
 

 

 

 

Empresa aposta em novo meio de difusão 

SUMA com educação ambiental 

no MEO Kids  
Lisboa, 11 de fevereiro de 2014: Dezenas de vídeos de mobilização 

comportamental criados pela SUMA, estão agora dispo níveis no MEO KIDS - 

serviço interativo gratuito do MEO dirigido ao públ ico infantil -, com o objetivo 

de gerar mais urbanidade e cidadania ativa em Portu gal. 

Canções, teatro de fantoches, lições de vida prática, estórias e contos, jogos, entre outras, são 

as estratégias pedagógicas aplicadas pela SUMA, enquanto gestor de conteúdos, para dar 

suporte à difusão de regras e procedimentos de salvaguarda ambiental, nomeadamente no 

que respeita à prevenção da produção de resíduos, combate ao desperdício e poupança 

pública e familiar.  

No MEO Kids, dedicado a crianças entre os 6 e os 10 anos e que conta com mais de 4 milhões 

de visitas por ano, estão já disponíveis 18 vídeos e mais 14 serão adicionados ao longo deste 

ano. Os clientes MEO poderão também participar em passatempos temáticos, na área 

customizada ambiSUMA jr., que procura promover a formação cívica das crianças e jovens 

sobre questões relacionadas com a limpeza urbana (comportamentos de urbanidade na 

utilização de espaços e equipamentos públicos), consumo sustentável (redução da produção 

de resíduos e do desperdício de recursos), estatuto de matéria-prima atribuível aos resíduos 

orgânicos e inorgânicos (valorização por reciclagem ou compostagem e reutilização), e 

dicotomia recurso/desperdício, às quais se acrescentam outras temáticas de carácter 

transversal, como saúde básica e alimentar, gestão doméstica de recursos (poupança), e 

prevenção de risco e rodoviária. 

Para além de alargar o seu espetro de intervenção, a participação na aplicação interativa MEO 

KIDS permitirá à SUMA explorar novos formatos de difusão de cultura cívica e ambiental e a 

possibilidade de acrescentar aos planos de sensibilização com os municípios clientes mais 

campanhas e estratégias. 

Para conhecer este novo mundo exclusivo e gratuito no MEO Kids basta agarrar no comando 

MEO e entrar em Menu > MEO kids > Aprender > Cidadania. 
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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 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. 

 

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 ações, concebidas e 

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

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

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

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.  

 

Nota ao Editor: Por questões normativa, a firma da empresa SUMA deverá estar em caixa alta, 

tendo em conta que SUMA é a sigla para Serviços Urbanos e Meio Ambiente. 
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