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PLANO DE ATIVIDADES PARA 2019 

 

1. INTRODUÇÃO 

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

implementação dum sistema de controle dos acessos à urbanização SOLTROIA. Só 

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

frequentam a urbanização 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 ocondomínio, 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. 

Infelizmente, a execução do plano de pormenor da UNOP 6 tem encontrado diversas 

dificuldades e ainda não foi em 2018 que o mesmo foi aprovado, nem sequer entrou na 

fase de discussão. 

O Plano de Pormenor foi entregue na Câmara Municipal de Grândola e o mesmo já foi 

levado às autoridades competentes para sua apreciação. Nesta fase, aguardamos que 

as respostas às dúvidas levantadas pelas autoridades consultadas sejam esclarecidas 

pelos serviços da Câmara Municipal de Grândola, com a nossa colaboração, 

naturalmente, o que esperamos vir a acontecer nos próximos dias. 

Temos encontrado outras dificuldades na gestão da urbanização, muitas delas resultado 

duma não definição de regras, responsabilidades e soberania sobre espaços que, 

esperamos, venham a ser estabelecidas com o referido plano de pormenor. A gestão dos 

resíduos produzidos pelos jardineiros que trabalham nas várias casas da urbanização 

tem sido uma outra questão difícil de resolver. 

Não obstante as dificuldades, muito trabalho foi feito no ano de 2018, uma boa parte na 
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aprovação do plano de pormenor e nas áreas admnistrativas e de gestão da urbanização, 

mas, também, na manutenção dos espaços públicos e jardins. Nesta área há que referir 

a limpeza da faixa de protecção a Sul urbanização, a limpeza e manutenção dos jardins, 

a recuperação de rotundas e taludes, a aplicação de produtos fitofarmaceuticos e de 

produtos de combate à praga da lagarta processionária, a construção de abrigos para 

os caixotes de lixo, etc … 

Apesar do muito que se fez, ainda há muito trabalho a realizar e, por isso, no essencial, 

os plano de atividades para 2019 é idêntico ao plano de 2018, sobretudo porque o 

objectivo da aprovação do Plano de Pormenor da UNOP 6 continua por cumprir. 

 

2. ATIVIDADES PARA 2019 

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. 

ESPAÇOS EXTERIORES E SEGURANÇA 

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

espaços polidesportivos da urbanização e suas envolventes. 

Após a restruturação dos serviços de jardinagem, com uma equipa autónoma de 

jardinagem sob a orientação directa da APROSOL, estamos a requalificar os 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. 
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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 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 e SERVIÇOS DE SAÚDE  

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

com as suas propriedades em SOLTROIA. 

Pretende-se estabelecer parcerias com as urbanizações nossas vizinhas, no sentido 

encontrar uma solução para exploração das unidades de saúde, sem diminuir a 

qualidade do seu serviço. 

Pretende-se voltar 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 atravé da apresentação do cartão 

de associado da APROSOL. 

VERÃO 

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

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

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 retomar a comunicação com os associados da APROSOL através do envio 

regular de newsletters e atualização dos conteúdos da página da APROSOL. 

Pretende-se reavaliar a estrutura funcional da APROSOL no sentido de adaptá-la às 
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novas exigências que se antecipam para o futuro (resultantes da implementação do 

plano de pormenor, entre outros aspectos). 

 

3. CONCLUSÃO 

Mais uma vez, 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, procurando melhorar a urbanização. 

A participação dos proprietários e associados da APROSOL nas atividades da 

APROSOL e na gestão da urbanização é fundamental para o futuro da APROSOL e da 

urbanização de SOLTROIA, pelo que todos são convidados a participarem ativamente 

nas assembleias da APROSOL e em outras iniciativas que a APROSOL venha a realizar. 

 

Soltróia, 4 de Dezembro de 2018 


