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Editorial 
O ano de 2016 foi um ano em que a 

Infratróia, Infraestruturas de Tróia, EM, 

consolidou as condições operacionais 

para a prestação de um melhor serviço 

aos Clientes, na manutenção e gestão 

das infraestruturas e espaços públicos 

ou de uso público na Área de 

Desenvolvimento Turístico (ADT) de 

Tróia.  

Foi um ano que ficou marcado por três 

momentos que destacamos pela sua 

relevância e importância no futuro da 

empresa: i) pela assinatura do Contrato 

Programa e o Contrato de Gestão 

delegada com o  Município de Grândola; 

ii) pela atribuição à Infratróia de novas 

competências pelo Município de 

Grândola, nomeadamente no 

Licenciamento de ocupação de espaço 

público, publicidade e exercício de 

atividades na ADT de Troia; e iii) pelo 

início da implementação do Sistema de 

Gestão Integrado (SGI) em Ambiente, 

Qualidade e Segurança. 

Continuaremos a motivar a organização 

para diariamente prestar um serviço de 

qualidade orientado para o Cliente. 

Agradecemos assim aos nossos 

Clientes a confiança depositada na 

Infratróia. 

Combate às perdas de Água 
 A Infratróia, em colaboração com a EPAL, está a implementar na Urbanização de Soltróia 

o sistema WONE® - Water Optimization for Network Efficiency - uma solução que 

pretende contribuir para o combate às perdas de água nos sistemas de abastecimento. 

Este plano irá ajudar a Infratróia a melhorar a qualidade do serviço prestado e a reduzir 

as perdas reais de água no sistema, sendo o objetivo para o ano de 2017 a redução 

de 14%. 

Em Portugal, as perdas de água representam um volume na ordem dos 240 milhões de 

m3 por ano, significando que cerca de 40’ da água que entra nos sistemas é perdida . 

Processionária Thaumetopoea pityocampa 
A Processionária ou lagarta do Pinheiro é uma praga vulgar em Portugal que infesta 

sobretudo os pinheiros mansos e bravos. Apesar do seu aspeto inofensivo, é 

devastadora para o pinheiro e pode até causar graves problemas de saúde pública.  

A Infratróia tem vindo a promover ações contínuas para a redução das populações de 

lagarta do pinheiro. Nesse sentido têm sido tomadas várias medidas, tais como a 

aplicação de inseticida, recolha e destruição de ninhos e colocação de cintas adesivas 

nos pinheiros. A partir de junho, serão ainda colocadas armadilhas iscadas com 

feromonas para captura de machos. 



  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Dicas 

Ambientais 

Ao utilizar as máquinas de lavar loiça e 

roupa faça-o com carga completa, 

evitando o desperdício de água e 

energia. 

Coloque sistemas de baixo fluxo nas 

torneiras, estes ajudam na redução dos 

consumos de água. 

Opte por duches rápidos e evite banhos 

está disponível em Tróia um posto de 

carregamento para carros elétricos? 

Este foi adquirido pela Infratróia e é gerido 

pela rede de acesso público Prio Energy. 

Possibilita a consulta do estado de 

carregamento do veículo, o tempo 

decorrido e também a energia de 

carregamento. 

Este equipamento contribui para uma 

mobilidade mais sustentável 

maximizando as vantagens da utilização 

da energia elétrica, resultante de energias 

renováveis. 

Sabia que… 

Certificação Espaços Verdes 
A Infratróia estabeleceu para o ano de 

2017 o objetivo de concretizar a 

implementação de um Sistema Integrado 

de Gestão (SIG) de Ambiente, Qualidade 

e Segurança e Saúde do Trabalho (SST) 

segundo os referenciais normativos ISO 

14001, ISO 9001 e OSHAS 18001. 

Este processo visa otimizar e melhorar a 

eficiência da organização nas três áreas 

do âmbito da certificação. 

Durante o mês de dezembro, foram 

executados trabalhos de requalificação 

de espaços verdes na via principal de 

Tróia. Nesta sequência, no decorrer do 

mês de maio, iremos executar uma nova 

intervenção que abrange a Rua da Giesta, 

Rua da Azinheira, Rua da Aroeira até ao 

acesso da Praia Troia-Mar. 

Esta ação tem por objetivo a melhoria da 

qualidade dos espaços verdes de Tróia. 

 

Limpeza Urbana Novos Tarifários 
Adira à Fatura 

Eletrónica 
Numa aposta na melhoria continua, a 

Infratróia adquiriu um aspirador urbano 

elétrico.  

Tendo em vista uma gestão mais eficiente 

e amiga do ambiente, este equipamento 

opera de forma silenciosa, otimizando os 

tempos de trabalho e melhorando a 

qualidade do serviço.  

Esta aquisição revela a nossa constante 

preocupação com o  meio ambiente. 

Foi aprovada em Assembleia Municipal 

de 24 de Fevereiro a proposta da 

Infratróia para alteração da estrutura 

tarifária em vigor com a inclusão de 

tarifários especiais, nomeadamente o 

tarifário social e para famílias numerosas.  

Este apoio pode traduzir-se na isenção da 

tarifa de disponibilidade e no alargamento 

dos escalões do consumo de água e 

entrará em vigor a 1 de Junho. 

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. 

mailto:dasu@cm-lamego.pt

