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Muitas áreas se reinventaram nos últimos dois anos e a 
formação não foi exceção: a situação pandémica 
impossibilitou o desenvolvimento de formação no terre-
no e limitou a ação daqueles que se têm dedicado a esta 
área, mas trouxe inúmeras possibilidades, que vieram 
facilitar a atuação e permitir chegar a mais pessoas em 
menos tempo e com menos recursos.

Prova disso é o crescimento que vimos relativamente à 
formação online, que, não sendo a ideal nem a inicial-
mente mais apreciada, revelou-se uma excelente ferra-
menta. A aposta no e-learning era já um dos objetivos 
do departamento de formação, que tem vindo a desen-
volver internamente um portal especí�co para esta área, 
assente na plataforma Moodle, o que permitiu dar conti-
nuidade à oferta formativa aos trabalhadores, mesmo 
em pleno estado pandémico. O portal oferece formação 
em diversas áreas, desde informática, desenvolvimento 
pessoal, comportamental, institucional, e higiene e 
segurança no trabalho. No �nal de 2021, o curso “Ergo-
nomia no Trabalho”, o primeiro a ser lançado fora do 
ambiente de testes, obteve retorno positivo.

Apesar do objetivo de vir a tornar esta plataforma numa 
ferramenta primordial no acesso dos trabalhadores à 
formação, esta nova realidade ainda não re�ete a maio-
ria da formação desenvolvida na empresa, onde conti-
nuamos a apostar também nas ações em contexto de 
sala, essencialmente dirigida à área da produção e a 
temáticas relacionadas com a segurança dos trabalha-
dores e de terceiros, em que a presença de um formador 
e a abordagem a questões especí�cas locais pode 
aumentar a pressão de grupo para a observação rigoro-
sa de boas práticas.

Ana Ribeiros
Técnica de Formação
Formação

GR
UP

O 
M

OT
A-

EN
GI

L 
· U

RB
AS

ER

p. 2Editorial SUMA

infoSUMA n.º 31 · abril 2022



Municípios de:
Loures, Odivelas, Ponte de Sor, 

Póvoa de Varzim e Sintra

Entidade: 
EMAP

COM DURAÇÃO
= ou > a 1 ano

Municípios de:
Estremoz e Vila do Conde

COM DURAÇÃO
< que 1 ano

Desde a última edição do InfoSUMA, no �nal do mês março, 
foram oito os novos contratos adjudicados a empresas do 
universo SUMA, que contemplam todo o espetro de principais 
categorias de serviços prestados: limpeza pública, recolha de 
resíduos, tratamento de resíduos e sensibilização ambiental.
No âmbito da SUMA, quatro novas adjudicações têm duração igual a 
um ano: a prestação de serviços de recolha de vidro, papel/cartão e 
plástico/metal, nos municípios de Loures e Odivelas; a limpeza de 
praias, no município de Sintra; a lavagem de contentores de RSU para 
o município de Ponte de Sor; e a sensibilização, entrega de equipa-
mentos, conceção e produção materiais de comunicação para 
promoção da separação de RUB, no setor residencial e não residen-
cial, do Município da Póvoa de Varzim.
Por nove meses, a SUMA será igualmente responsável pela prestação 
de serviços de recolha de RSU, lavagem de equipamentos e limpeza 
urbana, no município de Vila do Conde, e, por um período de 15 dias, 
pela prestação de serviços de lavagem e higienização de contentores 
de resíduos sólidos urbanos da câmara municipal de Estremoz.
Por 12 meses, a EMAP - Empresa Municipal do Ambiente do Porto, 
adjudicou à RIMA a deposição e tratamento de resíduos provenientes 
de dois lotes da sua área de intervenção.

novos 
contratos SUMA
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Limpeza de praias
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Aposta na formação
A formação desempenha um papel essencial 
para a atualização, progresso e segurança e 
saúde dos trabalhadores SUMA.
Em 2022, estão planeadas duas grandes campanhas. 
A de “Imagem Institucional e Relação com o Cliente” 
arrancou no início do mês de abril, prevendo-se que 
termine no �nal de junho, contemplando um total de 45 
ações de formação, em 16 centros de serviços, com a 
integração de 432 formandos. Esta campanha preten-
de promover o conhecimento do negócio e áreas de 
atuação, difundindo o conceito de imagem institucional 
numa lógica de projeção da marca, bem como o da 
importância da qualidade dos serviços e da relação 
com os munícipes, promovendo, ainda, conhecimen-

tos do domínio dos comportamentos normativos, 
dinâmica de grupos e resolução de con�itos. 
A campanha de “Condução Económica e Defensiva”, 
em parceria com a área de gestão de materiais e equi-
pamentos, pretende propagar a adoção de um estilo 
de condução mais económico, ecológico e seguro, 
que permita prever e evitar situações perigosas ou 
potencialmente de risco, e o conhecimento sobre o 
tipo de condução a adotar, atendendo às especi�ci-
dades dos diversos serviços prestados na organiza-
ção. Está prevista a integração de 338 formandos, 
num total de 56 ações de formação a decorrer em 21 
centros de serviços, com duração de seis meses, a 
iniciar em maio. 
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Condução de baixo consumo

• Faça as revisões aconselhadas. O consumo aumenta 
entre 3,5 e 10%, se os componentes essenciais do motor 
não forem sujeitos a uma correta manutenção. 
• Veri�que a pressão de ar dos pneus. O consumo 
aumenta entre 1 e 2% por cada 0,2 bares de pressão a 
menos do que o recomendado e o pneu dura menos. 
• Mude os �ltros de ar. Um �ltro em mau estado aumenta 
até 10% o consumo de combustível.
• Troque o óleo com o intervalo recomendado. Mantém 
o motor saudável e pode reduzir o consumo entre 1 e 3%.

Com alguns “truques”, pode poupar até 20% em combustível

• Use as mudanças de forma adequada. A 50 km/h, o 
automóvel irá consumir mais 25%, se usar a segunda em 
vez da terceira. Na autoestrada, opte pela mudança mais 
elevada. A 120 km/h pode poupar até 50% de combustível.
• Ajuste a velocidade. Por regra, o consumo aumenta 3 a 
10% por cada incremento de 10 km/h, a partir de 90 km/h.
• Evite acelerar a fundo e travagens bruscas. Conduzir 
deste modo aumenta o consumo 20 a 40%. 
• Desligue o motor nas paragens superiores a 1 minuto 
e poupe até 10%. Utilize o start/stop, se possível.

• Reduza o uso do ar condicionado, que aumenta o 
consumo entre 1 e 9%. Se o carro estiver quente, abra as 
janelas para refrescar, antes de ligar o ar condicionado. 
• Mantenha os vidros fechados. Janelas abertas acima 
dos 80 km/h aumentam o consumo até 5%. 
• Não transporte volumes de que não precisa. Se levar 
uma carga de 100 kg num veículo que pesa 1500 kg, 
aumentará o consumo entre 6 a 7%, em cidade. 
• Evite acessórios no tejadilho. Bagageiras ou porta-bi-
cicletas podem aumentar o consumo entre 5 e 8%.

Manutenção

Condução

Aerodinâmica
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“A formação, devido 
à grande diversidade, 
permite a validação 
de conhecimentos dos 
colaboradores, contri-
buindo para que se atinja 
um maior índice de 
e�cácia no terreno 
e em backof�ce.”
João Monteiro | Técnico |
Batalha e Porto de Mós

“Fazer conteúdos de 
formação exige, além 
da partilha e comunhão, 
também um profundo 
entendimento dos 
muitos públicos-alvo 
que compõem o univer-
so SUMA e dos seus 
catalisadores.”
Isabel Bernardino | 
Técnica de Formação


