
  

 

No seguimento dos trabalhos de deteção de perdas de água, referido na edição anterior, 

a Infratróia está a efetuar remodelações na rede de abastecimento. 

Iniciámos este processo com a substituição de diversos acessórios na rede e a 

reparação das fugas de água detetadas no âmbito do sistema WONE®. Aliado a estas 

medidas, a Infratróia continuará ainda a desenvolver diversas ações de vistoria às redes 

prediais, bem como a remoção de ligações diretas e interligações. No âmbito do nosso 

plano de iniciativas está ainda prevista a implementação de um sistema de telemetria 

que permitirá monitorizar a rede e os consumos em tempo real.  
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Editorial 

Portugal está a ser este ano, mais uma vez, 

alvo do flagelo dos incêndios florestais. Até 30 

de Junho, foi registado o valor mais elevado 

de área ardida dos últimos 10 anos.  

Perante este período crítico e às altas 

temperaturas registadas no início da época 

balnear, aliado ao facto do risco de incêndio 

na Península de Tróia ser considerado elevado 

e de perigosidade alta, de acordo com a 

Análise Inicial de Riscos Coletivos da 

Península de Tróia, a Infratróia manifesta a sua 

preocupação perante esta situação e alerta 

para a necessidade de se tomarem medidas 

que acautelem possíveis sinistros desta 

natureza. 

Verificando-se a existência de terrenos com 

limpeza deficitária, relembramos aos 

promotores dos loteamentos sitos em Tróia e 

aos proprietários que detenham terrenos 

confinantes a edificações, que é obrigatório 

cumprir medidas preventivas de limpeza dos 

terrenos, quer de mato, lixo acumulado ou 

outro tipo de combustível numa faixa de 50m à 

volta dessas edificações.  

As normas constam no n.º 2 do artigo 15.º 

do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 

junho alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, 

de 14 de janeiro.  

A prevenção atempada a todos favorece. 

Candidatura ao Fundo Ambiental 
 A Infratróia viu aprovada a candidatura submetida ao Fundo Ambiental que teve por 

objeto a atribuição de incentivo para apoio na substituição de veículos de serviços 

urbanos ambientais por veículos elétricos destinados à mesma utilização. 

Estas medidas pretendem contribuir para a diminuição de emissões de gases com efeito 

de estufa e, simultaneamente, contribuir para a redução de emissões poluentes e ruído 

em meio urbano. 

A cerimónia de assinatura dos contratos de financiamento teve lugar no dia 23 de Maio, 

em Porto de Mós com a presença do Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes. 

Remodelações na Rede Água 
 

http://dre.pt/pdf1sdip/2006/06/123A00/45864599.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2006/06/123A00/45864599.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/01/00900/0027300295.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/01/00900/0027300295.pdf


  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Dicas 
Ambientais 
No Verão, regue ao amanhecer ou ao 

anoitecer, quando as temperaturas estão 

mais baixas e consequentemente a 

evaporação é menor.  

Já no Inverno, a rega de plantas e jardins 

deve ser feita conforme a necessidade 

destes. 

desde 2010, a Câmara Municipal de 

Grândola delegou à Infratróia os poderes 

necessários para a gestão do serviço 

público de estacionamento na área de 

desenvolvimento turístico de Tróia? 

A Infratróia está devidamente 

credenciada pela Autoridade Nacional de 

Segurança Rodoviária como entidade 

fiscalizadora do estacionamento nas vias 

públicas sob a respetiva jurisdição. 

A competência de fiscalização da 

Infratróia é exercida através dos seus 

agentes credenciados pela ANSR. 

Sabia que… 

Circuito Botânico Limpeza de Praias 
No seguimento das alterações efetuadas 

a nível da requalificação de espaços 

verdes, e com o objetivo de promover o 

património natural, a Infratróia está a 

desenvolver sinalética informativa e de 

identificação dos canteiros e espécies 

para integração num circuito botânico. 

A sinalética irá identificar o local, o tipo de 

planta ou árvore e as suas características 

a todos os que visitam Tróia. 

Iniciámos no dia 1 de Junho a limpeza 

dos acessos às praias e do areal das 

áreas não concessionadas da orla 

costeira desde Tróia até Soltróia.  

Recordamos que, na Área de 

Desenvolvimento Turístico de Tróia, 

existem 4 praias - Tróia-Mar, Bico das 

Lulas, Galé e Atlântica - com o galardão 

da Bandeira Azul, um símbolo de 

qualidade ambiental. 

 

Pintura das Vias Novo Fardamento 
Adira à Fatura 
Eletrónica 

Durante o mês de Maio foram concluídos 

os trabalhos de repintura da sinalização 

horizontal e substituição de sinalização 

vertical, que representou um investimento 

de cerca de 20 mil euros.  

Estes trabalhos abrangeram a marcação 

de lugares de estacionamento, pintura da 

ciclovia, pintura de passadeiras, guias e 

eixos das vias de trânsito em Tróia e na 

Alameda de Tróia. 

 

Os funcionários da Infratróia dispõem, 

desde Junho, de um novo fardamento 

que inclui um serviço de higienização. 

Pretende-se, com esta medida, contribuir 

para a uniformização da imagem da 

empresa.   

Além da identificação da empresa e dos 

colaboradores, este fardamento teve 

também em consideração a proteção e 

segurança no trabalho.  

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. 


