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Esta trata-se da entidade responsável por levar a casa
de cada consumidor água própria para consumo, fechando
ao mesmo tempo o ciclo da água, através da recolha e encaminhamento para tratamento do saneamento. Estes seus
serviços servem os 127 mil habitantes do concelho de Leiria,
chegando, aproximadamente, a 65 mil clientes de água e 45
mil de saneamento.
Para conhecermos melhor esta realidade, estivemos em
diálogo com Leandro Sousa, Diretor-Delegado dos SMAS de
Leiria. Conforme nos explica, gerir todo este universo comporta vários desafios. Apresenta-nos o concelho como “um
território muito disperso, que é o maior a nível nacional quanto
à dimensão da rede de água, com um conjunto de infraestruturas muito vasto e complexo”. Números que traduzem estas
palavras são o total de 24 captações ou de 78 reservatórios,
que requerem dos SMAS de Leiria um esforço intenso, especialmente num contexto de escassez de recursos humanos.
“Houve muita gente a reformar-se e, apesar de estarmos a
recrutar, não é fácil encontrar técnicos para as áreas de que
precisamos”, refere.
Se, por um lado, existem dificuldades e condicionalismos,
por outro, os SMAS de Leiria beneficiam hoje de uma situação financeira comparativamente favorável face à de alturas
anteriores. Leandro Sousa diz-nos, a esse respeito, que foi
possível “gerar algum capital para investimento e, com isso,
criar projetos que vão alavancar o nosso trabalho e permitir
que nos aproximemos das entidades de referência no setor”.
Para já, há várias razões para que se faça um balanço positivo
do que foi realizado nos últimos anos. O nosso entrevistado
informa que “a rede de saneamento, que em 2009 cobria 67%
do concelho, atualmente cobre 87% e, com os investimentos
em curso, chegará aos 95% em 2020”.

Uma nova imagem

Mais próximos
dos

leirienses

Fomos ao encontro dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Leiria, num
momento em que comemoram 85 anos. Se a altura já seria especial por isso, ainda mais se torna
por todos os projetos e investimentos em que estão envolvidos.

Este último exemplo corresponde apenas a uma das várias
frentes em que os SMAS de Leiria têm vindo a melhorar a sua
atuação. Para Leandro Sousa, um outro aspeto de grande
importância prende-se com a criação de uma relação mais
presente e mais humanizada entre a empresa e os utilizadores
dos seus serviços. “Anteriormente, o que existia era o envio
da fatura mensal e pouco mais. Os leirienses não estavam
habituados a ver os SMAS com o tipo de atividade pública
que agora tem”, considera.
Na sequência desse progresso, Leandro Sousa aponta
como grande enfoque para os próximos tempos a mudança
de imagem dos SMAS de Leiria no sentido de torná-la ainda
“mais moderna, mais apelativa e mais próxima do cliente”.
A aplicação móvel Lizaqua é um projeto recente que

exemplifica essa estratégia, possibilitando a qualquer cliente, utilizador
ou visitante que, sem necessidade
de registos, possa ter informação da
qualidade da água que está a beber
em função do local onde se encontra, tendo também a possibilidade
de reportar roturas na via pública
ou receber informações sobre interreupções do abastecimento, tanto
programadas como por avaria. O
responsável relata que a app “tem
tido uma adesão significativa, notando-se que as pessoas já procuram
comunicar cada vez mais através
deste meio. Já perceberam que não
precisam de ligar para os SMAS
como faziam antigamente e a criação deste mecanismo teve
muito a ver com este nosso objetivo de sermos mais próximos
e facilitarmos a comunicação das pessoas para connosco”.
A desmaterialização é, aliás, uma tendência que se está a
estender à generalidade do funcionamento da empresa, no
quadro do seu amplo projeto de modernização administrativa.
Num outro âmbito, os SMAS de Leiria estão igualmente
ativos na melhoria técnica das suas operações. Destaca-se,
por um lado, “o projeto da telemetria, a fim de reduzirmos e
controlarmos as perdas de água, dentro do qual estamos a
proceder a uma substituição massiva de contadores; vão ser
16 mil, a somar aos 14 mil que, entretanto, já tínhamos substituído”. Ao mesmo tempo, Leandro Sousa nomeia também
a elaboração de projetos para “a requalificação da rede de
água, com a substituição das tubagens, sendo que uma parte
deste processo será feita no âmbito dos próprios projetos de
requalificação urbana da cidade”.

