
  

 

A Infratróia é a primeira empresa municipal credenciada pela Autoridade Nacional de 

Segurança Rodoviária (ANSR) a implementar o Sistema de Contraordenações de 

Trânsito da ANSR que permite o envio de autos eletrónicos. Para além das forças 

policiais: PSP, GNR e Policia Municipal de Lisboa também a infratróia adotou este 

sistema de maneira a agilizar todo o processo.  

O SCoT facilita todo o processo administrativo de levantamento e processamento dos 

autos de contraordenação, agilizando a comunicação com a ANSR. 
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Editorial 

O ano de 2017 tem-se revelado trágico. Para 

além dos incêndios florestais, também a 

seca tem afetado de forma significativa os 

sistemas de abastecimento público de água.  

De acordo com o índice meteorológico de 

seca – PDSI - no fim do mês de outubro, 

Portugal continental encontrava-se em seca 

severa e extrema, tendo este mês sido o 

mais seco dos últimos 20 anos. 

Face a esta situação preocupante, a 

Infratróia tem implementado medidas de 

redução dos consumos de água por forma a 

assegurar a continuidade e qualidade deste 

serviço e reforçamos aos nossos clientes o 

apelo ao uso eficiente de água, evitando o 

seu desperdício e limitando o consumo ao 

estritamente necessário. 

Numa campanha conjunta do Governo, da 

Águas de Portugal, da Agência Portuguesa 

do Ambiente e da Entidade Reguladora dos 

Serviços de Águas e Resíduos apela-se à 

poupança através do slogan Uma torneira 

aberta durante um minuto pode gastar 12 

litros de água, se todos o fizermos 

poupamos 120 milhões de litros num 

minuto . 

A água não é inesgotável e é um bem de 

todos nós, como tal devemos valorizá-la e 

tomar medidas responsáveis, sendo a 

principal prioridade na poupança de água a 

reserva para o consumo humano.  

Renovação Urbana  

 Dando cumprimento à execução dos investimentos previstos para o ano de 2017, a 

Infratróia adquiriu novos equipamentos para deposição de resíduos e Mobiliário 

Urbano. 

Até ao final do ano serão substituídos 50 contentores de 1100L na Urbanização de 

Soltróia, bem como os contentores do loteamento da UNOP 2. As ilhas ecológicas 

de Tróia serão igualmente beneficiadas com novos marcos de deposição que irão 

garantir uma maior segurança para os clientes e melhor capacidade de função. 

O mobiliário urbano existente em Tróia também será renovado com a instalação de 

novas papeleiras nos locais cuja limpeza é assumida pela Infratróia, designadamente 

na UNOP 1 (núcleo urbano). 

 

Autos Eletrónicos - SCoT 

 



  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 Com vista ao desenvolvimento das 

competências necessárias e 

consciencialização de atitudes de 

segurança e minimização de riscos, a 

Infratróia promoveu para os seus 

colaboradores, nos dias 7 e 9 de 

Novembro uma ação de formação em 

Segurança. 

Ainda durante o mês de Novembro 

realizou-se outra formação de noções 

básicas para equipa de primeira 

intervenção de combate a incêndios, 

onde foi privilegiada a componente 

prática.  

Faz Crescer os teus Direitos 

Dicas 

Ambientais 
Um chuveiro gasta entre 6 a 25 litros por 

minuto, conforme modelo e pressão da 

água. Feche a torneira enquanto se 

ensaboa e diminua o tempo do duche 

para 5 minutos, com essas medidas 

diminuirá o consumo para cerca de 80 

litros. Há que poupar e começar a alterar 

hábitos de consumo. 

o TROIA GOLF foi considerado o 17º 

melhor campo da Europa continental?  

O TROIA GOLF Championship Course é 

um campo com 18 buracos, par 72 e 

6317 metros de comprimento. Está 

situado entre o Estuário do Sado e a 

Serra da Arrábida e estende-se ao longo 

da praia, proporcionando magníficas 

vistas para o mar. 

O TROIA GOLF foi palco da competição 

European Tour Properties Invitational nos 

dias 8 e 9 de Novembro, que contou 

com 80 participantes. 

Sabia que… 

Revisão de Hidrantes  Formação Interna 

A 20 de Novembro comemorou-se o 28º aniversário da Convenção sobre os Direitos 

da Criança. Neste âmbito, colaborámos com a Comissão Nacional da Promoção dos 

Direitos e Proteção das Crianças Jovens de Grândola no desenvolvimento da 

Campanha Nacional Estendal dos Direitos . 

Foram distribuídos 45 alecrins a todos os equipamentos educativos do concelho e à 

CerciGrândola, com o tema "Faz Crescer os teus Direitos . Esta iniciativa visa sensibilizar 

para os direitos e deveres da criança aliados à preservação da natureza, ao 

desenvolvimento da cidadania e à responsabilidade social. 

 

Adira à Fatura 

Eletrónica 

Em conformidade com as 

recomendações técnicas da Autoridade 

Nacional de Proteção Civil (ANPC), a 

Infratróia realizou no início do mês de 

Outubro a inspeção e revisão anual de 

todos os hidrantes exteriores ligados à 

rede pública.  

Esta revisão foi efetuada por uma 

entidade externa certificada pela ANPC 

e visa garantir a operacionalidade dos 

equipamentos em caso de incêndio. 

Os marcos de incêndio destinam-se 

exclusivamente a serem utilizados, em 

caso de emergência. 

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. 


