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Reconstrução dos acessos à praia 

A APROSOL iniciou há algum tempo os trabalhos 
de reconstrução do passadiço de acesso à praia 
atlântica norte, que se encontrava em ruínas. 
Esperamos ter os trabalhos concluídos em breve. 
De seguida, iremos iniciar a intervenção no outro 
passadiço de acesso à mesma praia, que também 
necessita de intervenção.

Construção de biombos 
de proteção visual dos 
contentores do lixo

A APROSOL tem vindo a executar mais 
biombos de proteção visual dos contentores 
do lixo. Com esta ação continuada, 
esperamos em breve ter intervencionado 
todas as áreas da nossa urbanização e 
contribuir para a qualidade e valorização do 
empreendimento.

Sinalização
A APROSOL e a C. M. Grândola têm vindo a 
colocar à entrada da urbanização sinalética 
para promover a segurança rodoviária dentro 
da urbanização.

DAE para emergências
Recordamos que existe um equipamento DAE 
(desfibrilhador automático externo) para situações 
de emergência. Coloque estes números na lista de 
contactos do seu telemóvel, caso venha a fazer 
falta numa emergência que, esperemos, nunca 
aconteça.

Jardins
A qualidade de vida em Soltroia passa, e 
muito, pelo cuidado e bom aspeto dos jardins 
e caminhos. A APROSOL continua a qualificar 
estes espaços, pelos serviços de jardinagem e de 
manutenção.

Parque de merendas
River Parque
O parque de merendas recentemente 
criado perto do rio, é uma infraestrutura 
que a APROSOL criou para ordenar as 
atividades lúdicas que normalmente tinham 
lugar naquele espaço. O espaço foi-nos 
concessionado pela APSS. 
As instalações foram construídas com o apoio 
de “Velharias de Jana / Mood4wood” e a 
APROSOL conta que o pequeno investimento 
que fez seja rapidamente recuperado. Trata-
se de uma melhoria importante daquele 
espaço, que se pretende ser para usufruto dos 
associados da APROSOL.

Como contactar a APROSOL
Limitações devidas à Covid-19

A atual situação de confinamento trouxe algumas 
alterações ao funcionamento da APROSOL. Para 
assuntos urgentes e relacionados com o correio 
mantemos a presença nos escritórios de uma 
funcionária, as restantes funcionárias estão em 

Quaisquer contactos devem, preferencialmente, 
ser efetuados por e-mail (geral@aprosol.pt) ou 
supletivamente por telefone.

Horário de funcionamento (atendimento ao público):
dias úteis: das 9h às 13h e das 14h às 15h
sábado: das 9h às 13h e das 14h às 17h
domingos e feriados: encerrado

Contribuições

As quotizações não eram atualizadas há mais 
de quinze anos e os diversos aumentos em 
custos de pessoal (em especial os aumentos do 
salário mínimo nacional), de serviços e materiais, 
tornavam impossível continuar a atividade 
sem proceder à atualização dos valores das 
contribuições. Cientes de que esta situação 
representa uma sobrecarga para os proprietários, a 
Direção decidiu acompanhar esta atualização, com 
a melhoria dos serviços que a APROSOL presta. 
Um desses serviços, o da vigilância, irá sofrer 
melhorias substanciais, sobretudo nos meses 
de verão, e haverá investimentos relevantes na 
melhoria dos espaços públicos. Agradecemos o 
apoio que os nossos associados nos dão e tudo 
faremos para honrar a confiança que a Assembleia 
Geral da APROSOL nos deu ao aprovar por maioria 
esta atualização de quotizações.

Atribuições da APROSOL

Mesmo sendo do conhecimento da maioria 
dos proprietários, é sempre bom lembrar que a 
responsabilidade do abastecimento de águas, 
do escoamento de águas residuais, da recolha 
dos lixos urbanos e dos lixos verdes é de inteira 
responsabilidade da Infratroia. Contudo, a 
APROSOL, embora não tendo responsabilidade, 

nem competência legal nesses assuntos, procura 
acompanhar os diversos problemas que ocorrem 
na urbanização. Para uma melhor eficiência na 
resolução dos problemas relacionados com a 
área de atuação da Infratroia, sugerimos que a 
reclamação ou pedido de esclarecimento seja 
dirigido diretamente a essa entidade. 

Os contentores para lixos recicláveis são 
responsabilidade da AMBILITAL, e apesar de 
diversos pedidos da APROSOL, a quantidade 
e localização dos contentores, bem como a 
frequência de recolha ainda não são como 
desejamos. Também neste caso, as reclamações e 
sugestões devem ser dirigidas diretamente a essa 
entidade.

Recordamos por fim, que para respeitar os 
regulamentos municipais não devem ser 
colocados monos junto aos contentores do 
lixo. A recolha de quaisquer objetos velhos 
(cadeiras, mesas, sanitas ou tampos de sanitas, 
eletrodomésticos, etc.) deve ser agendada junto 
da INFRATROIA, que irá proceder à sua recolha por 
pessoal e veículos especializados.

As reclamações/sugestões dos proprietários que 
sejam enviadas a estas Entidades podem ser feitas 
com conhecimento da APROSOL (geral@aprosol.
pt) para que, dentro das nossas possibilidades, 
possamos colaborar na resolução das questões e, 
ainda, com a finalidade de ficarmos conhecedores 
das questões e tentar ajudar na sua resolução.

Manutenção arruamentos

Os arruamentos em Soltróia estão a necessitar 
de manutenção. A APROSOL já contactou a C. 
M. Grândola, que mostrou disponibilidade para 
proceder aos asfaltamentos necessários. Todavia, 
estes trabalhos só poderão ter lugar quando as 
condições atmosféricas forem favoráveis. 

Veículos abandonados e lotes 
com construções não licenciadas

Existem na urbanização alguns veículos 
abandonados, lotes com construções 
incompletas e construções precárias que dão 
muito mau aspeto à urbanização. Para além 
de comprometerem o trabalho de limpeza e 
manutenção da APROSOL, essas situações 
desvalorizam as propriedades de todos, inclusive, 
e talvez mais, as dos que não cuidam da imagem 
das suas propriedades. A APROSOL apela, para o 
bem da urbanização, que os proprietários cuidem, 
limpem e valorizem os seus lotes, mesmo quando 
ainda não estão edificados.

teletrabalho. O horário de funcionamento mantém-se, 
mas o atendimento pessoal nos escritórios da APROSOL 
só se faz em situações de emergência ou para os 
serviços de correio. Os serviços de jardinagem e de 
manutenção mantêm-se no regime normal. 


