
 

 

 

 

Empresa regista um crescimento sustentável 

SUMA garante oito novos 
contratos no 1º semestre de 2012 

 

Lisboa, 16 de junho de 2012 – Apesar da estagnação do mercado do ambiente no país, a 
SUMA regista, no primeiro semestre de 2012, a celebração de oito novos contratos, 
tendo encerrado o ano de 2011 com um volume de negócios de 115,9 milhões de euros, 
dos quais 25% correspondem a serviços prestados no plano internacional, e uma 
margem de EBITDA de 29%, 8,6% superior ao valor registado em 2010. 

Vila do Conde, Paços de Ferreira, Matosinhos, Peniche, Alverca do Ribatejo, Valorsul, S. Brás 

de Alportel e Inframoura correspondem às oito novas adjudicações que foram assinadas, 

deixando bem patente a diversidade de atividades prestadas pela empresa, assim como a sua 

ampla implantação no território continental. 

Mais a norte, Vila do Conde, onde a SUMA passou a dar apoio à época balnear, garantindo 

diariamente, e até dia 15 de setembro, os serviços de Recolha e Reposição de sacos nos 

suportes de praia, de Limpeza Manual e de Limpeza Mecânica em cerca de 16 km do muito 

concorrido areal do município. Em Paços de Ferreira, onde a empresa marca presença desde 

1999, foi adjudicado um novo serviço de Limpeza Urbana, com duração de um ano, que 

contempla a Recolha de Animais e Tratamento de Cadáveres, sendo o internamento dos 

animais efetuado no canil de Matosinhos, cuja gestão está a cargo da SUMA. Ainda a norte, e 

em Matosinhos, a SUMA estendeu as atividades de Recolha de RSU ao centro da cidade, a 

única área do município que não era ainda intervencionada.  

No centro do país, Peniche, que desde 2010 tem vindo a estabelecer relações comerciais com 

a SUMA, adquiriu à empresa serviços de Limpeza de Praias e de Limpeza Urbana durante a 

época estival, em que o concelho sofre um aumento considerável de população. A somar à 

carteira de clientes, Alverca do Ribatejo, onde as intervenções na vertente de Limpeza Urbana 

arrancarão brevemente, por um período de um ano. Igualmente por um período de 12 meses, 

renováveis até três anos, e ainda na zona da Grande Lisboa, a Valorsul contratou à empresa, a 

Recolha e Transporte de Resíduos Inqueimados da sua incineradora para o Aterro Sanitário de 

Mato da Cruz. 

 

 



 

 

 

No extremo sul do país, dois novos contratos: Varredura Manual e Mecânica, Corte de ervas e 

Monda química, Recolha de papeleiras, Limpeza de Sarjetas e Sumidouros, Lavagem de Ruas 

e Recolha de RSU, adjudicado pela empresa municipal responsável pela gestão urbana de 

todo o território de Vilamoura, Inframoura; e a retoma dos serviços de Lavagem e Desinfeção 

Mecânica e Manual de Contentores de RSU no concelho de São Brás de Alportel, serviço que 

foi anteriormente assegurado pela SUMA nos anos de 2005 a 2009. 

 

 

# # # 

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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