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SMAS DE LEIRIA
APOIAM IPSS

Leiria, 23 de novembro de 2020

Os SMAS de Leira estão a desenvolver uma campanha de apoio às Instituições Privadas de Solidariedade Social (IPSS) locais sob o mote “Quem
Adere Amigo É!”. Esta ação integra o projeto de Responsabilidade Social
“Apoiar é Cuidar”.
De 23 de novembro até 31 de janeiro de 2021 por cada adesão ao débito
direto e à fatura eletrónica, os SMAS de Leiria vão entregar 5 euros às IPSS
do nosso Concelho. Para aderir basta preencher o formulário online
disponível no site: https://quemadereamigoe.smas-leiria.pt/ criado
especiﬁcamente para esta campanha. Ou preencher um formulário RSF
que vai chegar a casa de todos os clientes dos SMAS de Leiria.
Consideramos que, a par da missão de levar água a toda a população do
concelho de Leiria, temos responsabilidades acrescidas enquanto entidade pública, e por isso estamos empenhados em desenvolver ações que
beneﬁciem quem mais precisa, especialmente neste momento que

estamos a vivenciar. Por outro lado, tendo em consideração um universo
de cerca de 66.000 clientes, há ainda 55.000 que podem aderir à fatura
eletrónica, 31.000 ao débito direto e 27.000 para aderir a ambas as modalidades. Com estes números a ação ganha maior importância e relevância
porque a possibilidade de adesões é grande, e quanto maior for o número
de adesões mais as IPSS do concelho beneﬁciam, com o contributo monetário que lhes vai ser encaminhado.
Além do cariz social também queremos tornar os processos mais céleres,
mais automatizados e reduzir o consumo de papel na emissão de faturas,
no sentido de tornarmos os nossos serviços mais sustentáveis e eﬁcazes.
Acreditamos que cada gesto conta e que os contributos individuais
podem gerar benefícios comuns em prol de todas as instituições do
nosso concelho.

Sobre os SMAS de Leiria:
Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria (SMAS de Leiria)
foram criados em 1933 e são a entidade gestora responsável pelo abastecimento de água e drenagem de águas residuais no concelho de Leiria. Têm
como missão assegurar a prestação de serviços de abastecimento de água e
de recolha de águas residuais, de excelente qualidade, com vista à satisfação
dos seus clientes.
Os SMAS de Leiria possuem uma rede de abastecimento de água com mil e
oitocentos quilómetros de extensão (a maior rede de abastecimento de água
do país), gerem 24 captações subterrâneas, uma captação superﬁcial no rio
Lis e 78 reservatórios. Servem cerca de 66 mil clientes ao nível do abastecimento de água e cerca de 52 mil clientes ao nível da drenagem de águas
residuais.
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Para mais informações: Sandra Vieira | SMAS de Leiria | 939823904

Rua da Cooperativa, 65C
São Romão 2410-256 Leiria
geral@smas-leiria.pt

www.smas-leiria.pt
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SUPORTES DE COMUNICAÇÃO
DESENVOLVIDOS PARA
A CAMPANHA:

FORMULÁRIO RSF

WEBSITE

ANÚNCIOS

CARTAZ

Rua da Cooperativa, 65C
São Romão 2410-256 Leiria
geral@smas-leiria.pt

www.smas-leiria.pt

