
 

 

Educação ambiental em análise 

SUMA promove poupança de €5,5 
milhões aos municípios clientes 

Lisboa, 2 de outubro de 2013: Planos de Educação Am biental da SUMA provocaram 

alteração de rotinas de produção e deposição de res íduos com reflexos na gestão 

autárquica de dinheiros públicos, obtendo-se um ret orno de investimento de 2 milhões 

de euros. 

Este resultado, que permite consolidar a importância da sensibilização das populações para as 

questões ambientais, decorre das estratégias de intervenção aplicadas em campanhas de 

prevenção da produção de resíduos, através de políticas de redução na origem e de 

valorização dos resíduos recicláveis, num período médio de sete anos e em cerca de 20 

municípios, e considera apenas os custos associados ao tratamento e confinamento técnico 

dos resíduos, sem a correspondente contabilização das taxas de IVA nem dos valores 

economizados na respetiva prestação de serviços de recolha. 

A maior consciencialização por parte das populações face às vantagens individuais da 

utilização dos códigos de consumo sustentável nas rotinas diárias, e do reconhecimento da 

importância da reciclagem como forma de reduzir o desperdício e valorizar o lixo, enquanto 

matéria-prima para a produção de novos bens, permite uma maior participação pública na 

eficiência da gestão dos orçamentos camarários, possibilitando a canalização das verbas 

existentes para outros investimentos de maior valor acrescentado, como obras sociais, 

culturais, e infraestruturais necessárias.  

Se forem considerados, por análise comparativa, apenas os dois últimos anos, as cerca de 

duas dezenas de municípios objeto de estudo tiveram em média uma redução dos resíduos 

gerais na ordem dos 5,98%, tendo a percentagem de resíduos indiferenciados diminuído em 

9,23%. Paralelamente, a participação das populações na deposição seletiva aumentou em 

média 68,97%, o que implicou um aumento de 18,72% no peso relativo dos recicláveis face à 

totalidade dos resíduos produzidos. 

Considerando os concelhos de Alcobaça, Aveiro, Batalha, Caminha, Celorico de Basto, 

Constância, Felgueiras, Figueira da Foz, Ílhavo, Lousada, Oliveira de Azeméis, Oliveira do 

Bairro, Ourém, Paços de Ferreira, Palmela, Porto de Mós, Rio Maior, Santa Maria da Feira, 

Sintra, Terras de Bouro, Valença, Vila Nova de Cerveira e Vila Nova de Gaia, destacam-se por 

um aumento muito expressivo na recolha seletiva (99,81%) os municípios com projetos de 

longo prazo (dez ou mais anos), o que demonstra que se obtêm melhores índices de poupança 
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em contextos de continuidade das intervenções. A este propósito, de assinalar o concelho de 

Sintra - onde foram efetuados importantes planos de sensibilização -, que atingiu mais de 2 

milhões de euros em retorno de investimento (cerca de 320%), apesar dos indicadores de 

eficácia se manifestarem com uma diferença de cerca de 10% de desvantagem para as 

freguesias não intervencionadas pela SUMA (produção de resíduos indiferenciados, 8% a 

mais; encaminhamento dos recicláveis, 9% a menos). 

No geral, este estudo e análise de resultados deverá cimentar, nas decisões políticas do poder 

central e autárquico, a educação ambiental como investimento para alavancar a poupança de 

dinheiros públicos, atualmente utilizados para tratar do lixo. 

 

# # # 

Sobre a SUMA: 

Com quase 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 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 de campanhas concebidas e 

suportadas em cerca de 2500 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, em cerca de 50 municípios nacionais e 2 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. 

 

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. 


