
 

 

 

 

Empresa reforça área estratégica 

SUMA aumenta oferta de 
campanhas de Sensibilização 

Ambiental 
 

Lisboa, 24 de outubro de 2012 – Dando continuidade aos investimentos, iniciados há 

mais de uma década, promotores da mobilização compo rtamental das populações 

abrangidas pelos contratos detidos pela SUMA, o Pla no Estratégico de Intervenção da 

área de Educação e Sensibilização Ambiental da empr esa para o novo ciclo de trabalhos 

contempla 73 campanhas, a implementar em 25 Municíp ios. 

 

Perseverando como líder do sector privatizado de Recolha de Resíduos e Limpeza Urbana, a 

SUMA assume igualmente o papel de empresa nacional de referência no âmbito da Educação 

e Sensibilização Ambiental, em que detém um património ímpar e numerosos projetos 

pioneiros de divulgação nacional, dos quais se destacam as Unidades Móveis de 

Sensibilização LIXOTECA®, REUTILÂNDIA®, CIDADÓMETRO® e ECOSCÓPIO®. 

No entanto, a aposta na conquista de uma responsabilidade cívica coletiva faz-se 

maioritariamente através de ações de concretização diária no terreno, que permitem a 

consolidação das melhores práticas ambientais. 

No ciclo de trabalhos recentemente iniciado – período que coincide com o ano letivo de 

2012/2013 –, a SUMA põe à disposição dos seus 25 Municípios clientes em Educação 

Ambiental 73 campanhas, total que representa um incremento de 17,7% face ao ano 

imediatamente anterior e de 30% relativamente a 2010/2011. 

Direcionadas para a um espetro abrangente de alvos e indo ao encontro das necessidades 

identificadas nos diferentes municípios, as campanhas apresentadas concentram-se na 

vertente de prevenção – objetivo prioritário da política comunitária e nacional, em matéria de 

gestão de resíduos – e incidem sobre todos os aspetos relacionados com a gestão doméstica 

de resíduos e com a limpeza urbana, dando particular relevância a: redução na origem, 

reconhecimento do estatuto de matéria-prima por valorização e por atribuição de novas 

funcionalidades, exercício da cidadania ativa e passiva, respeito pelos espaços e  



 

 

 

equipamentos públicos, postura pró-ativa de heterofiscalização entre pares, e reconhecimento 

de quadros de referência. 

Para 2012/2013 está prevista a realização de cerca de 70 campanhas num total de mais de 

650 dias de intervenção. 

Como linhas mestras para o desenvolvimento e implementação das campanhas foram 

consideradas: 

• A apresentação e clarificação de vantagens individuais, como a redução de custos 

individuais, os benefícios em termos de tempo e de dinheiro, e a satisfação pessoal 

são os argumentos trabalhados para induzir à mobilização comportamental em grande 

parte das campanhas apresentadas; 

• A continuidade da intervenção com o público em geral (pelo contato indireto – através 

dos alunos dos estabelecimentos de educação e ensino - ou diretamente) e com 

públicos específicos (feirantes, donos de animais de estimação, automobilistas, 

proprietários de estabelecimentos de restauração e de pequeno comércio, 

consumidores, e banhistas); 

• A diversificação de públicos e de locais de intervenção, para garantir maior 

abrangência (utentes de centros de dia, visitantes de cinema locais e feiras temáticas, 

crianças de Jardim de Infância, 2º e 3º ciclos, clientes de padarias, visitantes de 

exposições caninas, instituições locais, supermercados e superfícies comerciais); 

• O recurso a estratégias de abordagem inovadoras. 

 

A análise das medidas de eficácia pré e pós campanha das ações concretizadas nos 

municípios envolvidos no ciclo de trabalhos 2011/2012 denunciam um decréscimo médio do 

total dos resíduos recolhidos de 3,4%, valor que reflete a tendência nacional de retração no 

consumo, mas que é também resultado inequívoco dos investimentos continuados em 

campanhas de prevenção da produção de RSU, quer através da redução na origem, quer 

através da valorização e, portanto, de uma consciência generalizada das vantagens financeiras 

individuais da adoção de práticas de consumo sustentável, combate ao desperdício e 

encaminhamento correto dos resíduos com valor. A fundamentá-lo, a existência de um 

aumento médio na ordem dos 1,5% na triagem dos resíduos valorizáveis para reciclagem, 

aspeto que leva a considerar que, criadas as condições e predisposições para o 

comportamento adequado, a sua indução, quer voluntária, quer circunstancial, rapidamente se 

traduz em resultados.  

Razões mais que suficientes para prosseguir a aposta nesta área de formação. 
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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. 

 

 

Nota ao Editor: A firma da empresa SUMA, por questões normativas, deverá estar em caixa 
alta, tendo em conta que SUMA é a sigla para Serviços Urbanos e Meio Ambiente. 
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