
  

 

A Infratróia encontra-se a substituir a totalidade do parque de contadores, instalando em 

todos os utilizadores um equipamento novo de medição. Sequencialmente com a 

substituição dos contadores será instalado um sistema para telemetria que possibilitará 

a monitorização dos consumos em tempo real e a leitura em locais de difícil acesso. 

Este novo sistema permitir-nos-á um melhor controlo dos abastecimentos e a deteção 

de eventuais perdas de água, potenciais fontes de contaminação, interligações e atos 

de vandalismo de modo a salvaguardar a qualidade e segurança da água fornecida. 
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Editorial 

O último trimestre de 2017 ficou marcado por 

novos surtos de legionella. 

Esta bactéria no seu ambiente natural não 

causa danos ao humano, no entanto com o 

desenvolvimento tecnológico e de sistemas 

artificiais, criaram-se condições para que a 

legionella passasse a infetar o homem, via 

pulmonar, através da inalação de aerossóis 

contaminados. A legionella deve ser encarada 

como um risco nos sistemas de 

abastecimento de água e à semelhança de 

outros parâmetros microbiológicos, deve ser 

devidamente avaliada, monitorizada e 

controlada. Esta deve ser uma preocupação 

não só das Entidades Gestoras, como é o 

caso da Infratróia, que garante a qualidade e 

segurança da água até à entrada das redes 

prediais mas também dos proprietários 

dessas redes, sejam de habitações, 

condomínios ou comércios. As adequadas 

condições de conservação e manutenção das 

redes prediais, que muitas vezes dispõem de 

reservatórios, e a limpeza de dispositivos 

dessa rede, tal como um chuveiro, não 

permitem a abundância de biofilme nas 

tubagens e corrosão, os quais são fatores 

ótimos para a proliferação desta bactéria.  

Dada a sazonalidade da ocupação das 

habitações em Tróia, existe uma maior 

probabilidade de existência de secções de 

tubagem e equipamentos onde a água fica 

estagnada, criando-se zonas que favorecem o 

crescimento bacteriano.  

Mantenha a sua rede, zele pela sua saúde. 

Reforço das captações de água 

 Face ao desenvolvimento da Península e de forma a garantir a qualidade de 

abastecimento público de água da Península de Tróia, foi antecipado um investimento 

numa nova captação de água subterrânea. 

A empreitada foi adjudicada à empresa Renato Lima Azenha e iniciará no decorrer do 

mês de janeiro de 2018, de modo a que no próximo Verão a mesma já esteja em 

funcionamento para a rede. 

A empresa Rios & Aquíferos, Lda apoiará a Infratróia no que respeita à fiscalização da 

empreitada de modo a garantir a boa execução da mesma. 

 

Substituição de contadores 

 



  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Para encerrar o ano de 2017 a Infratróia 

promoveu ações de formação internas de 

trabalhos em espaços confinados e em 

altura, assim como simulação de 

situações de emergência.  

Conjugadas com as anteriores formações 

de incêndio, para o ano de 2018 estão 

previstos simulacros nos diferentes 

cenários de emergência de forma a dotar 

as equipas de Infratróia de competências 

para atuar nas diferentes situações que 

possam ocorrer na Península de Tróia e 

no decorrer das suas atividades.  

PCQA 2018 Aprovado 

Dicas 
Ambientais 
É comum termos uma fuga de água em 

casa e não nos apercebermos de 

imediato, pelo que convém verificar os 

dispositivos regularmente. Uma torneira a 

pingar desperdiça cerca de 46 l de água 

por dia, já uma fuga num autoclismo 

pode equivaler a um desperdício de 400 

litros por dia. 

desde Julho de 2016, a Câmara 

Municipal de Grândola delegou à 

Infratróia os poderes necessários para a 

emissão de licenças? 

 A Infratróia pode licenciar publicidade, 

ocupação do espaço público e da via 

pública e exercício de atividades como a 

realização de acampamentos 

ocasionais, realização de leilões em 

espaços privados, espetáculos 

desportivos e divertimentos públicos nas 

vias, jardins e demais lugares públicos ao 

ar livre e licenças especiais de ruído.  

Sabia que… 

Atualização de Tarifas  Segurança 

A ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos) aprovou o Programa 

de Controlo de Qualidade da Água (PCQA) da Infratróia para 2018. Este programa de 

controlo analítico tem como objetivo verificar o cumprimento dos valores paramétricos 

relativos à qualidade da água para o consumo humano. Na zona de abastecimento de 

Tróia, estão previstas 12 amostragens nas torneiras dos consumidores que contemplam 

diversos parâmetros químicos e microbiológicos. Para além das amostragens 

estipuladas no PCQA, a Infratróia efetua diversas colheitas para efeitos de controlo 

operacional. Os resultados obtidos são remetidos trimestralmente para a Autoridade de 

Saúde e publicados em Edital, o qual pode ser consultado no website da Infratróia. 

 

Foi aprovada em Reunião de Câmara do 

Município de Grândola a 7 de Dezembro, 

a atualização tarifária que entrou em vigor 

a 1 de Janeiro de 2018.  

Os Regulamentos e Tarifários em vigor 

encontram-se disponíveis para consulta 

na página da internet da Infratróia em 

www.infratroia.pt/pt/cl ientes/tari fario  

e no balcão de atendimento dos serviços. 

Temos também disponíveis tarifários 

especiais, nomeadamente o tarifário 

social e o tarifário destinado a famílias 

numerosas. 

 

Adira à fatura eletrónica e contribua para 

a preservação de recursos ambientais. 

Para adesão a este serviço basta remeter 

o seu pedido para geral@infratroia.pt, 

indicando o seu nome, número de 

cliente, contacto telefónico e o endereço 

eletrónico, através do qual pretende 

receber a sua fatura. 

Adira à Fatura 
Eletrónica 


