
 

  

 

PLANO DE ATIVIDADES PARA 2020 
 

Continuamos a perseguir a grande aspiração da grande maioria dos nossos associados que é a implementação 
dum sistema de controle dos acessos à urbanização SOLTROIA. Só assim será possível garantir a segurança 
das propriedades e pessoas que frequentam a urbanização SOLTROIA, proprietários ou visitantes, e manter 
em padrões elevados a qualidade dos espaços exteriores da urbanização. 

Julgávamos já ter o Plano de Pormenor aprovado nesta altura, mas diversas dificuldades têm atrasado o 
processo. Contudo, não deixámos de investir as nossas energias e recursos na manutenção da urbanização e 
na sua vigilância e, felizmente, os resultados da nossa atividade no ano de 2019 foram muito animadores. Em 
2020, planeamos manter, melhorando, se possível, os nossos esforços na manutenção e vigilância e em 
serviços de apoio aos proprietários. 

Acreditamos que o processo do Plano de Pormenor está muito próximo do fim, e estamo-nos a preparar para 
a nova realidade que se aproxima, mas, até lá, há que gerir e melhar aquilo que temos. E para isso, contamos 
com a confiança e com a importante comparticipação dos proprietários, sem a qual nada se conseguiria. 

PLANO PORMENOR 

Pretende-se conseguir a aprovação pela CMG e outras entidades competentes, do plano de pormenor da 
UNOP 6, que permitirá transformar a nossa urbanização num CONDOMÍNIO DE ACESSO PÚBLICO.  

ESPAÇOS PÚBLICOS E VIGILÂNCIA 

Pretende-se continuar a requalificação dos espaços ajardinados da urbanização, dos espaços polidesportivos 
da urbanização e suas envolventes e 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. 

APOIO AO PROPRIETÁRIO  

Pretende-se continuar o apoio aos associados da APROSOL nas questões relacionadas com as suas 
propriedades e sua vivência em SOLTROIA. 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. 
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. 

CONCLUSÃO 

Também no próximo ano, a Direção da APROSOL, demais Corpos Sociais e Funcionários, continuarão a dar 
o melhor de si, procurando melhorar a urbanização e responder às inúmeras solicitações que ocorrem 
diariamente.  

Lembramos que a gestão da urbanização é realizada por um pequeno grupo de proprietários que, 
graciosamente e em prejuízo das suas atividades profissionais e familiares, se dedicam diariamente à 
atividade da APROSOL. Também, não podemos esquecer a importante contribuição dos nossos funcionários 
que, com muita dedicação, colaboram para este designio de manter o bem estar dos proprietários e da nossa 
urbanização. 

A participação dos proprietários 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, Novembro de 2019 


