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Recolha de Resíduos

A SUMA aposta em modelos de atua-

ção que recorrem a equipamentos e 

aplicativos tecnologicamente avan-

çados.

Gestão e Tratamento de Resíduos

A SUMA possui capacidade instalada 

para oferecer soluções completas e 

integradas de tratamento de resíduos 

e o destino mais adequado a cada 

tipologia e necessidade.

Limpeza Pública

Os serviços de Limpeza Pública tradu-

zem os esforços e investimentos 

numa área de atuação que tem como 

objetivo a melhoria da qualidade de 

vida das populações.

Laboratório

A SUMA efetua o controlo integrado 

dos parâmetros ambientais nos siste-

mas de tratamento de resíduos 

e de águas, através do seu laboratório 

acreditado.

Educação e Sensibilização Ambiental

A educação ambiental constitui um 

pilar da política de responsabilidade 

social da SUMA e, desde a sua génese, 

um dos elementos-chave na diferen-

ciação da atuação da empresa.

Serviços

https://suma.pt


Recolha de Resíduos

https://suma.pt


Sede e Centro deServiços de Aveiro Serviços de Formação

Recolha indiferenciada

Recolha indiferenciada porta-a-porta

Recolha seletiva

Recolha seletiva porta-a-porta

Resíduos Sólidos Urbanos

Gestão global de resíduos

Saneamento

Contentorização, recolha e transporte

Resíduos Industriais
Perigosos e não Perigosos

A SUMA aposta em modelos de atuação 

que recorrem a equipamentos e aplicati-

vos tecnologicamente avançados, visando 

o controle e digitalização de registos e a 

monitorização da atividade, assim como, 

sempre que possível, a valorização dos re-

síduos e exploração do seu potencial de re-

conversão.

Tecnologia
ao serviço
da qualidade

Resíduos Verdes

Gestão global de resíduos

Saneamento

Contentorização, recolha e transporte

Resíduos de Construção e Demolição

Óleos Lubrificantes Usados

Recolha e valorização

Efluentes Líquidos

Remoção de águas residuais

Limpeza de coletores

Monos e Monstros

Óleos Alimentares Usados

Rigor e e�ciência
reconhecidos

https://suma.pt
https://www.suma.pt/certificacoes-e-acreditacoes


Gestão Inteligente
de Frota
A SUMA cria e amplia aplicações 
tecnológicas de apoio à gestão 
de operações no terreno, em con-
formidade com a sua política 
de sustentabilidade e transparência.

Conheça mais atividades no nosso website

Redução de emissões
Dada a índole móvel de muitos servi-
ços, o compromisso com a sustenta-
bilidade passa também por elevados 
investimentos com vista à redução 
das emissões carbónicas, nomeada-
mente a formação em condução 
defensiva e a aquisição de viaturas 
movidas a combustíveis alternativos 
(GNC).

Segurança
A contínua mitigação do risco da ati-
vidade não se limita a medidas 
impostas por lei. No início de 2020, 
a SUMA foi a primeira empresa a 
introduzir capacetes como EPI para 
os trabalhadores que desempenham 
funções nos estribos de viaturas.

Formação
Com vista a uma melhor habilitação 
técnica dos recursos humanos, os 
investimentos formativos corres-
pondem a uma área certificada e a 
uma estrutura com competências 
para projetar e implementar moda-
lidades adaptativas de formação.

https://suma.pt
https://www.sumaservicos.pt/recolha-de-residuos
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Limpeza Pública
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Limpeza Urbana

Gestão global de resíduos

Saneamento

Contentorização, recolha e transporte

Desinfeção Pública

Os serviços de Limpeza Pública traduzem os esforços e inves-

timentos numa área de atuação que tem como objetivo a me-

lhoria da qualidade de vida das populações. A SUMA adota 

com sentimento de missão estas atividades com repercussões 

diretas a nível da saúde pública, sendo reconhecida através da 

renovação de relações de parceria, que, em alguns casos, ultra-

passam as duas décadas de duração.

Otimização
dos espaços
partilhados

Varredura mecânica

Varredura manual

Lavagem mecânica

Lavagem manual

Lavagem mecânica de contentores

Recolha, manutenção e limpeza de papeleiras

Remoção de ervas infestantes

Limpeza por aspiração

Limpeza de feiras e mercados

Limpeza de sarjetas, valetas e sumidouros

Limpeza superficial de cursos de água

Conceção, construção e exploração de canis

Recolha de animais errantes

Lavagem, limpeza e desinfeção

• Espaços públicos

• Equipamentos de contentorização

• Mobiliário Urbano

Limpeza de Praias

Recolha, manutenção e limpeza de papeleiras

Limpeza mecânica de areal

Limpeza manual de areal

Desinfeção de areias

A SUMA desenvolve as suas atividades de acordo com o cum-

primento dos mais exigentes requisitos de qualidade, que lhe 

garantiram já diversos reconhecimentos públicos, nacionais e 

internacionais, nas áreas da gestão, da inovação e dos servi-

ços, entre os quais a votação, por cinco anos consecutivos, 

como Marca de Confiança – Ambiente.

https://suma.pt
https://www.youtube.com/watch?v=WSj2Cz7j-Dw&t=2s


Conheça mais atividades no nosso website

Antes Depois

https://suma.pt
https://www.sumaservicos.pt/limpeza-publica
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Gestão e Tratamento de Resíduos

https://suma.pt


Centros de Triagem

Conceção, construção e exploração
Conceção, construção e exploração

Estações de Tratamento
Mecânico-Biológico

A SUMA possui capacidade instalada para 

oferecer soluções completas e integradas de 

tratamento de resíduos e o destino mais ade-

quado a cada tipologia e necessidade. Nesta 

vertente, a organização dispõe de muitas de-

zenas de estruturas operacionais, geridas-

sempre numa perspetiva de otimização dos 

recursos naturais e financeiros, com vista ao 

cumprimento das metas nacionais e comuni-

tárias, e à sedimentação da sustentabilidade.

Rumo
à economia
circular

Conceção, construção e exploração

Centrais de Valorização Energética

Estações de Transferência

Conceção, construção e exploração

Gestão da cadeia de transporte – recolha

em alta

Parques de Resíduos

Conceção, construção e exploração

Aterros Sanitários

Conceção, construção e exploração

https://suma.pt


Valorização orgânica
A implementação da recolha seleti-
va de biorresíduos e sua valorização 
é estabelecida como obrigatorieda-
de comunitária, até 31 de dezem-
bro de 2023. A fração representa 
atualmente cerca de 40% dos resí-
duos indiferenciados.

Conheça mais atividades no nosso website

Centro de triagem

Incineração

Regeneração
de óleos usados
Referência também no tratamento 
de resíduos perigosos, as unidades 
do universo SUMA têm capacidade 
para regenerar mais de 20 mil tone-
ladas anuais de óleos lubrificantes 
usados, cerca de  60 e 75% do atual 
mercado.

Parque de resíduos

https://suma.pt
https://www.sumaservicos.pt/gestao-e-tratamento-de-residuos
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Laboratório

https://suma.pt


Monitorização ambiental de aterros sanitários

Caracterização e avaliação de processos de

tratamento de águas

Estudos de variáveis ambientais

Águas Sistemas de Tratamento

A SUMA efetua o controlo integrado dos 

parâmetros ambientais nos sistemas de tra-

tamento de resíduos e de águas, através do 

seu laboratório acreditado, monitorizando os 

sistemas montados, detetando e corrigindo 

anomalias, e mantendo certificada a qualida-

de dos serviços prestados.

Garantir
qualidade,
credibilizar
resultados

www.sumalab.pt

Análises:

• Águas para consumo humano

• Águas balneares

• Águas de piscinas

• Águas de processos industriais

• Águas residuais

• Águas superficiais e subterrâneas

• Lixiviados

Microbiológicas e físico-químicas

Colheita e transporte de amostras 

Caracterização de lamas e solos para

valorização agrícola

Caracterização de resíduos para deposição

em aterro sanitário (DL 183/09)

Caracterização físico-química de resíduos

Análise química de solos, lamas e corretivos

orgânicos

Resíduos

Estudos de caracterização física

https://suma.pt
https://sumalab.pt
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Educação e Sensibilização Ambiental

https://suma.pt


Conceção

A educação ambiental constitui um pilar da política de res-

ponsabilidade social da SUMA e, desde a sua génese, um dos 

elementos-chave na diferenciação da atuação da empresa. 

A aposta na formação cívica das populações tem como obje-

tivo operacional resultados mais imediatos na implementa-

ção e na sedimentação de sistemas, contribuindo também 

para a construção de gerações ambientalmente mais res-

ponsáveis e interventivas, capazes de abraçar soluções de 

gestão de resíduos, partilhadas e incrementalmente mais 

vantajosas, individual e coletivamente.

Alavancar poupanças 
públicas, domésticas
e individuais

Contacto pró-ativo

Sessões formativas/síncronas

Animação indoor/outdoor/robotizada

Exploração multimédia/sensorial

Distribuição passiva/em rede

Grandes ações de sensibilização

Introdução de sistemas porta-a-porta

Concretização Avaliação

Auditorias pedagógicas

Certificação de competências

Estudo e análise de resultados

Monitorização de processos

Assessoria e supervisão técnica

Incidência

Planos estratégicos de intervenção

• Campanhas educativas

• Suportes utilitários e lúdicos

• Guias de procedimentos

Unidades móveis de sensibilização

Estruturas fixas de sensibilização

Plataformas interativas

Prevenção da produção de resíduos

Manutenção da limpeza urbana

Fomento da economia circular

Promoção da literacia ambiental

Defesa da saúde pública

https://suma.pt


30 técnicos especializados em educação

e comunicação ambiental, conhecimento es-

pecífico acumulado de quase 3 décadas de 

promoção da literacia ambiental funcional.

Mais experiência

Crescimento de capitação de resíduos trifluxo 

pós-campanha a registar os 195% (valor médio 

de 97%).

Menos gastos públicos
com lixo

Taxas de adesão à recolha porta-a-porta

residencial que atingem os 97% (valor médio 

90%) e à recolha dedicada não residencial 

que atingem os 77% (valor médio de 72%).

Mais comodidade
nas ecorrotinas

Retorno de 229% do investimento efetuado, 

obtido pelo media value da campanha (apenas 

considerando uma campanha).

Mais ativação de marca
e valor-notícia

https://suma.pt
https://www.sumaservicos.pt/educacao-e-sensibilizacao-ambiental
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www.sumaservicos.pt

Sede Social

Rua Mário Dionísio, 2

2799-557 Linda-a-Velha

+351 217 997 700

+351 217 997 763

geral@suma.pt

38°43'12.4"N 9°14'29.7"W

Contacte-nos

https://suma.pt
https://www.suma.pt/contactos
mailto:geral@suma.pt
callto:00351217997700
https://www.sumaservicos.pt
https://www.facebook.com/SUMA.EducacaoAmbiental
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQGY1hvIn-oA-wAAAXZsKHsoO7phH1AveA6WvRhjJDTX0o48qGGyXNevLaE6WfO_lyhARTLG7fFmOzTlvml-qDuXGqm5TuXLOKg0mHcaOTAqgDf1af6bdhuF0WhUWA9J6_u9Cxc=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2FSUMA
https://www.youtube.com/channel/UCzJ-LaR7mja_UrEXa10MRSQ/feed



