
 
 

Viatura estará parqueada junto ao Teatro Aveirense 

SUMA lança amanhã nova 
unidade móvel de sensibilização 

ZOOURBANIDADE 
 

Lisboa, 21 de novembro de 2016: A SUMA lança, amanhã, dia 22 de novembro, em Aveiro, a 

ZOOURBANIDADE, a sua nova unidade móvel de sensibilização (UMS). Suportada numa 

viatura de grandes dimensões decorada e transformada, esta unidade explora conteúdos de 

educação ambiental que visam alertar para a exigência de urbanidade na utilização do espaço e 

equipamentos públicos, enquanto princípio de salvaguarda de direitos e deveres individuais. 

O mais recente projeto de educação ambiental inspira-se no reino animal, fazendo uso de uma 

estratégia animista, que associa condutas negligentes, assim como responsáveis, às metáforas 

inspiradas nos comportamentos da “bicharada”, que almejam a retificação de comportamentos, 

sobretudo no âmbito da limpeza urbana e do acondicionamento e deposição de resíduos, 

estimulando, assim, a adoção de um perfil de cidadania e prevenção.  

A UMS é constituída por três zonas distintas de exploração: um auditório onde poderão ser 

visionados os 15 vídeos de animação (cada um correspondente a um animal); uma zona de 

exploração multimédia, com postos onde poderão ser jogados cinco diferentes jogos interativos; 

e uma zona de exploração sensorial, que disponibiliza jogos manuais de labirinto, encaixe, 

arrasto, diferenças e correspondência. Há, ainda, uma bancada da cidadania, onde serão 

disponibilizados postais personalizados que as crianças poderão escrever, endereçados ao 

Ministro do Ambiente, com propostas de ação. 

As regras de acondicionamento e deposição de resíduos em contexto doméstico, a redução da 

sua produção através de um consumo sustentável, as vantagens individuais associadas, bem 

como o controlo e retificação do comportamento dos pares por via de pressão e exclusão social, 

são algumas das temáticas abordadas, pretendendo-se cultivar um sentido crítico de cidadania 

ativa no publico-alvo. 

A viatura estará parqueada junto ao Teatro Aveirense, local onde, às 10h00, terá lugar, 

igualmente, o evento de inauguração da plataforma interativa “Animais da Cidade”.  

  



 
 

 

Figura 1 - ZOOURBANIDADE - vista da lateral direita 

 

 

Sobre a SUMA: 

Com duas décadas 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 materializou-se na aquisição da EGF, holding que detém os 11 sistemas 

multimunicipais de tratamento de resíduos, e num ambicioso e continuado projeto de 

internacionalização, já iniciado nos mercados de África, América do Sul e Médio Oriente. 

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. 

 

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 e meia de campanhas concebidas e 

suportadas em cerca de 2.500 suportes de sensibilização - com valências informativas, lúdicas  



 
 

e utilitárias -, e desmultiplicadas em mais de um milhar de ações concretizadas no terreno ao 

longo de uma década e meia, em cerca de 50 municípios nacionais e 3 países lusófonos; 

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 exploração multimédia e sensorial 

que potenciam a aquisição de competências individuais de Cidadania Ativa e Urbanidade 

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, e tem visibilidade permanente em canal televisivo, com 

vídeos educativos e de mobilização comportamental, na plataforma interativa MEO KIDS - onde 

se insere a rubrica ambiSUMA Jr.-, no âmbito de uma parceria com a Portugal Telecom para 

conteúdos de Urbanidade e Cidadania. Outros conteúdos são também consultáveis no website 

corporativo www.suma.pt, na página de Facebook: Educação e Sensibilização Ambiental – 

SUMA, no canal Youtube: SUMA – Serviços Urbanos e Meio Ambiente e ainda na plataforma 

interativa SUMAKids, esta última acessível a partir do site SUMA. 

 

http://www.suma.pt/

