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O mês que termina foi marcado pelo sentimento de 
assombro.

Se, por um lado, o prazer de comunicar que a SUMA é 
recipiente de nova Marca de Con�ança na área do 
Ambiente nunca é em nós perdido, e, desde há seis 
anos, o fazemos com renovado sentimento de orgulho e 
de responsabilidade, por outro lado, foi com imensa 
consternação e surpresa que recebemos e demos a 
conhecer a notícia do falecimento do nosso colega de 
administração para a área de tratamento de resíduos, 
Rui Lopes.

A vida tem esta particularidade avassaladora de nos 
surpreender, quase em simultâneo, com as suas duas 
faces e, sem querer cair em lugares-comuns, creio que a 
solução para a inexorável marcha do tempo é a realiza-
ção de cada indivíduo e o contributo de cada organiza-
ção para as questões que precisamos ver brevemente 
resolvidas, enquanto humanidade, numa abrangência 
que vai da comunidade local à comunidade global.

Acredito que, como entidade quadro de referência, a 
SUMA tem conseguido deixar, em 28 anos de existên-
cia, a sua marca positiva no panorama do ambiente em 
Portugal – de que seis Marca de Con�ança Ambiente 
consecutivas são também testemunho –, e não me 
restam dúvidas de ser esta a melhor forma de valorizar e 
de homenagear todos quantos fazem, no presente e no 
particípio, parte deste percurso.

Pablo Barreiro
Vice-Presidente 
e CFO SUMA
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Municípios de:
Alter do Chão, Barreiro, 

Castelo Branco, Coimbra, 
Gavião, Lagoa e Santarém

Entidade: 
Algar

COM DURAÇÃO
= ou > a 1 ano

Municípios de:
Abrantes, Aljezur, Crato, 

Mafra, Paredes de Coura, 
Peniche, Póvoa de Lanhoso, 

Sousel e Vila do Conde

COM DURAÇÃO
< que 1 ano

Entre os novos serviços contratados à SUMA, destacam-se duas 
prestações de 36 meses e uma de 24, respetivamente: de limpeza 
urbana, no concelho de Lagoa; de recolha e transporte a destino �nal 
de resíduos urbanos, resíduos volumosos fora de uso e lavagem e 
desinfeção de contentores, na área do concelho de Gavião; e de 
recolha de resíduos sólidos urbanos indiferenciados e lavagem e 
desinfeção dos respetivos equipamentos de deposição, em Castelo 
Branco.
Já por um ano, as cinco novas adjudicações dividem-se em serviços 
de recolha de ecopontos, para a Algar, abrangendo os municípios de 
Albufeira, Faro, Lagos, Olhão e São Brás de Alportel; recolha e trans-
porte a destino �nal de resíduos sólidos urbanos e lavagem e desinfe-
ção de contentores, no concelho de Alter do Chão; dois contratos de 
aquisição de serviços para a comunicação e sensibilização para a 
separação e recolha seletiva de biorresíduos, no Barreiro e em Coim-
bra; e a locação de dois veículos de recolha de resíduos urbanos, no 
município de Santarém.
Adicionalmente, foram ainda assumidos compromissos para desen-
volvimento de atividades de natureza diversi�cada em Abrantes, 
Aljezur, Crato, Mafra, Paredes de Coura, Peniche, Póvoa de Lanhoso, 
Sousel e Vila do Conde.

novos 
contratos SUMA
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Limpeza em eventos

NECESSIDADES
EMERGENTES EXIGEM
SOLUÇÕES INOVADORAS
E EFICAZES.
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SUMA 
patrocina 
projeto 
artístico 
e social

Tendo por objetivo a reabilitação do muro, de forma 
ondulante e extensão de quase quatro quilómetros, 
construído para a EXPO’98, que liga Santa Apolónia à 
zona de Braço de Prata, em Lisboa, o projeto Alfa 
Bravo contou com o apoio da SUMA em diversas 
frentes. 
Para além de um valor monetário, com vista à 
remuneração do trabalho de pintura de cerca de 
30 pessoas em situação de sem-abrigo, a vive-
rem debaixo do viaduto de Santa Apolónia, coube 
à organização a lavagem dos 3276 blocos de 
cimento que constituem o muro, durante um 
mês. Entre 6 de abril e 6 de maio, estiveram 
afetos a este projeto, no terreno, três trabalhado-
res, a operarem uma viatura com kit de lavagem 
de alta pressão e uma viatura lava contentores. 
No decorrer dos trabalhos, foi necessário conciliar um 
ritmo de execução intenso às diferentes fases do 
processo, e coordenar esforços com as muitas entida-

des envolvidas (promotores, Administração do Porto 
de Lisboa, Infraestruturas de Portugal, Câmara Munici-
pal de Lisboa e Polícia Municipal), por forma a garantir 
a segurança e proteção dos operadores e dos traba-
lhos executados, assim como o cumprimento dos 
prazos estabelecidos.
No dia 15 de maio, trabalhadores da SUMA juntaram-
-se ainda aos mais de cento e cinquenta voluntários 
que pintaram o muro com as cores do Código Interna-
cional de Navegação Marítima, evidenciando que a 
responsabilidade cívica e social é tanto dever das 
organizações, como comprometimento dos cidadãos 
a nível particular.
Ainda no que concerne a apoios artísticos, a 
SUMA patrocina, novamente e desde 2015, a 
Bienal de Cerveira, que, nesta edição, desa�a a 
re�etir sobre questões urgentes, como o ambien-
te e a sustentabilidade, lançando o repto “We 
must take action/ Devemos agir!”.

Ví
de

o de drones

ví
de

o d
a pintura

https://vimeo.com/715282309/ece774ee8d
https://vimeo.com/715305169/6b856e57bf
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Desde 2017, os portugueses têm vindo a 
reconhecer o esforço e a dedicação da 
equipa de pro�ssionais SUMA, através da 
eleição da organização como Marca de Con-
�ança, na área do Ambiente.
Promovido pelas Selecções do Reader’s 
Digest, este processo anual destina-se a 
avaliar o grau de segurança que os consumi-
dores depositam em marcas de 40 áreas de 
atividade, através de um questionário de 
metodologia qualitativa com perguntas aber-
tas, realizado junto de uma amostra signi�ca-
tiva da população portuguesa.
A votação relativa a 2022 é, novamente, 
indicativa do reconhecimento do empenho da 
organização na concretização do seu com-
promisso de manutenção da qualidade de 
vida das populações, constituindo-se um 
reforço e um incentivo adicional para quem 
presta um serviço público essencial e faz do 
sentimento de missão cumprida um objetivo 
diário.
A todos os que votaram e a todos os que 
contribuem para sermos, uma vez mais, 
Marca de Con�ança, o nosso muito obri-
gado.

SUMA é Marca de Con�ança 
pelo 6.º ano consecutivo
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O NORMAL PODE SER “NOVO”,

MAS O NOSSO DESEMPENHO

DE EXCELÊNCIA É O DE SEMPRE!

OBRIGADO POR MAIS UM RECONHECIMENTO 

COMO MARCA DE CONFIANÇA – AMBIENTE.

Prosseguimos a trabalhar com vista 
às melhores soluções ambientais 
e à qualidade de vida das populações servidas.


