, Reutilização e Reciclagem 

adotados nos diferentes espaços das instalações escolares, através de Auditorias de 

Acompanhamento e da aplicação de fichas de conhecimentos e competências individuais a 

todos os alunos.  

Reconhecer os esforços dos EEE que demonstraram os melhores indicadores de sucesso na 

implementação de rotinas de Cidadania, empenho que se materializou na atribuição da 

certificação “Escola Sabiente”, com a correspondente entrega de certificados e bandeiras, as 

quais serão hasteadas nas escolas, foi o principal objetivo desta cerimónia. 

# # # 

Sobre Educação e Sensibilização Ambiental: 

O património detido pela SUMA, ímpar em Portugal nesta área, a nível dos organismos 

privados ou públicos, traduz-se em mais de quatro centenas de ações, concebidas e 

concretizadas no terreno; Programas de Educação Ambiental, vocacionados para intervenções 

mais consolidadas e abrangentes; e Unidades Móveis de Sensibilização – LIXOTECA®, 

REUTILÂNDIA® e CIDADÓMETRO® e ECOSCÓPIO®, projetos itinerantes de caráter único no 

País, amplamente difundidos nos Órgãos de Comunicação Social, que potenciam a aquisição 

de competências individuais de Cidadania Ativa relacionadas com a utilização dos espaços e 

equipamentos públicos. 

Tida como um compromisso de rigor e enquadrada na Política de Qualidade incremental da 

SUMA, a área de Educação e Sensibilização Ambiental é atualmente objeto de certificação 

pela APCER, segundo as normas de Qualidade, Ambiente e Segurança.  

 



 

 

 
Sobre a SUMA: 
Com mais de uma década e meia de experiência consolidada ao serviço do Ambiente e das 

populações, a SUMA detém, desde a sua origem, a posição de liderança no setor, e mais de 

três dezenas de empresas dedicadas a assegurar a excelência na gestão integrada do ciclo de 

vida dos Resíduos. A sua estratégia de crescimento sustentado e de implantação geográfica 

dentro e fora de Portugal materializa-se num ambicioso projeto de internacionalização, já 

iniciado nos mercados da Europa Central e África. Reconhecida publicamente como “Empresa 

de Gestão Exemplar”, a SUMA reinventa-se numa Política de compromisso para a 

Sustentabilidade, estruturando-se num sólido percurso de investimento em Qualidade 

Incremental, Formação Profissional, Dignificação do Setor de Atuação, Responsabilidade 

Social e Educação para a Cidadania. 
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