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EDITORIAL 1

Destaque

A doença “COVID-19”, provocada pelo novo vírus 
SARS-CoV-2, surgiu de forma inesperada e, com ele-
vados índice de contágio e difícil controlo, atingiu 
rapidamente proporções de Pandemia Mundial.

O que representou este vírus no nosso quotidiano e 
como nos adaptamos para garantir à população 
o abastecimento e o saneamento, são temas que 
trazemos nesta edição.

Em tempos de COVID-19
“Um outro Mundo”

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada
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NESTA EDIÇÃO2

REABILITAÇÃO DA REDE 
Abastecimento de Água e Saneamento
Os operacionais dos SMAS de Almada, procede-

ram à renovação das redes de abastecimento 

de água e drenagem de águas residuais em 

várias localidades do Concelho.

COLABORAÇÃO DO PIQUETE DE ÁGUA
COM O HOSPITAL GARCIA DE ORTA
Reparação de uma rotura 
A equipa do Piquete de Água, dos SMAS de Almada 
colaborou, no passado mês de março, com a equipa 
de manutenção do Hospital Garcia de Horta (HGO) na 
reparação de uma rotura dentro das suas instalações.

EM TEMPOS DE COVID-19
Um “Outro Mundo”
A doença “COVID-19”, provocada pelo novo vírus 

SARS-CoV-2, surgiu de forma inesperada e, com 

elevados índice de contágio e difícil controlo, 

atingiu rapidamente proporções de Pandemia 

Mundial.

APROVADO PRESTAÇÃO DE CONTAS
2019
A Assembleia Municipal de Almada aprovou em 

reunião da Sessão Ordinária, realizada no dia 29 

de junho de 2020, o “Relatório de Prestação de 

Contas dos SMAS de Almada” relativo ao exercí-

cio de 2019.

4

6

10

21



boletim smas almada | nº 8 | agosto | 2020

EDITORIAL 3

Vivemos tempos ímpares e de grandes desafios.

A pandemia que estamos a enfrentar obrigou-nos 
a alterar parte do nosso funcionamento e dos 
nossos métodos de trabalho. No entanto, graças 
a todos os nossos funcionários conseguimos ultra-
passar a fase mais complicada.

Reconheço que ainda estão por vir alguns desa-
fios e o retorno à normalidade será um verdadeiro 
teste à nossa resiliência.

Tenho a certeza que conto convosco para sermos 
mais uma vez exemplares e sabem que podem 
sempre contar comigo. 

Mesmo com os constrangimentos devido ao CO-
VID-19 conseguimos manter os nossos serviços a 
funcionar e nomeadamente continuar com as 
obras ao nível da renovação e manutenção das 
redes de adução e distribuição de água, assim 
como do serviço de saneamento. 

Quero deixar, novamente, uma palavra espe-
cial de agradecimento aos nossos operacio-
nais que continuam na linha de frente para ser-
vir Almada com a excelência e eficácia que 
nos é reconhecida. 

Mais uma vez reforço que é um privilégio trabalhar 
ao vosso lado. 

Estamos juntos! 

 Miguel Salvado
Vereador Administrador Executivo

MAIS UMA VEZ REFORÇO 
QUE É UM PRIVILÉGIO 
TRABALHAR AO VOSSO 
LADO. 
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Rua da Olivença
Na renovação da rede de abastecimento, uma 
intervenção na conduta distribuidora de água de 
400mm de diâmetro, foram substituídos 18 metros 
num troço “difícil”, um ramal de ligação e foi ainda 
instalado 1 hidrante para combate a incêndios.

Rua Armando dos Santos, na Vila Nova
Os trabalhos de reabilitação da rede de abasteci-
mento consistiram na substituição de aproximada-
mente 100 metros de tubagem da rede de abas-
tecimento e 20 ramais de ligação. Foram também 
instalados um marco de incêndio e duas bocas de 
incêndio, de chão.

Rua Luiz António Verney
Foram substituídos 220 metros de rede (tubo em pvc 
com 90 mm de diâmetro), construídos dez ramais de 
ligação aos edifícios e instalados três hidrantes de 
combate a incêndio.

Cova da Piedade
Os SMAS de Almada acompanham a reabilitação da 
rede de água na Cova da Piedade, cujo dono de obra 
é a superfície comercial Continente. A intervenção 
compreende obras de substituição das redes de distri-
buição de água, incluindo todos os trabalhos inerentes 
ao restabelecimento de cerca de 28 ramais domiciliá-
rios e nós de ligação às condutas existentes, bem como 
a colocação de dois novos marcos de incêndio.

Nesta empreitada, pela sua natureza, está a ser utilizada 
a técnica de Pipe Bursting (com destruição da conduta 
existente). Sem abertura de vala, a conduta existente é 
utilizada para condução da conduta nova.

REABILITAÇÃO DA REDE 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ALMADA

COVA
DA 

PIEDADE

CAPARICA

COVA
DA 

PIEDADE
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VÁLVULAS DE SECCIONAMENTO
Ao longo de todo o ano, as equipas de Operação e 
Manutenção de redes de água, realizam um conjunto 
de intervenções e manutenções de acessórios instala-
dos na rede pública de abastecimento de água, inseri-
dos no plano de manutenção preventiva 2020.

Estes acessórios são importantes na rede de abasteci-
mento de água pois facilitam as operações na rede, 
permitindo isolar troços de condutas de água e assim 
minorar eventuais inconvenientes no fornecimento à 
população, em casos de avarias ou obras de reabilita-
ção de condutas.

São componentes individuais e têm um tempo de vida 
útil limitado, sendo estas ações de manutenção de 
extrema importância para a prestação de um serviço 
público de qualidade.
 
Herdade da Aroeira – Charneca Caparica
Oito válvulas de seccionamento de cunha elástica 
(3DN100 e 5DN80)
Fonte da Telha – Costa Caparica
Duas válvulas de seccionamento de cunha elástica 
(1DN90 e 1DN80)
Bairro de São João – Sobreda
Cinco válvulas de seccionamento de cunha elástica 
(1DN150, 3DN80 e 1DN60)
Rua Marco Cabaço – Charneca Caparica
Três válvulas de seccionamento de cunha elástica 
(1DN90 e 2DN63).

BEBEDOUROS
No âmbito do Sistema de Gestão de Segurança da Água 
e de modo a garantir a qualidade da água distribuída a 
toda a população é feita anualmente a manutenção a 
todos os 65 bebedouros instalados na via pública. 

Em conjunto com a CMA e no decorrer do “Projeto im-
plementar a hora de beber água”, foram instalados 4 
bebedouros dentro de algumas escolas do concelho 
de Almada: Vale Flores; Vale Fetal; Trafaria; Laranjeiro.

HIDRANTES
Numa altura em que infelizmente se tem falado tanto 
em incêndios, importa salientar que uma das medida 
mais importantes é a prevenção, ou seja, a manuten-
ção dos hidrantes e que deve ser feita antes da época 
mais propícia à propagação de incêndios.

Consideram-se hidrantes os marcos de incêndio e as 
bocas-de-incêndio. Estes são alimentados pela rede 
pública de abastecimento de água. Os hidrantes são 
utilizados para manobras nas redes de abastecimento 
de água e para o combate em incêndio.

O manuseamento deve ser efectuado exclusivamente 
pelos Serviços Municipais, Protecção Civil e Corpora-
ções de Bombeiros.

Os marcos de incêndio são salientes em relação ao ní-
vel do pavimento, localizam-se junto ao lancil e sempre 
que possível em cruzamentos, de modo a estarem bem 
visíveis. Os seus afastamentos são definidos em função 
do grau de risco de incêndio da zona.

O ramal de ligação dos marcos de incêndio tem o diâ-
metro nominal mínimo de 90mm.

SOBREDA

CHARNECA
DE

CAPARICA

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ACESSÓRIOS
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As três saídas dos marcos de incêndio são, do tipo Storz 
para aperto rápido, com os diâmetros nominais de 
52mm, 75mm e 110mm.

As bocas-de-incêndio são de parede ou de passeio, 
onde estão incorporadas. Se forem salientes são instala-
das em nicho próprio.

O ramal de ligação das bocas-de-incêndio tem o diâ-
metro nominal mínimo de 45mm.

A saída das bocas-de-incêndio tem o diâmetro nominal 
de 52mm.

A rede de distribuição de água do Concelho de Alma-
da, com cerca de 800 km, dispõe de 3074 hidrantes. 
Este ano, os SMAS de Almada já realizaram a manuten-
ção a 527 hidrantes (17%), nas zonas mais criticas do 
Concelho identificadas em conjunto com a Proteção 
Civil de Almada, das quais destacamos:

Zona Florestal
Entre a Trafaria  e a Fonte da Telha (incluindo todas as praias)
Areias (Charneca Caparica)
Quinta de Santa Teresa (Charneca Caparica)
Rua Nicolau Tolentino (Charneca Caparica)
Alameda Amália Rodrigues (Charneca Caparica)
Estrada do Robalo (Caparica)
Estrada de Pêra (Caparica)
Quinta da Francesa (Sobreda)
Quinta da Carcereira (Sobreda)
Murfacém (Trafaria)
São João - Sobreda
Rua Arsenal do Alfeite e Rua António Calado (Feijó)

Núcleos Históricos
Almada
Cacilhas
Cova Piedade
Trafaria
Sobreda

Os SMAS de Almada têm efetuado o acompanha-
mento dos trabalhos das seguintes empreitadas:

Caramujo/Romeira
Remodelação das redes de drenagem e rede de 
abastecimento de água no âmbito da nova ligação 
viária no Caramujo/Romeira.

Rotunda Quinta de Cima - Charneca da Caparica
Alterações nas infraestruturas da rede pública de 
abastecimento de água existentes neste local.

Fonte da Telha
Remodelação das redes de drenagem e de abaste-
cimento de água instalados naquela zona.

REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM
Empreitadas da Câmara Municipal de Almada

SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM
Empreitadas da Câmara Municipal de Almada

Os SMAS Almada realizaram, no mês de fevereiro, 
a substituição do grupo electrobomba que sustenta 
o furo de captação “AC8”, localizado na Charneca 
de Caparica.

O anterior equipamento chegou ao final do seu ciclo 
de vida e já não garantia uma eficiente captação 
de água do Aquífero Tejo-Sado. Com esta substitui-
ção fica assegurada a utilização deste furo, um dos 
mais antigos ainda em exploração e com água de 
excelente qualidade.

Outra das tarefas que foi também realizada foi a vulca-
nização dos cabos elétricos, de modo a garantir a es-
tanquidade das ligações que se encontram submersas 
a uma profundidade de aproximadamente 80 metros 
abaixo do nível da água.

Estas tarefas foram realizadas por uma equipa de Eletro-
mecânica, que dispõe de formação especifica para a 
sua realização e com o apoio de uma grua móvel de 
grandes dimensões.

CHARNECA
DE

CAPARICA

FURO DE CAPTAÇÃO AC8

No início do ano, aproveitando a altura do ano em 
que existia um menor consumo de água por parte da 
população, os SMAS Almada aproveitaram para reali-
zar importantes tarefas de manutenção preventiva, de 
modo a assegurar a total disponibilidade do sistema pú-
blico de abastecimento de água.

Nesse sentido, foram substituídas as válvulas na Estação 
Elevatória do Feijó - válvula de controlo motorizada e 
válvula anti-retorno (retenção) assegurando assim a to-
tal operacionalidade da estação.

SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

FEIJÓ
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COLABORAÇÃO DO PIQUETE DE ÁGUA 
COM O HOSPITAL GARCIA DE ORTA

CAPARICA

A equipa do Piquete de Água dos SMAS de Almada, 
em conjunto com a equipa da manutenção do Hos-
pital Garcia de Orta levaram a efeito a reparação de 
duas roturas dentro das suas instalações, durante o es-
tado de emergência (COVID-19).

As intervenções consistiram na substituição de um troço 
de tubagem de alimentação de água para consumo 
humano para os reservatórios do Hospital, troço este que 
se encontra enterrado na encosta a jusante do contador 
e que tinha uma rotura de proporções consideráveis, não 
tendo a equipa de manutenção do HGO, os meios pró-
prios para proceder a este tipo de intervenção.

A conduta distribuidora (DN 315mm) proveniente do 
reservatório de água do Feijó, na Rua José Carlos de 
Melo, foi objeto de reparação, por parte da equipa do 
Piquete de Água, na sequência de uma rotura.

INTERVENÇÃO NA RUA JOSÉ CARLOS DE MELO

LARANJEIRO

Na Estação Elevatória de Corroios foram substituídas condutas que já não garantiam a eficiência do sistema por 
terem atingido o fim do ciclo de vida, por tubagens mais resistentes em inox, nomeadamente, nos troços da conduta 
adutora Vale de Milhaços – Corroios.

Estas manutenções das redes de abastecimento de água procuram garantir a eficiência do sistema de abastecimen-
to de água, em quantidade e qualidade à população de Almada.

MANUTENÇÃO NA REDE ADUTORA 
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A equipa operacional do Setor de Construção e Conser-
vação das Redes de Drenagem dos SMAS procedeu à 
reabilitação curativa, num troço de rede de drenagem 
doméstica, na rua Isidoro Ferreira na freguesia do Feijó.
 
A intervenção, de carácter inadiável e urgente, consistiu 
na substituição integral do ramal de ligação por uma 
nova tubagem de 160mm de diâmetro e possibilitou a 
regularização dos sistema de drenagem do ramal que 
recebe os efluentes domésticos.

FEIJÓ

Rua Manuel Sousa Coutinho
Os SMAS executaram a empreitada de substituição inte-
gral das redes de abastecimento de água e de sanea-
mento (doméstico e pluvial) ao longo da rua Manuel de 
Sousa Coutinho, na freguesia de Almada, 

Foram renovados 190 metros de rede de abastecimen-
to de água, 243 metros de rede de saneamento do-
méstico e 237 metros de rede de drenagem de águas 
pluviais, bem como todos os ramais existentes de liga-
ções à rede.

A intervenção culminou com a pavimentação da rua 
e a marcação das passadeiras e demais sinalizações.

Rua de S. João às Quintinhas

A execução da empreitada de construção da rede viá-
ria na rua de São João às Quintinhas está concretizada 
e teve uma duração de 90 dias. A intervenção decorreu 
também na rua João de Albernaz, ambas na freguesia 
da Charneca de Caparica.
 
Os arruamentos construídos contemplam a existência de 
vias de acesso para a circulação de veículos ligeiros e 
pesados (betuminoso), passeios para circulação de pes-
soas (calçada) e lugares de estacionamento.
 
Após a total renovação da rede de abastecimento de 
água e de drenagem de águas residuais (domésticas 
e pluviais), o objetivo é estabelecer as condições ideais 
para a circulação na zona.

CHARNECA
DE

CAPARICA

ALMADA

REDES DE ÁGUA E DE SANEAMENTO

REABILITAÇÃO NA REDE DE DRENAGEM
Rua Isidoro Ferreira
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Manter em bom estado e aumentar a longevidade 
e funcionalidade das tubagens e infraestruturas da rede 
adutora e distribuidora de abastecimento de água é 
uma das grandes prioridades dos Serviços.

Neste sentido, procedeu-se a uma intervenção impor-
tante nas duas saídas para a rede distribuidora exis-
tentes nos Reservatórios do Raposo, responsáveis pelo 
abastecimento de toda a zona baixa da Caparica e de 
parte da freguesia do Feijó.

Tratam-se de condutas distribuidoras de grande di-
mensão (600mm) que foram totalmente beneficiadas 
e sujeitas a pintura, procurando assegurar uma maior 
longevidade e eficiência das tubagens e da rede de 
abastecimento.

RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO RAPOSO

CAPARICA

Os SMAS de Almada realizaram  ensaios de funcio-
namento na rede de drenagem de águas residuais, em 
Almada, cujo o objetivo é detetar ligações cruzadas ou 
erradas, como por exemplo redes domésticas ligadas 
às redes pluviais e/ou o inverso.
 
Os ensaios consistem na realização de testes com a 
introdução de fumo nos coletores de saneamento de 
forma a ser possível fazer um diagnóstico preciso da si-
tuação no local, examinando a sua trajetória, através 
dos dispositivos públicos e privados, tais como sarjetas, 
caixas de ramal, caleiras ou grelhas.

Relembramos que o fumo utilizado é inócuo, não apre-
senta riscos para a saúde, mesmo que inalado e não 
potencia o risco de incêndio. O mesmo não entra nas 
habitações, exceto nos casos em que existam proble-
mas na canalização (fugas ou defeitos).

TESTES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO 
NA REDE DE SANEAMENTO

ALMADA
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A doença “COVID-19”, provocada pelo novo vírus SARS-CoV-2, surgiu de forma inesperada e, com eleva-

dos índice de contágio e difícil controlo, atingiu rapidamente proporções de Pandemia Mundial.

Foi necessária uma reação célere para encontrar soluções de proteção da saúde e da vida, de cada 

um de nós em sentido literal, e no “cuidarmos uns dos outros”, em simultâneo.

O destaque desta edição é dedicado, sobretudo, a esta “nova realidade”, este exigente período sentido 

por todos nós como um longo percurso, que nos conduz até um tempo, que vivemos de forma diferente, 

com reaprendizagem e reorganização do “nosso individual e coletivo”.

Que vírus é este e como se transmite? O que provoca e o que devemos todos fazer para nos proteger-

mos? Que medidas adotamos e como reagimos? O que alcançamos e como vivemos agora o nosso 

dia-a-dia? O que nos “reserva o futuro”? 

Falaremos destas questões e das respostas que fomos tendo de adotar, que redefinem o primordial 

- a vida e a satisfação das necessidades mais básicas, diretamente relacionadas com a sobrevivên-

cia, onde também encontramos o bem “Água” que não pode faltar e, uma vez mais, neste contexto, 

é essencial. 

EM TEMPOS DE COVID-19, 
UM “OUTRO MUNDO”
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O VÍRUS E A DOENÇA

Coronavírus
Os Coronavírus são uma família de vírus que podem 
causar doença no ser humano. A infeção pode ser se-
melhante a uma gripe comum ou evoluir para uma do-
ença mais grave. 

O novo Coronavírus, designado SARS-cov-2, que sig-
nifica Severe Respiratory Acute Syndrome (Síndrome 
Respiratória Aguda Grave), responsável pela doença 
COVID-19, nome oficial, atribuído pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) à doença provocada por este 
novo Coronavírus, que pode causar infeção respirató-
ria grave como a pneumonia. Este vírus foi identificado 
pela primeira vez em seres humanos, no final de 2019, 
na cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei, ten-
do sido confirmados casos em outros países. 

Transmissão
A transmissão direta é feita de pessoa a pessoa e, ge-
ralmente, ocorre após o contacto próximo a um doente 
infetado ou de transmissão indireta do contacto com 
superfícieis e objetos contaminados.

O período de incubação (até ao aparecimento de sin-
tomas) situa-se entre 2 a 14 dias, segundo os dados ofi-
cialmente divulgados.

Sinais e Sintomas
Os sinais e sintomas do COVID-19 podem variar em gra-
vidade, desde a ausência de sintomas (sendo assinto-
máticos), até sintomas de infeção respiratória aguda, 
ligeiros e moderados. 

As pessoas afetadas podem apresentar sintomas seme-
lhantes a uma gripe, como por exemplo: 
• Febre 
• Tosse 
• Falta de ar (dificuldade respiratória) 
• Cansaço 
• Dificuldade respiratória (falta de ar)
• Dor de garganta

Em casos mais graves pode evoluir para pneumonia 
grave com insuficiência respiratória aguda, falência re-
nal e até mesmo, levar à morte. 

As pessoas com sintomas devem ligar para o centro de 
contacto SNS24 (808 24 24 24), antes de recorrer a ser-
viços de saúde.

FASES E DATAS

O conhecimento da doença e a frieza dos números 
diários que nos chegavam de outros países, nas cha-
mada “batalhas pela vida”, trouxeram-nos o imperio-
so sentimento de dever cívico e a auto-iniciativa de 
recolhimento.

Mensagens de “Fique em casa” e “Juntos vamos ven-
cer” deram o mote a um comportamento exemplar as-
sumido pelos portugueses. Foram repetidamente veicu-

ladas, partilhadas e assumidas com a responsabilidade 
pelas vidas, nomeadamente dos que diariamente es-
tão na “frente dos cuidados de saúde” e da segurança 
de todos, ou ainda na “orientação dos destinos do país” 
e na prestação de serviços essenciais de que depende-
mos, e que nunca puderam parar. 

A resposta à ameaça do vírus passou por várias fases 
determinadas pela Direção Geral de Saúde com mobi-
lização de todo o Sistema Nacional de Saúde para ate-
nuar a propagação e diminuir a taxa de mortalidade.

Imagens de ruas desertas chegaram às nossas casas, 
e confirmaram a inevitável declaração de “Estado de 
Emergência” em Portugal, um regime excecional, de di-
fícil decisão, mas previsto na Constituição da República, 
adotado  devido a noção de estarmos perante uma 
“ameaça” execional e anómala. 

Determinou, em termos gerais, o confinamento obriga-
tório e o dever especial de proteção de alguns grupos 
populacionais. A interdição das deslocações ou per-
manência injustificada na via pública; o Teletrabalho; o 
encerramento de escolas e estabelecimentos comer-
ciais, a limitação às atividades de algumas empresas, 
estabelecimentos e meios de produção, entre outras. 

Contenção 

>

Contenção alargada

>

 Mitigação

>

Recuperação

doença ainda fora 
de Portugal

cadeias secundárias na 
Europa e casos impor-
tados em Portugal, mas 

sem cadeias secundárias

focos identificados de 
transmissão local, em 

ambiente fechado e/ou 
transmissão comunitária

atividade da doença 
decresce em Portugal e 

no Mundo

Estado Datas

Emergência 19 março a 2 abril > 17 abril > 2 maio

Calamidade 3 maio a 1 junho

Alerta
1 de junho
Portugal Continental 
(exceção Área Metropolitana de Lisboa e 19 freguesias de 5 concelhos em estado de calamidade.)

Contingência
1 junho 
Área Metropolitana de Lisboa
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Medidas na Área Metropolitana de Lisboa 
(em que Almada também se insere):
• Confinamento obrigatório domiciliário ou hospita-

lar para pessoas infetadas ou em vigilância ativa.
• Limitação do número de pessoas nos ajuntamentos.
• Proibição de consumo de bebidas alcoólicas ao ar livre.
• Encerramento dos estabelecimentos comer-

ciais às 20:00. Hipermercados e supermerca-
dos abertos até 22:00, mas proibida venda de 
bebidas alcoólicas após 20:00. Os restaurantes 
podem funcionar além das 20:00 para refei-
ções no local, em serviço de take-away ou en-
trega ao domicílio. 

 Estes horários podem ser adaptados pelo Presidente  
 da Câmara Municipal, mediante parecer favorável    
 da Autoridade de Saúde Local e das Forças de  
 Segurança.
• Os Serviços Públicos mantêm preferencialmen-

te o atendimento presencial por marcação, 
com exceção para os atendimentos prioritários.

• 24 horas/dia os serviços de abastecimento de 
combustível (exclusivamente para venda de com-
bustíveis); farmácias; funerárias; equipamentos 
desportivos; clínicas; consultórios e veterinários.

Fontes: Direção Geral de saúde (https://www.dgs.pt/) e Comunicado 
do Conselho de Ministros , 13 de agosto 2020.

O DESCONFINAMENTO
Porque a vida depende também do movimento da so-
ciedade, foi necessário “abrir paulatinamente as portas” 
às regras mais restritivas e assumir a revitalização,  de for-
ma gradual e atenta ao evoluir da pandemia, através 
da vigilância e avaliação sistemática em todo o país.

Em resultado dessa análise foi decretado o designado 
Desconfinamento. Um levantamento progressivo das 
medidas de confinamento, com retoma gradual da 
vida em sociedade e das atividades económicas. A via 
foi a de orientações e regras muito específicas para os 
diferentes setores.

O fim do estado de emergência não representa o fim do 
surto”, “Desconfinar não significa relaxar, temos todos o 
dever de evitar que o esforço exemplar feito por todos os 
portugueses, seja deitado por terra” foram , no entanto, 
frases deixadas por órgãos de soberania do país e das 
autoridades de saúde, em forma alerta para o facto de 
ser necessário manter algumas das condições e regras 
gerais antes definidas e continuar a cumprir e respeitar 
práticas que, tornaram possível conter a pandemia. 
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SMAS DE ALMADA - AS MEDIDAS COVID-19
Também em tempos de Covid-19, “a água” revela-se 
um bem essencial à vida e à saúde, dela ouvimos dia-
riamente falar nas recomendações como a higiene e 
lavagem frequente das mãos e dos espaços. 

Nos SMAS de Almada temos consciência de que presta-
mos Serviços Públicos essenciais, que não podem faltar 
e que não podem parar. 

Neste sentido, ainda antes da declaração do Estado de 
Emergência Nacional, os SMAS de Almada realizaram 
no dia 28 de fevereiro uma reunião com a presença da 
Gestão de Topo e de representantes das diversas unida-
des orgânicas, onde, entre outras medidas, foi decidido:
• Designar o Coordenador do Plano de Contingência;
• Preparar o Plano de Contingência dos SMAS de Almada;
• Desenvolver diligências para o levantamento de 

necessidades de aquisição de produtos de prote-
ção e segurança no trabalho, de higiene e limpeza 
e de  infraestruturas  tecnológicas de comunicação 
e informação;

• Elaborar e divulgar informação referente a medidas 
de prevenção e proteção; 

• Iniciar a preparação e o planeamento dos proce-
dimentos a adotar.

Do Plano de Contingência Coronavírus  COVID-19 dos 
SMAS de Almada elaborado e divulgado, no mês de 
março, a todos os trabalhadores e publicado no sítio 
institucional dos SMAS, consta:

• O âmbito de aplicação - a todos os trabalhado-
res dos SMAS de Almada, prestadores de serviço 
que trabalham em permanência nas instalações 
destes Serviços;

• A fase de prevenção e declaradas as medidas 
ao nível: comportamento individual; equipa-
mentos e produtos a disponibilizar; limpeza das 
instalações; identificação do impacto nos SMAS; 
isolamento temporário.

• Fase Contingência: Atuação perante um caso 
suspeito; Atuação perante um caso validado; 
Atuação perante um caso confirmado e controlo 
da exposição.

• Vigilância de contactos próximos.

Na sequência da implementação do Plano de Con-
tingência Coronavírus  COVID-19 dos SMAS de Alma-
da e da aplicação do Decreto-Lei nº 10-A/2020 de 
13/03/2929 que estabeleceu medidas excecionais e 
temporárias relativas à situação epidemiológica do 
novo Coronavírus COVID- 19, foi decido:

• Tornar público a suspensão de todos os trabalhos 
presenciais. Os balcões de atendimento foram 
encerrados.

• Dar prioridade aos serviços digitais, os assuntos pas-
saram a ser efetuados via online, telefónico e e-mail.

• Implementar medidas de Apoio Social (reunião de 
Câmara Municipal de 20 de abril 2020), relativas ao 
pagamento faturas, ao cancelamento de ações 
coercivas, e  à promoção dos tarifários sociais, para 
que a água não faltasse nas torneiras. 

Os SMAS de Almada não pararam no entanto, tendo 
sido determinado a continuidade do funcionamento 
dos serviços essenciais, prioritário e/ou urgentes.

De entre estes:
• a produção e distribuição de água destinada a con-

sumo humano, com o controlo da sua qualidade;
• a drenagem de águas pluviais e a drenagem e tra-

tamento de águas residuais;
• a gestão das respetivas redes e equipamentos;
• a resposta dos Piquetes de água e saneamento (ex:fu-

gas e avarias via pública e redes prediais; falta de água 
e pressão; inundações de águas residuais e pluviais)

• situações urgentes de Contadores

Para proteção dos trabalhadores, foram adotadas 
diversas medidas, entre as quais: a rotação dos ele-
mentos das equipas e o teletrabalho, que garantiu 
o necessário distanciamento social, com inerente 
reforço das soluções tecnológicas. Neste sentido, 
foram adquiridos e disponibilizados computadores 
portáteis e VPN para o trabalho remoto. Foram ad-
quiridos e disponibilizados para utilização mais alar-
gada equipamentos de proteção individual (másca-
ras, luvas, batas e  viseiras e soluções alcoólicas e 
de higiene e limpeza.). Existem cuidados especiais a 
nível de desinfeção das mãos, com dispositivos co-
locados nos locais de trabalho, assim como todas 
as regras de conduta social inerentes ao plano de 
contingência interno.  A desinfeção e limpeza das 
instalações, a aquisição de materiais e equipamen-
tos de trabalho e de segurança foi assegurada. Os 
“refeitórios” e os espaços de uso comum obedecem 
às novas regras específicas, nomeadamente de lo-
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ERSAR ESCLARECE
Não existem registos do vírus COVID-19 afetar a água potável 
(redes), a qual dispõe de barreira sanitária (cloro).

E apesar da ingestão não ser uma via de exposição relevan-
te ao COVID-19 a Entidade Reguladora dos Serviços de Água 
e Saneamento em Portugal (ERSAR) entendeu deixar uma vez 
mais, uma mensagem de confiança, que reafirma que em 
Portugal a água da torneira é segura para beber, mensagem 
que transcrevemos:

“As entidades gestoras estão em contacto com as autoridades 
de saúde e com a ERSAR, no que toca ao controlo da quali-
dade da água nas diferentes fases de evolução da epidemia 
COVID-19. Os atuais processos de tratamento e desinfeção da 
água da torneira são eficazes na remoção de vírus, pelo que 
não existem motivos de saúde para os consumidores optarem 
por água engarrafada ou outras bebidas.”

Deixou ainda a todos os consumidores a nota técnica da Orga-
nização Mundial da Saúde, publicada a 3 de março de 2020, 
com as seguintes conclusões da análise ao tema:
“1. As vias de transmissão principais do COVID-19 são a respira-
tória e o contacto; 
2. O vírus COVID-19 não foi detetado em sistemas de abasteci-
mento de água e o risco para estes sistemas é baixo;
3. A presença do vírus COVID-19 na água é possível, mas não 
existem evidências da sua transmissão através de água desti-
nada ao consumo humano que possa estar contaminada;
4. O vírus COVID-19 tem uma membrana exterior muito frágil, o 
que lhe confere pouca estabilidade no ambiente e uma ele-

vada suscetibilidade à atuação de agentes oxidantes, como é 
o caso do cloro utilizado para desinfetar a água nos sistemas 
de abastecimento.”

Estas e outra informações dedicadas ao tema podem ser con-
sultadas em www.ersar.pt

Em Almada os SMAS de Almada mantêm o fornecimento de 
água segura para consumo humano nas torneiras dos con-
sumidores. Asseguramos o cumprimento da legislação e das 
recomendações do setor das águas, nomeadamente com a 
desinfeção da água a ser garantida (pela adição de cloro) as-
sim como a realização de análises de controlo de qualidade 
em todo o sistema de abastecimento, em tempo real.

Fonte: “COVID-19 e o fornecimento de água segura na torneira (ERSAR)

APDA ESCLARECE
Todos os estudos e dados científicos disponíveis até o momento 
indicam que o vírus SARS-CoV-2, responsável pela doença de-
signada COVID-19, não permanece ativo nas águas residuais. 
Não há evidências de que este novo coronavírus tenha sido 
transmitido por sistemas de saneamento, com ou sem trata-
mento de águas residuais.

No caso das lamas de ETAR, dado resultarem de sucessivos 
processos de tratamento nas linhas líquida e sólida (da ETAR), e 
com base no facto de o vírus não permanecer ativo nas águas 
residuais, é expectável que também não exista a presença de 
vírus na forma ativa nos subprodutos do tratamento. 

Fonte: Folheto Informativo: COVID-19 (APDA)

COVID-19 E O FORNECIMENTO DE ÁGUA E O SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS

tação e utilização. Cartazes de reforço informativo, 
com recomendações, encontram-se afixados pelas 
várias instalações.

Neste momento os SMAS de Almada procuram exercer 
as suas atividades, com retorno a funções presenciais 
das equipas respeitando, no entanto, as orientações da 
DGS e Autoridade Condições de Trabalho. 

A  periodicidade de leitura de contadores foi retomada, 
assim como as obras e empreitadas de reabilitação a 
cargo dos SMAS. 

O espaço de atendimento presencial na sede foi rea-
berto e adaptado e foram implementadas as soluções 
e regras legais de segurança mantendo os cuidados 
indispensáveis que garantem a segurança quer para os 
clientes quer para os trabalhadores. 

DA RESILIÊNCIA À SUPERAÇÃO
O QUE NOS “RESERVA O FUTURO?

Com resiliência se percorreu o caminho desde março, 
até aqui. E hoje, “olhamos o mundo” de forma diferente 
e inevitavelmente estamos mais atentos a ouvir o que 
por aqui e além se passa.

Por um motivo que é comum, estamos agora perante 
“um novo mundo”, ou outro, diferente, com mudanças 

nos hábitos e rotinas de vida que se impuseram, desde 
logo, na expressão dos afetos e na forma de nos rela-
cionarmos, enquanto famílias, como comunidade e so-
ciedade, e enquanto países ou mundo, dada a escala 
transfronteiriça deste vírus.

Um vírus mutável ainda desconhecido em grande me-
dida no seu impacto, a longo prazo, e ainda sem va-
cinação ou terapêutica de resposta garantida, o ca-
minho que se visiona é, e deverá continuar a ser, o da 
“cultura de prevenção”.

As autoridades afirmam que em Portugal interiorizamos 
a consciência da necessidade de manter o compro-
misso das boas práticas recomendadas, temos noção 
do papel individual e coletivo no controlo da doença, 
para que vidas não se percam e o país não “tenha de 
voltar a parar”, ainda assim nunca será demais relem-
brar que, por ora, não devemos “baixar a guarda”.

A investigação prossegue, com os cientistas, técnicos 
e investigadores numa corrida contra o tempo para al-
cançar o desígnio do tratamento, pelas terapêuticas e 
sobretudo pela descoberta de uma vacina.

Até lá... vamos todos cumprir as recomendações.

“Proteja-se a si e aos outros”.
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Lavar as mãos, com água corrente e sabão, várias ve-
zes ao dia, de forma minuciosa e durante aproximada-
mente 40 a 60 segundos (tempo de cantar os “Para-
béns”), é uma das medidas consideradas essenciais na 
prevenção da Covid-19.

Este gesto deve e pode ser feito de forma correta sem 
desperdício de água, basta manter a torneira fechada 
sempre que não estiver a utilizar a água. 

Lembre-se! A água chega às nossas torneiras, mas é 
um recurso escasso e vital e que no mundo não está ao 
alcance de todos. 

Vejamos “Passo a Passo”, como podemos poupar:
1. Molhe as mãos e não se esqueça, de seguida feche 
a torneira.
2. Aplique sabão em toda superfície das mãos
3. Mantenha a torneira fechada enquanto esfrega: as 
palmas das mãos uma na outra; palma da mão direita 
sobre o dorso da mão esquerda com os dedos entre-
laçados e vice versa; palma da mão com os dedos 
entrelaçados; parte de traz dos dedos com.... ETC
4. Enxague as mãos com água, e logo de seguida fe-
che novamente a torneira ( pode utilizar o cotovelo, ou 
se necessário um lenço de papel).
5. Seque cuidadosamente as mãos.

Agora as suas mãos estão seguras e terá poupado mui-
tos litros de água.

A prevenção do contágio pela Covid-19 levou à utili-
zação massificada de equipamentos de proteção in-
dividual (EPI´s) e de outros materiais específicos para o 
exercício profissional, em segurança, nos mais variados 
setores de atividade.

É agora generalizado o uso de EPI´s, na sua maioria de 
uso único e descartável e raramente reutilizáveis ou re-
cicláveis. Estamos perante um aumento muito elevado 
da produção de “resíduos”, muitos destes considerados 
com potencial de contaminação, cujo destino final 
deve ser correto e cuidadoso, mas por desconheci-
mento ou por descuido negligente acabam indevida-
mente nos ecopontos, nos esgotos ou descartados nas 
ruas, com riscos  para a saúde pública e o ambiental.

Máscaras e luvas no lixo, não nos esgotos, nem na 
reciclagem
• As máscaras e luvas descartáveis e toalhetes desin-

fetantes devem ser colocadas nos contentores do 
lixo comum, dentro de sacos bem fechados, nun-
ca na reciclagem ou nos esgotos e na via pública. 

• As máscaras comunitárias (multiutilização) são reuti-
lizáveis e devem ser higienizadas, seguindo as intro-
duções do fabricante. Se lhe for possível, opte pelo 
uso destas máscaras, com  vantagens ambientais 
e económicas associadas. 

• As embalagens de álcool gel, depois de vazias, 
vão para o ecoponto amarelo. 

• Os recipientes de restauração (take away) descar-
táveis devem ser separados por tipo (cartão, vidro, 
embalagens), se possível opte por levar o seu reci-
piente de casa para transporte.  

• Os fatos, toucas e vestuário tipo clínico têm enca-
minhamento especializado, feito pelos próprias uni-
dades de saúde. 

Adote estas boas práticas e colabore, para minimizar o 
impacto ambiental e evitar a poluição.

“Lavar as mãos com sabão é uma das coisas mais baratas e eficazes que alguém pode fazer para se proteger, a si e aos 
outros, do coronavírus, tal como de muitas outras doenças infecciosas. No entanto, para biliões de pessoas, até esta medida 
tão básica é simplesmente inacessível. 40% da população mundial, ou 3 bilhões de pessoas, não tem lavatório com água e 
sabão em casa.”

Sanjay Wijesekera (UNICEF), 

Diretor do Programa Água, Saneamento e Higiene

LAVE AS MÃOS VÁRIAS VEZES AO DIA, 
MAS, POUPE ÁGUA!

OS DESCARTÁVEIS, OS REUTILIZÁVEIS 
E OS RECICLÁVEIS “COVID-19”
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ATENDIMENTO PRESENCIAL
Medidas de Proteção da Contaminação por SARS-COV2 /COVID 19

Depois de cerca de 3 meses encerrado, devido à pandemia, o Atendimento Presencial dos SMAS de Almada voltou a abrir 
as suas portas no dia 1 de junho, com regras específicas de atendimento.

Para sua comodidade, sempre que possível, opte pelos meios digitais que temos ao seu dispor.
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VAMOS TODOS FICAR BEM
O orgulho dos filhos dos nossos trabalhadores

Durante a pandemia, muitos dos nossos trabalhadores não puderam ficar em casa com as suas famílias, estiveram na 
linha da frente pela garantia da prestação do serviço a todos os almadenses.

Os filhos encheram-se de criatividade para mostrar o orgulho que sentem do trabalho dos pais! 

Bianca Robalo, 11 anos

Iara, 11 anos

Margarida Carvalho, 11 anos

Mariana Martins, 9 anos

Carolina Carvalho, 14 anos

Joel Ferreira, 3 anos e Luna Ferreira, 11 anos

Margarida Carvalho, 11 anos

Sofia Vences, 9 anos
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Os SMAS de Almada são parceiros no projeto educativo 
“Sextas-feiras pelo Futuro…Mãos à Obra”.
 
A iniciativa que prevê plantar 25 mil árvores, uma por 
cada aluno do ensino obrigatório, foi lançada pela Câ-
mara de Municipal de Almada no dia 29 novembro de 
2019, dia da greve climática global.
 
Para além da plantação de árvores de diversas es-
pécies de que são exemplo os pinheiros mansos e os 
sobreiros, os alunos puderam participar em sessões do 
projeto ambiental dos SMAS – Viagem ao Mundo da 
Água, que pretende sensibilizar os mais novos para as 
grandes questões da água: a importância da preser-
vação deste recurso tão escasso e essencial à vida no 
planeta Terra e ainda, alertar para a importância do tra-
tamento das águas residuais e os elevados custos que 
acarretam. 

Ainda em março, os SMAS de Almada editaram um car-
taz comemorativo do Dia Mundial da Água.

Ao longo do ano de 2020, os SMAS de Almada têm 
também assinalado outras datas comemorativas. 
Tome nota!

2 de fevereiro | Dia Mundial das Zonas Húmidas 
8 de março | Dia Internacional da Mulher 
11 de março | Dia Mundial da Canalização 
21 de março | Dia Mundial da Árvore 
21 de março | Dia Internacional da Luta Contra 
    a Discriminação Racial 
22 de março | Dia Mundial da Água
7 de abril | Dia Mundial da Saúde
22 de abril | Dia Mundial da Terra
5 de junho | Dia Mundial do Ambiente
8 de junho | Dia Mundial  dos Oceanos

OUTRAS COMEMORAÇÕES

SEXTAS-FEIRAS PELO FUTURO… MÃOS À OBRA



boletim smas almada | nº 8 | agosto | 2020

ÁGUA VAI | ÁGUA VEM22



boletim smas almada | nº 8 | agosto | 2020

ÁGUA VAI | ÁGUA VEM 23

Perante a situação de Pandemia de COVID-19, os 
SMAS de Almada adotaram as seguintes medidas de 
apoio social, aprovadas em reunião de Câmara Muni-
cipal de 20 de abril.

1. Adiamento dos pagamentos das faturas em emis-
são por um período de três meses (abril, maio e 
junho de 2020). Exemplo: Faturas com emissão no 
mês abril, puderam ser pagas nos meses de maio, 
junho ou julho.  

2. Cancelamento de ações coercivas neste período, 
como corte de água e execuções fiscais por atraso 
no pagamento, até junho de 2020, inclusive.

3. Todos os munícipes/beneficiários da Tarifa Social, 
cujo prazo para renovação da mesma terminava 
nos meses de março, abril e maio de 2020, ficaram 
automaticamente abrangidos por esta até junho de 
2020, inclusive. O Tarifário Social pode ser requerido 
por munícipes em situação de carência económica 
ou por famílias numerosas.

4. Isenção de pagamento das faturas emitidas durante 
os meses de março, abril e maio de 2020 a todas 
as Instituições Particulares de Solidariedade Social 
e Corporações de Bombeiros, do concelho de Al-
mada, com base nos valores médios dos anos de 
2019/2020.

Ao efetuar o pagamento da fatura de água, até à 
data limite indicada, evita a acumulação de valores 
a regularizar na fatura seguinte e maiores dificuldades 
de pagamento. No entanto, os SMAS de Almada estão 
atentos às questões económicas dos seus clientes/mu-
nícipes e asseguram, se necessário, as seguintes medi-
das de apoio e resposta social:

Situação de Carência Económica
Contempla a isenção da tarifa fixa e a tarifa variável é 
gratuita até ao consumo de 5m3 mensais.
Para titulares de contrato, doméstico, cujo rendimento 
per capita (por adulto equivalente), é igual ou inferior ao 
valor do indexante dos apoios sociais.

Famílias Numerosas
Beneficiam de alargamento dos escalões de consumo.

Para utilizadores domésticos, titulares de contrato, com um 
agregado familiar: 5 a 7 membros e >= a 8 membros.

Plano de Pagamento
Acordo de pagamento em prestações, num máximo 
de seis, em casos devidamente fundamentados.

Saiba como requerer e beneficiar em www.smasalmada.pt

MEDIDAS SOCIAIS COVID-19

TARIFA SOCIAL E PAGAMENTO DA FATURA
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Foi aprovada, em reunião do Conselho de Administração, de 28 de abril de 2020, a Política dos SMAS de Almada.

APROVADA POLÍTICA DOS SMAS DE ALMADA
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Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ - ISO 
9001:2015), Ambiente (SGA - ISO 14001:2015) e Segu-
rança e Saúde no Trabalho (SGSST – ISO 45001:2018) 
Após auditoria de acompanhamento, estes Sistemas, 
obtiveram a manutenção das certificações, agora 
realizada pela entidade certificadora Bureau Veritas 
Certification.

Sistema de Gestão de Segurança Alimentar (NP EN ISO 
22000:2005), Sistema de Gestão de Energia dos SMAS 
de Almada (SGE)

No âmbito da manutenção, os Sistemas foram alvo de 
avaliação por auditorias de acompanhamento realiza-
das pela APCER.

Estas auditorias tiveram como objetivo a verificação de 
instalações e dos processos realizados, desde a pro-
dução, armazenamento e distribuição de água para 
consumo, recolha e tratamento das águas residuais, e 

considerando os impactos ambientais e económico-fi-
nanceiros. Abrangeram todas as instalações e etapas, 
entre: captações; estações elevatórias, sistemas de de-
sinfeção, redes adutoras e distribuidoras, reservatórios 
de água, controlo da qualidade da água e todos os 
processos de suporte.

Vantagens da Certificação
As certificações destes sistemas de gestão trazem muitas 
vantagens: aumento da satisfação das necessidades e 
expectativas dos utilizadores; aumento da eficiência e 
eficácia da organização, com ganhos de inovação e 
desenvolvimento; melhoria e valorização dos SMAS de 
Almada e alcance de elevados níveis de qualidade no 
abastecimento de água, na recolha e tratamento de 
águas residuais e na drenagem de águas pluviais; ava-
liação periódica do desempenho global da organiza-
ção e aferição dos níveis de satisfação dos utilizadores; 
rentabilização dos recursos disponíveis e racionalização 
dos investimentos e custos operacionais, com obtenção 
de benefícios financeiros, tecnológicos e humanos; me-
lhoria contínua do desempenho e proteção ambiental; 
consolidação da abordagem sistemática das respon-
sabilidades legais, normas e boas práticas, promoven-
do a segurança, saúde e bem estar dos trabalhadores 
e outras partes interessadas; reforço da comunicação 
e da relação de confiança entre a organização e as 
partes interessadas; melhoria dos níveis da qualidade 
apercebida da organização. 
 
Oportunidade de melhoria contínua
Os sistemas de gestão contribuem para consolidar as 
boas práticas dos SMAS de Almada na gestão das ati-
vidades, dos processos e dos serviços prestados aos 
Almadenses, sendo uma oportunidade de melhoria 
contínua do desempenho com ganhos de eficiência e 
eficácia para a organização. 

CERTIFICAÇÕES DOS SISTEMAS DE GESTÃO
SMAS de Almada mantém o caminho da Excelência

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

A Assembleia Municipal de Almada aprovou em reunião 
da Sessão Ordinária, realizada no dia 29 de junho de 
2020, o “Relatório de Prestação de Contas dos SMAS de 
Almada” relativo ao exercício de 2019.

Pode consulte o documento na íntegra em: 
www.smasalmada.pt

APROVADO PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019
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1. Que atividades/contributos foram necessárias de-
senvolver para minimizar o impacto da covid-19 nos 
SMAS?

Paulo Nico Enquanto Coordenador da Equipa de Con-
tingência da covid-19, destaco diversas atividades, 
como sejam criação de uma task force para coorde-
nar as atividades do confinamento; foco num esforço 
inicial na organização dos processos essenciais: pro-
dução, distribuição e qualidade de água de consumo, 
recolha e tratamento de águas residuais; retoma em 
curto espaço de tempo dos processos de suporte crí-
ticos: compras, apoio aos clientes, faturação, sistemas 
informáticos, recursos humanos, informação; estabele-
cimento de condições para trabalho seguro dos tra-
balhadores, nas diferentes modalidades (teletrabalho, 
prevenção, rotatividade); aquisição e distribuição de EPI 
específicos para a pandemia; implementação de pla-
nos de confinamento e retoma, com amplitude para 
abarcar a diversidade de serviços.

Ana Curto A comunicação foi a maior necessidade no 
contexto da Pandemia. E o tentar manter a proximidade 
e linhas de contacto com as nossas pessoas.

Esta é uma organização chave num contexto de 
Emergência, como percebemos. Esta condição di-
ferente, por prestarmos serviços públicos essenciais à 
população, resultou em que muitos trabalhadores tives-
sem de continuar a assegurar a sua atividade presen-
cialmente, num contexto que não sabíamos como se 
iria desenvolver.

Pareceu-nos por isso essencial que esta área também 
mantivesse presença, ajustada, para poder responder 
de modo mais próximo ao que se pudesse vir a colocar.

E de facto, ainda que com uma diminuição relevante 
dos contactos nos primeiros dias, foi sempre necessário 
informar, esclarecer dúvidas, receber e encaminhar 

documentação, ajustar formulários para novas ques-
tões, redefinir circuitos de comunicação, articular ele-
mentos com as áreas de Saúde e com as entidades 
– Segurança Social, CGA, ADSE; recrutar trabalhadores 
para os serviços essenciais.

Paula Veiga Assim que foi declarada a pandemia hou-
ve a necessidade de tentar minimizar/impedir a expo-
sição dos trabalhadores, garantindo a sua segurança 
através da aquisição de desinfetantes, álcool gel, 
máscaras, dispensadores para o edifício, ajustes na 
frequência da higienização dos espaços, etc.

Na altura do início do estado de emergência, os stocks 
dos produtos e EPI mencionados e tido como essen-
ciais, estavam esgotados em todos os nossos fornece-
dores habituais, pelo que houve a necessidade de um 
esforço adicional de pesquisa ao mercado.

Outro constrangimento prendeu-se com o encerramen-
to do atendimento ao público, privilegiando a comuni-
cação digital, aumentando assim em 200% o volume 
de comunicações via Secretaria Central. Também no 
armazém foram ajustados procedimentos de seguran-
ça, uma vez que as brigadas e piquetes continuaram 
a trabalhar.

José Gancho Os SMAS são uma organização que 
sempre trabalhou num modelo tradicional de regi-
me presencial, sem grandes necessidades em ter-
mos de mobilidade. No entanto, para fazer frente à 
pandemia, houve a necessidade de efetuar alguns 
investimentos em tempo recorde em Tecnologias 
de Informação (TI), como por exemplo, a aquisição 
de computadores portáteis, de forma a poderem ser 
criadas condições técnicas, que permitissem fazer 
esta transição de trabalho tradicional para um re-
gime de teletrabalho, dotando as pessoas com as 
tecnologias adequadas, disponibilizando o ambiente 
de trabalho dos utilizadores a partir de casa ou de 

Paulo Nico Coordenador do Plano de Contingência Coronavírus covid-19 SMAS de Almada e Diretor do Departamento de Gestão de Redes de Água, Drenagem e 
Logística | Ana Curto Chefe da Divisão de Pessoal | Paula Veiga Chefe da Divisão de Gestão Administrativa | José Gancho Chefe da Divisão de Sistemas Informáticos

Tendo em conta o período excecional que vivemos em Portugal, este ano, desde março, devido à covid-19 e o gran-
de impacto também sentido nos SMAS de Almada, falámos com alguns responsáveis da Organização, cuja especifi-
cidade da atividade que desenvolvem influencia diretamente o trabalho das outras unidades orgânicas. De salientar 
que todos os departamentos, divisões e trabalhadores dos SMAS de Almada exerceram com dedicação e elevado 
desempenho o seu trabalho, tendo como foco a prestação de um serviço de qualidade à população de Almada.

O IMPACTO DA COVID-19 NOS SMAS DE ALMADA
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qualquer outro lugar, e da utilização de ferramentas 
de cooperação e colaboração para o trabalho re-
moto, capacitando as pessoas de comunicarem e 
colaborarem à distância entre si (reuniões através de 
Videoconferência, partilha de ficheiros, colaboração 
em documentos, etc.).

Paralelamente, têm vindo a ser tomadas outras me-
didas, que têm permitido ultrapassar as necessidades 
mais imediatas. Exemplos disso, são as alterações efe-
tuadas na localização de postos de trabalho, estando 
pensado para alguns setores a não existência de lu-
gares fixos, a reformulação de horários de trabalho, os 
reajustamentos efetuados no Atendimento ao Público 
presencial, etc.

2. Da sua experiência, indique os desafios para o fu-
turo próximo?

Paulo Nico Podemos dividir os desafios para o futuro em 
várias vertentes:

• Planear a continuidade de negócio, 2020 e 2021, 
considerando pelo menos dois cenários, desde a reto-
ma total até a novo confinamento;
• Aproveitar as experiências de reorganização for-
çada para implementar algumas reformas estrutu-
rais: Equipas ágeis de 1ª linha, constituídas por menos 
trabalhadores (ajustado a cada realidade); Equipas 
experientes de 2ª linha, constituídas por trabalhadores 
com experiência, que, em regra estarão dedicados 
ao planeamento e organização do trabalho, mas que 
quando necessário, pelas competências acumula-
das podem ajudar a resolver situações no “terreno”; 
Teletrabalho de serviços de apoio, considera que é 
uma oportunidade para a Organização definir as si-
tuações em que há vantagem na adoção desta for-
ma de trabalho, onde funcione bem, aproveitar para 
dar continuidade, por exemplo no trabalho realizado 
pelas equipas de prevenção, como o help desk; incre-
mentar a mobilidade de trabalhadores, em situações 
especificas e legalmente enquadradas, recolocar as 
pessoas pode trazer vantagens para o serviço; ter 
particular atenção aos impactos na saúde mental 
dos trabalhadores durante e no pós COVID, devemos 
avaliar e estar atentos às situações de isolamento e 
consequências ao nível da sua saúde, relacionamento 
e desempenho;
• Apoiar a reabertura de edifícios fechados por longos 
períodos, escolas, pavilhões, etc. Porque alguns edifí-
cios encerraram, dando origem a que a água na rede 
predial ficasse estagnada o que pode potenciar o ris-
co de crescimento microbiológico como a Legionella 
pneumophila, outras bactérias e até degradação das 
tubagens e acessórios. Os responsáveis por estes edifí-
cios, antes da reabertura destes espaços, devem seguir 
as boas práticas, nomeadamente: renovar a água exis-
tente na tubagem da rede de água fria e quente, dei-
xando correr durante algum tempo (mínimo 2 minutos 
em pequenos troços) em todas as torneiras, incluindo 
banheiras e autoclismos; limpar e desinfetar os filtros das 
torneiras, chuveiros. Posteriormente, podem solicitar aos 
SMAS de Almada a recolha de amostra de água para 
avaliação da qualidade da água.

Ana Curto Um evento excepcional, como este, da Pan-
demia, muda os referenciais com que olhamos e en-
tendemos os contextos sociais, pessoais e profissionais.

É o tipo de evento que produz alterações estruturais, 
mas também por isso, não temos ainda condição de 
as ler claramente.

Penso sobretudo que trouxe para a luz do dia, muitos 
assuntos “antigos”: da discriminação positiva, em que 
todos percebemos que alguns tinham mesmo de estar 
mais salvaguardados e protegidos. A gestão das dife-
renças e das desigualdades, em vários níveis, muito pró-
xima da abordagem dos Determinantes Sociais de Saú-
de da OMS de há alguns anos. A gestão dos afetos e 
da ligação aos outros. E da necessidade, absoluta, aqui 
levada quase ao limite, de identificar o que é mesmo 
essencial e discriminar claramente do que não é.

Só que com um enquadramento muito presente, mui-
to relacionado com a nossa vida concreta e com um 
sentido de urgência que não conhecíamos, nem era 
habitual.

Terá impacto nas lógicas de organização do trabalho 
e das vidas pessoais e familiares, não tenho grandes 
dúvidas, e nos SMAS, também. Pode influenciar a liga-
ção, também afetiva, das pessoas à organização e 
ao “seu” grupo. Pode acentuar alguma tendência de 
isolamento que os recursos digitais podem fomentar 
em dados contextos.

E por isso, o desafio maior, é o mesmo que foi neces-
sário assegurar quando todo este processo iniciou: co-
municação, proximidade e reforço das capacidades 
para continuar a fazer bem. 

Paula Veiga Na minha opinião e apesar de haver uma 
boa adaptação, aqui nos SMAS de Almada, à nova di-
nâmica do trabalho, afastamento social, com uso de 
máscara e privilegiando a comunicação digital, o fu-
turo passará pela organização de um sistema com 
a possibilidade de passar a totalidade dos serviços 
de apoio para teletrabalho, em caso de necessida-
de, de modo a ser possível trabalhar de qualquer lugar 
em qualquer altura, sem constrangimentos nem atrasos 
para o desenvolvimento do trabalho, teremos que estar 
preparados para este ou para qualquer outro vírus, esta 
experiência mostrou que é possível.

José Gancho A necessidade de preparar a Organiza-
ção para poder responder às novas necessidades de-
correntes da atual pandemia, passou a ser visto como 
um desafio, uma prioridade e uma oportunidade para 
modernizar os SMAS, dotando-os de novas ferramentas 
que possibilitem o aumento da produtividade e a mo-
tivação dos trabalhadores. Tenho a convicção que o 
modelo de organização terá de continuar a ser repen-
sado e progressivamente adaptado à nova realidade, 
e vai ser seguramente mais flexível e bastante diferen-
te do modelo PRÉ-COVID. A realidade pós pandemia 
exigirá que as organizações possuam capacidades 
digitais cada vez mais fortes, e um maior foco nos 
seus clientes. Assim, para além da necessidade de 
reforçar e consolidar as diversas medidas já referidas, 
a nossa ambição é aproveitar da melhor forma esta 
oportunidade, para catapultar os SMAS, para um nível 
superior no que respeita à sua estratégia de trans-
formação digital, que passará obrigatoriamente pelo 
investimento na infraestrutura de suporte à TI, no incre-
mento da mobilidade na organização, na melhoria da 
resiliência em cibersegurança e privacidade e numa 
maior utilização de serviços cloud.

O IMPACTO DA COVID-19 NOS SMAS DE ALMADA
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Resolução Conselho Ministros n.º 106/2019 Diário da República n.º 121/2019, Série I de 2019-06-27
Presidência do Conselho de Ministros 
Lei n.º 1-A/2020 Diário da República n.º 56/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-03-19
Assembleia da República
Medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e 
da doença COVID-19.
Despacho n.º 3547-A/2020 Diário da República n.º 57-B/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-03-22
Ambiente e Ação Climática - Gabinete do Ministro
Regulamenta a declaração do estado de emergência, assegurando o funcionamento das cadeias de abastecimento 
de bens e dos serviços públicos essenciais, bem como as condições de funcionamento em que estes devem operar.
Despacho n.º 3698/2020 Diário da República n.º 61/2020, Série II de 2020-03-26
Economia e Transição Digital - Instituto Português da Qualidade, I. P.
Reconhecimento de qualificação de reparador de contadores de água n.º 103.60.20.6.007 - Serviços Municipalizados 
de Água e Saneamento de Almada.
Decreto-Lei n.º 14-B/2020 Diário da República n.º 69/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-04-07
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia COVID-19, no âmbito dos sistemas de titulari-
dade estatal de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais.
Lei n.º 7/2020 Diário da República n.º 71-A/2020, Série I de 2020-04-10
Assembleia da República
Estabelece regimes excecionais e temporários de resposta à epidemia SARS-CoV-2, e procede à primeira alteração 
ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março, e à quarta alteração à Lei n.º 27/2007, de 30 de julho (Proibição da 
suspensão do fornecimento de serviços essenciais)
Lei n.º 18/2020 Diário da República n.º 105/2020, Série I de 2020-05-29
Assembleia da República
Prorroga os prazos das medidas de apoio às famílias no contexto da atual crise de saúde pública, procedendo à 
primeira alteração à Lei n.º 7/2020, de 10 de abril, que estabelece regimes excecionais e temporários de resposta à 
epidemia SARS-CoV-2
Portaria n.º 149/2020 Diário da República n.º 119/2020, Série I de 2020-06-22
Modernização do Estado e da Administração Pública, Ambiente e Ação Climática e Infraestruturas e Habitação
Define e regulamenta os termos em que é efetuada a demonstração da quebra de rendimentos para efeito da não 
suspensão do fornecimento de água, energia elétrica, gás natural e comunicações eletrónicas.

ENQUADRAMENTO LEGAL 

LOCAIS DE ATENDIMENTO
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE ALMADA  Praceta Ricardo Jorge 2, 2804-543 Pragal, Almada  Horário 08:30 às 15:30 

Geral  212 726 000  Apoio ao Cliente 212 726 001 Leituras 212 726 101 Piquete 212 726 161 Roturas na Via Pública 800 205 712 Fax 212 741 629 Email  geral@

smasalmada.pt  Site www.smasalmada.pt  Facebook www.facebook.com/smasalmada  Twitter https://twitter.com/smasalmada | UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS   Almada Rua. D. Leonor de Mascarenhas, 44 A 2804-522 Almada | 09:00 às 12:15  e das 13:30 às 16:45 

Cova da Piedade  Rua José Ferreira Jorge, 12 B 2805-181 Almada | 09:00 às 12:15 e das 13:30 às 16:45 | Pragal  Rua Cidade de Ostrava, 8 2800-681 Almada | 

09:00 às 12:15 e das 13:30 às 16:45 | Cacilhas  Rua Liberato Teles, 6 A 2800-291 Almada | 09:00 às 12:15 e das 13:30 às 16:45 | UNIÃO DE FREGUESIAS DA 
CAPARICA E TRAFARIA  Caparica  Largo da Torre 2829-503 Caparica | 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 | Trafaria  Rua Sacadura Cabral, 14, 2825-887 

Trafaria | 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 | UNIÃO DAS FREGUESIAS DA CHARNECA DA CAPARICA E SOBREDA  Charneca de Caparica  Rua de 

Marco Cabaço 17, 2821-001 Charneca de Caparica | 09:15 às 12:25 e das 14:30 às 17:00 | Sobreda Rua do Vale Linhoso 6 A, 2819-502 Sobreda | 09:00 às 

12:30 e das 14:00 às 17:00  | UNIÃO DAS FREGUESIAS DO LARANJEIRO E FEIJÓ  Feijó  Rua da Alembrança 2810-005 Feijó | 09:15 às 12:15 e das 13:35 às 

16:30 | Laranjeiro Terreiro João de Barros 22 B, 2810-232 Laranjeiro | 08:45 às 12:30 e das 14:00 às 16:30 | JUNTA DE FREGUESIA DA COSTA DE CAPARICA 
Praça da Liberdade, Edifício do Mercado Municipal 2825-355 Costa de Caparica | 09:15 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 | ESPAÇO CIDADÃO  Horário Das 9h00 

às 18h00, de segunda a sexta-feira | Almada  Avenida D. Nuno Álvares Pereira, n.º 14M (junto à Oficina de Cultura) | Caparica Rua Moinho ao Raposo (Biblioteca 

Municipal Maria Lamas) | Costa de Caparica Avenida da República, n.º 18 | Feijó Rua Dr. António Elvas, Loja 8 (Mercado Municipal) | Sobreda Largo António José 

Piano Júnior (Solar dos Zagallos) 
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