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1.INTRODUÇÃO 

A grande aspiração da APROSOL e da grande maioria dos seus associados é a 

implementação de um sistema de controle dos acessos à urbanização de SOLTROIA. 

Só assim, será possível garantir a segurança das propriedades e das pessoas que 

frequentam a urbanização de SOLTROIA, proprietários ou visitantes. O desejo de 

manter em padrões elevados a qualidade dos espaços exteriores da urbanização só 

será possível através da transformação do espaço da urbanização num condomínio, 

no qual se manterá livre e público, embora controlado, o seu acesso. Com esse 

objectivo, a Direcção da APROSOL, os restantes Corpos Sociais e os seus 

funcionários têm trabalhado intensamente pelo o desenvolvimento e aprovação dum 

plano de pormenor (da UNOP6) que possibilite a implementação desse conceito de 

CONDOMÍNIO DE ACESSO PÚBLICO. No entanto, o processo tem sido complicado e 

são inúmeras as dificuldades com que nos temos deparado. Esperamos concluir o 

processo durante o ano de 2017.Não obstante, até lá pretendemos continuar a 

melhorar o espaço da urbanização e criar as melhores condições para seu usufruto. 

Tivemos em 2016 uma actividade editorial menos regular e tal prendeu-se ao 

envolvimento da direção noutros temas importantes para a APROSOL e para os seus 

associados. Neste ano de 2017 pretende-se que a comunicação volte a ser regular, 

através de Newsletters, Flashnews e do site da APROSOL. Acresce a estes objectivos 

principais, a manutenção das atividades correntes de funcionamento e a resolução de 

alguns problemas, como é o caso da recolha dos lixos dos jardins e a rega dos 

espaços ajardinados da urbanização. 

2.ATIVIDADES PARA 2017 

PLANO PORMENOR 

Pretende-se concluir e levar a aprovação pela CMG o plano de pormenor da UNOP 6, 

no sentido de transformar a urbanização num CONDOMÍNIO DE ACESSO PÚBLICO. 

Seguir-se-ão os princípios definidos nos termos de referência e procurar-se-à evitar 

quaisquer prejuízos para os proprietários. Pretende-se estruturar a APROSOL para a 

nova realidade que se aproxima. 
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ESPAÇOS EXTERIORES E SEGURANÇA 

Pretende-se continuar a requalificação dos espaços ajardinados da urbanização, dos 

espaços junto dos polidesportivos da urbanização e suas envolventes. 

Está em curso a restruturação dos serviços de jardinagem e em 2017 iremos constituir 

uma equipa autónoma de jardinagem que, sob a orientação directa da APROSOL, irá 

tratar dos espaços públicos da urbanização. 

Pretende-se continuar a sensibilizar os proprietários para o cumprimento das normas 

da Infratróia no que diz respeito à recolha e reciclagem dos resíduos dos jardins. 

Pretende-se continuar a manutenção das infraestruturas rodoviárias e pedonais, 

nomeadamente através da reparação das calçadas e dos pavimentos rodoviários. 

Pretende-se manter o sistema de vigilância da urbanização e continuar as parcerias já 

estabelecidas com as autoridades. 

Pretende-se continuar a solicitar aos proprietários dos lotes não edificados para 

efetuarem a limpeza e a remoção de equipamentos não licenciados. O apoio aos 

proprietários desses lotes com as contribuições em dia, iniciado em 2016, será 

mantido. 

Pretende-se continuar a solicitar aos proprietários e à CMG o cumprimento das regras 

de edificação definidas no regulamento de construção, tais como, o abate de árvores, 

as alturas dos muros e vedações e os cuidados a ter na integração arquitetónica de 

painéis solares e outros equipamentos. 

APOIO AO PROPRIETÁRIO, BEACH CLUB e SERVIÇOS DE SAÚDE 

Pretende-se continuar o apoio aos associados da APROSOL nas questões 

relacionadas com as suas propriedades em SOLTROIA. 

Pretende-se avaliar a atual situação do Beach Cub e requacionar a hipótese de 

compra junto dos associados. 

Pretende-se estabelecer parcerias com as urbanizações nossas vizinhas, no sentido 
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encontrar uma solução para exploração das unidades de saúde, sem diminuir a 

qualidade do seu serviço. 

Pretende-se continuar a estabelecer parcerias com prestadores de serviços, 

instituições e organizações vizinhas, no sentido de encontrar condições vantajosas 

para os associados da APROSOL , as quais serão usufruídas através da 

apresentação do cartão de associado da APROSOL. 

VERÃO 

Pretende-se continuar o desenvolvimento de parcerias para promoção de atividades 

de verão. 

Pretende-se continuar a iniciativa da oficina de bicicletas nos fins-de-semana de verão. 

Pretende-se manter o serviço de Transfer noturno, durante o mês de Agosto, para 

proprietários. 

ASSOCIADOS, ESTRUTURA & COMUNICAÇÃO 

Pretende-se continuar a sensibilizar os proprietários e visitantes para a importância de 

preservar as infraestruturas, acessos às praias e os vários equipamentos instalados 

na urbanização. 

Pretende-se continuar a comunicação com os associados da APROSOL através do 

envio regular de newsletters e flashnews e atualização dos conteúdos da página da 

APROSOL. 

Pretende-se reavaliar a estrutura funcional da APROSOL no sentido de adaptá-la às 

novas exigências que se antecipam para o futuro (resultantes da implementação do 

plano de pormenor, entre outros aspectos).  

3. CONCLUSÃO 

No próximo ano, a APROSOL, a sua Direção, demais Corpos Sociais e Funcionários, 

continuarão a dar o melhor de si, procurando responder às inúmeras solicitações que 

ocorrem diariamente e melhorar a urbanização. 

Tróia, 11 de Janeiro de 2017 


