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O processo de certi�cação do sistema integrado de 
gestão da Qualidade, Ambiente, e Segurança e Saúde 
no trabalho (SIG-QAS) iniciou em 2006, como fator 
diferenciador, que reforçava a credibilidade da marca 
SUMA. No contexto atual, é um fator essencial para a 
competitividade da organização, que, dada a longevida-
de e envolvimento com este processo, se constitui igual-
mente uma ferramenta de melhoria efetiva do desempe-
nho a todos os níveis (gestão mais e�caz, mais e�ciente 
e com menos custos).

Porque, para nós, “melhoria contínua” não é uma frase 
feita, a segurança dos trabalhadores e das operações, e 
a minimização de impactes ambientais negativos repre-
sentam preocupações e desa�os constantes, presentes 
de forma transversal no organograma da SUMA, em 
todas as atividades desenvolvidas e nas diferentes 
geogra�as em que a organização marca presença. 
Neste âmbito, desenvolvemos uma cultura preventiva, 
de identi�cação e avaliação de riscos, acompanhamen-
to dos serviços prestados e de�nição de medidas de 
controlo a implementar.

A satisfação e �delização dos clientes é outro objetivo, e 
um que envolve estreita colaboração com serviços de 
operação e de apoio, na busca de soluções relevantes, 
adequadas e sustentáveis, que permitam melhorar a 
qualidade dos serviços, avaliada pela implementação 
das campanhas de satisfação junto dos clientes, e da 
monitorização do desempenho da SUMA, através dos 
vários indicadores de�nidos para o efeito.

E já que legislação, serviços, expetativas e necessida-
des não são estáticos, esta é uma área em permanente 
desenvolvimento, mantendo como propósito o compro-
misso de um desenvolvimento sustentável e seguro.

Rita Ferreira
Chefe de Serviços
SFQSA
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Municípios de:
Barreiro, Coimbra, Golegã e Mira

COM DURAÇÃO
= ou > a 1 ano

Municípios de:
Arruda dos Vinhos, 

Cabeceiras de Basto, Oliveira 
do Bairro, Paredes de Coura, 

Peniche e Santarém

Entidades: 
Valorlis e Resinorte

COM DURAÇÃO
< que 1 ano

Desde �nais de abril, a SUMA acrescentou cerca de uma dúzia 
de novas prestações aos serviços de que é responsável.
Entre os de maior duração, conta-se a lavagem de contentores de 
resíduos sólidos urbanos, no concelho de Golegã, por 36 meses, e, 
por 12 meses, serviços de gestão de resíduos urbanos, no município 
de Mira, e serviços para a comunicação e sensibilização para a sepa-
ração e recolha seletiva de biorresíduos, em dois municípios: Barreiro 
e Coimbra.
Os contratos de menor duração referem-se a serviços para recolha 
multimaterial, no concelho de Oliveira do Bairro; serviços de lavagem 
e desinfeção de contentores de resíduos urbanos, em Arruda dos 
Vinhos e Paredes de Coura; serviços de lavagem de ilhas ecológicas, 
na zona de in�uência da Valorlis; serviços de limpeza de praias e 
zonas costeiras, assim como de limpeza urbana da cidade de Pe-
niche; mil ações de sensibilização em estabelecimentos de ensino, 
eventos e feiras, até �nal do ano de 2022, para a Resinorte, e de 
sensibilização para a introdução do sistema de recolha multimaterial 
na freguesia de Lavegadas, no município de Vila Nova de Poiares.
No que concerne a outras tipologias, a SUMA �rmou ainda contrato 
de serviços de aluguer de viatura de lavagem e desinfeção de conten-
tores de resíduos sólidos urbanos com a câmara municipal de Cabe-
ceiras de Basto, e a locação de dois veículos de recolha de resíduos 
urbanos, em Santarém.
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Limpeza de praias
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SUMA 
Brasil 
comemora 
ouro

A participada da SUMA para o mercado brasi-
leiro, que, no �nal do ano passado assumiu a 
designação de SUMA Brasil, prepara-se para 
celebrar 50 anos de percurso.
Na impossibilidade de comemorações presenciais, 
devido à grande dispersão geográ�ca da empresa, 
como também ao contínuo risco de contágio por 
Covid-19, a empresa prepara-se para divulgar uma 
edição especial da sua publicação mensal, acessível 
a todos os trabalhadores, assim como uma campa-
nha de testemunhos, a partilhar interna e externa-
mente, através das suas redes sociais.
Das declarações prestadas, sobressai o reconheci-
mento do pro�ssionalismo e dedicação da equipa, 
assim como as sólidas fundações, que, através das 
competências técnicas e organizacionais da SUMA, 
ganham uma ainda maior projeção no setor ambien-
tal, assumindo a entidade, tal como a sua acionista 
lusa, a missão de “construção de um ambiente 
melhor”.
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Segurança balnear

Antes de ir à praia
A aplicação Info Praia está novamente ativa para 
facilitar, em qualquer local e de forma rápida, o 
acesso à informação sobre as praias e a qualidade 
das águas balneares, galardões atribuídos, equipa-
mentos existentes, bem como o nível de ocupação 
das praias, permitindo aos utentes, antes de se 
deslocarem, selecionar as suas opções.

Sol saudável
Opte por uma exposição ao sol de forma gradual e 
progressiva. Evite a exposição solar entre as 12h30 e 
as 14h30. Para pele sensível, alargue o período entre 
as 11h30 e as 17h30. Protejas as ciranças, e a si, 
com uma t-shirt, chapéu e óculos de sol ,nas horas 
de maior calor, e procure o abrigo de uma sombra. 
Aplique um protetor solar fator 30 nas áreas expostas 
e repita a aplicação após cada banho ou de 2 em 2 
horas. Escolha fator 50 no creme das crianças. Não 
se esqueça de zonas como os pés ou as orelhas.

Fale com o nadador salvador
Se não conhece a praia, pergunte qual o melhor lugar 
para banhos. Ele saberá informar das condições da 
praia, das ondas e das correntes.

Caso não saiba nadar ou nade mal
Se decidir entrar na água, certi�que-se da profundi-
dade e �que sempre na parte rasa. O ideal é evitar 
que a água passe do umbigo. Tente estar acompa-
nhado. Se algo acontecer a uma das pessoas, a 
outra pode buscar socorro.

Praia só com nadador salvador presente
É uma experiência única estar numa praia mais afas-
tada e deserta, mas normalmente não existem nada-
dores salvadores. Assim, evite entrar no mar. Primei-
ro, não conhece as condições do mar nessa praia e 
segundo, não terá auxílio no caso de um incidente.

O efeito de álcool/drogas e alimentos pesados
Não entre na água! E, se alguém nessas condições, 
quiser entrar, impeça! Sob o efeito de álcool, uma 
pessoa perde a capacidade de avaliar riscos. Isso 
também vale para outras drogas, incluindo medica-
mentos que causam sonolência. Nadar depois de 
ingerir alimentos pesados pode provocar enjoos, 
vómito e mal-estar, já que a digestão �ca mais lenta. 
Se estiver na água, pode desmaiar e até afogar-se. 
Após comer, espere, no mínimo, uma hora e meia.

Atenção em dobro com as crianças
As crianças devem �car sempre acompanhadas na 
praia. Mesmo com atenção, pode acontecer que se 
percam da família. Por isso, é importante colocar no 
pulso a pulseirinha com nome, telefone e endereço. 
Na água, nunca deixe a criança desacompanhada, 
especialmente crianças pequenas que podem entrar 
mais facilmente em pânico e afogar-se mesmo em 
piscinas baixas. O adulto deve manter-se à distância 
de um metro da criança – o equivalente a um braço 
estendido. Dessa forma, caso a criança se desequili-
bre, é mais fácil puxá-la e retirá-la da água.
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Adotando algumas medidas básicas pode desfrutar tranquilamente 
da praia e tirar o máximo partido do mar, dos rios ou das piscinas.

Na saída da praia 
deixe apenas as suas 
pegadas. Recolha 
lixo e beatas, e 
coloque nos conten-
tores respetivos.

https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.apambiente.info_praia&hl=pt_PT&gl=US
https://infopraia.apambiente.pt/search/
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“O sistema de gestão 
integrado QAS contribui 
de forma responsável, 
sustentável e e�caz para 
a melhoria dos serviços e 
para a liderança da nossa 
organização.”
Dulce Almeida | 
Técnica de Ambiente

“Darmos o nosso melhor, 
revela-se nos resultados 
e torna o dia-a-dia mais 
grati�cante.”
Rosa Menezes | 
Técnica de HST


