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Os Serviços Municipaliza-
dos de Água e Saneamento de
Sintra (SMAS de Sintra)
realizaram, recentemente,
inspeções vídeo de coletores
e ensaios de fumo para ava-
liação da bacia de drenagem
da linha de água que passa
na Rua dos Lírios, em Mem
Martins. O objetivo foi iden-
tificar situações de obstrução
de coletores e, por outro lado,
ligações indevidas de águas
pluviais aos coletores de
águas residuais domésticas,
que se traduzem, em ambos
os casos, em sobrecarga para
o sistema de saneamento,
podendo resultar em inunda-
ções em situações de maior
pluviosidade.
Esta intervenção técnica
decorreu nas ruas dos Lírios
e da Malva Rosa, arruamen-
tos que sofreram os efeitos
da precipitação intensa que
ocorreu no passado dia 20 de
fevereiro. A inspeção vídeo
permitiu, aliás, avaliar o esta-
do da rede de drenagem asso-
ciada ao parque de estaciona-
mento existente na Rua da
Malva Rosa, que tem conti-
nuidade através do atraves-
samento de diversos terrenos
particulares. Na Rua da Mal-
va Rosa, um dos problemas
detetados compreendeu a in-

SMAS de Sintra avaliam bacia de drenagem de águas pluviais em Mem Martins

Inspeção vídeo de coletores e ensaios de fumo
nas ruas dos Lírios e da Malva Rosa
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vasão dos coletores por raí-
zes de árvores.
A inspeção vídeo é realizada
através de um robô, que per-
mite o registo das anomalias
existentes na rede de sanea-
mento.

Cumprindo todas as normas
de segurança deste tipo de
procedimentos, os ensaios
consistem na introdução de
fumo nas tubagens, sendo
esse fumo inócuo, não apre-
sentando riscos para a saúde,
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Já estão operacionais os novos contentores enterrados que
foram instalados no Magoito, na zona de estacionamento da
praia e na Estrada de Santa Maria (junto à Rua do Pedregal
de Cima).
A instalação destes equipamentos, com capacidade de 5 m3
(indiferenciados, plástico/metal e papel/cartão) e 3 m3 (vidro),
insere-se no âmbito da renovação da contentorização nas
zonas balneares e localidades adjacentes da área litoral do
concelho de Sintra. Um investimento global de 500 mil euros
por parte dos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento de Sintra (SMAS de Sintra), que se traduz em
174 contentores enterrados, em substituição de equipamentos
de superfície, englobando 50 pontos de deposição.
Os novos contentores, que aumentam a capacidade de
deposição, melhoram a acessibilidade e higiene e valorizam o
ambiente, foram instalados na zona de estacionamento da
Praia do Magoito e na Estrada de Santa Maria (junto à Rua do
Pedregal de Cima), numa intervenção que se insere na
estratégia de renovação de equipamentos em áreas
emblemáticas do concelho de Sintra ou que registem uma
elevada produção de resíduos, ainda que sazonal, com o
objetivo de aumentar a capacidade de deposição, reduzir o
impacto visual no espaço público e uma otimização dos meios
operacionais de recolha.
A renovação da contentorização vai ser concretizada, ainda,
em várias localidades da União das Freguesias de São João
das Lampas e Terrugem, da Freguesia de Colares e da União
das Freguesias de Sintra. Os novos equipamentos já foram
instalados na Praia das Maçãs, na Avenida Eugénio Levy, e
na Praia da Adraga.
A área de intervenção é caracterizada por contentorização de
superfície, com capacidade média de 1.000 litros para os
resíduos indiferenciados e até aos 3.200 litros ao nível da
recolha seletiva. Os novos contentores têm uma capacidade
que varia entre os 3 m³ (vidro) e os 5 m³ (indiferenciados,
plástico/metal e papel/cartão). À semelhança do que sucedeu
na Praia Grande, cuja renovação ocorreu em 2020, os
equipamentos situados na frente marítima integram materiais
mais duradouros, no sentido de melhor responder às condições
atmosféricas da orla costeira.
Recorde-se que os SMAS de Sintra estão a investir quatro
milhões de euros na renovação de contentorização em todo o
concelho, com destaque para as intervenções em curso em
Mem Martins, com instalação de 234 equipamentos; na Serra
das Minas, com substituição de 195 contentores, e na Tapada
das Mercês, com 231 novos equipamentos de deposição de
resíduos.
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SMAS de Sintra
instala novos contentores
no Magoito

A Guarda Nacional Republicana, para além da sua atividade
operacional diária, levou a efeito um conjunto de operações,
em todo o território nacional, entre os dias 4 e 10 de junho,
que visaram, não só, a prevenção e o combate à criminalidade
e à sinistralidade rodoviária, como também a fiscalização de
diversas matérias de âmbito contraordenacional, registando-
se os seguintes dados operacionais:
 
1. Detenções: 232 detidos em flagrante delito, destacando-
se:
• 79 por condução sem habilitação legal;
• 78 por condução sob o efeito do álcool;
• 14 por tráfico de estupefacientes;
• Sete por posse ilegal de armas e arma proibida;
• Seis por furto e roubo;
• Cinco por violência doméstica.
 
2. Apreensões:
• 1 550,6 doses de heroína;
• 1 391,5 doses de cocaína;
• 774 doses de haxixe;

GNR – Atividade operacional semanal

nem para o ambiente. Para
que seja gerado este fumo,
através do respetivo aqueci-
mento, é utilizada uma com-
posição de clicol e água que
forma um líquido incolor, sem
odor. O fumo não entra nas
habitações, exceto em casos
em que existam problemas nas
redes prediais (fugas, liga-
ções cruzadas ou redes pou-
co utilizadas ou mal dimen-
sionadas).
Os SMAS de Sintra já rea-
lizaram avaliações de outras
bacias de drenagem de águas
residuais, através de ensaios
de fumo, como foi o caso da
área de influência da Estação
de Tratamento de Águas
Residuais (ETAR) do Magoi-
to, que abrangeu as redes de
Aldeia Galega, Pernigem,
Arneiro dos Marinheiros,
Bolembre, Tojeira e Gouveia.
Na ocasião, foram identi-
ficados algerozes ligados à
rede predial doméstica e
sumidouros ligados à rede de
drenagem doméstica.
Após a deteção de ligações
indevidas na rede de sanea-
mento, os SMAS de Sintra
notificam os proprietários
para a respetiva correção.
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• 533,9 doses de liamba;
• Três doses de MDMA;
• 11 armas de fogo;
• 382 munições de diversos calibres;
• Nove armas brancas ou proibidas;
• Nove veículos;
•  2 170 euros em numerário.
 
3. Trânsito:
Fiscalização:  5 928 infrações detetadas, destacando-se:
• 1 612 excessos de velocidade;
• 508 por falta de inspeção periódica obrigatória;
• 363 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao
permitido por lei;
• 303 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação
e sinalização;
• 295 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/
ou sistema de retenção para crianças;
• 250 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução;
• 206 relacionadas com tacógrafos;
• 166 por falta de seguro de responsabilidade civil.
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