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Plano de Pormenor e Assembleias Gerais

A APROSOL continua empenhada na conclusão do Plano de 

Pormenor e tudo tem feito para que isso aconteça em breve. 

Alguns contratempos tem impedido a conclusão do processo, 

mas acreditamos que estamos próximos desse objetivo. 

Informações detalhadas sobre os desenvolvimentos no Plano 

de Pormenor são dadas em todas as assembleias gerais da 

APROSOL. 

Lagos em SOLTROIA

É sabido que os lagos existentes na 

urbanização apresentam alguns 

problemas. São infraestruturas com 

muitos anos e que agora necessitam de 

intervenções de maior dimensão. Não 

obstante a APROSOL faça (e tenha feito 

ao longos dos anos) a sua manutenção 

regular, bem como das bombas que os 

alimentam de água, é necessário 

planear intervenções mais profundas. 

Sendo infraestruturas da 

responsabilidade da Câmara Municipal 

de Grândola, a APROSOL está a 

constituir uma equipa para ajudar a 

CMG a encontrar as melhores formas 

de financiamento. Junte-se a nós e 

colabore nesta iniciativa. Todas as 

ajudas são bem vindas e a colaboração 

dos proprietários vizinhos dos lagos é 

essencial. Sem essa ajuda não 

conseguiremos atingir este objetivo. 

Contacte-nos pelo email 

geral@aprosol.pt.

Últimos trabalhos

A APROSOL desenvolveu recentemente diversas iniciativas 

com vista à manutenção da urbanização e à melhoria das 

condições de vida dos nossos associados. Conseguimos, 

reparar os buracos que havia no pavimento das nossas 

estradas, estamos a reparar os polidesportivos e iremos 

adquirir novas balizas, reparámos dezenas de metros 

quadrados de calçada, melhorámos as zonas ajardinadas, 

reparámos os passadiços de acesso à praia que estavam 

muito degradados e que eram propícios a acidentes, e 

conseguimos a instalação de iluminação numa rua que 

nunca a teve. Para além destas iniciativas, exercemos a 

regular manutenção e limpeza dos espaços públicos, bem 

como a sua vigilância. Participe e ajude-nos. Trabalhamos 

para o bem comum e para todos os proprietários.

Vigilância e Vandalismo

A APROSOL faz o repto para que todos denunciem atos de 

vandalismo na urbanização que muitos prejuízos nos trazem. 

Com vista a diminuir o número de ocorrências, a APROSOL irá 

aumentar neste verão a frequência de rondas e o número de 

vigilantes durante a noite para diminuir o número 
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Barulho e Civismo

De forma a conseguir uma boa 

vivência de todos, a APROSOL pede 

que aos proprietários adotem e façam 

os seu eventuais inquilinos adotar 

comportamentos cívicos e moderados. 

O barulho, diurno e noturno, é a fonte 

de incómodo mais descrita pelos 

proprietários e todos temos a 

obrigação de contribuir para um bom 

ambiente na urbanização.

A APROSOL convida todos os 
proprietários a participarem 
ativamente nas assembleias 
gerais, as quais desde o início 
da atual situação pandémica 
funcionam, também, através 
das plataformas de ligação 
remota.



Poluição Visual na Urbanização

A falta de limpeza de lotes não 

construídos, a ocupação de 

lotes com construções precárias 

e não licenciadas, o 

parqueamento de máquinas e o 

abandono de veículos na via 

pública é motivo dum péssimo 

ambiente visual na urbanização, 

contribuindo para a degradação 

da imagem e com sérios 

inconvenientes e desvalorização 

dessas propriedades e das 

vizinhas. Seguros – Parceria com Villas-Boas ACP

A APROSOL estabeleceu uma parceria com os corretores de seguros Villas-Boas 
ACP, conseguindo um desconto de grupo que poderá ser usufruído em todos o 
tipo de seguros e por todos os associados. Muito em breve será distribuído um 
flyer com mais informações sobre esta parceria.

Até lá, para mais informações contacte a equipa do corrector VillasBoas ACP 
pelo telefone 213 236 021 ou pelo email segurosaprosol@villasboas.pt, sempre 
colocando a Aprosol em C/c. 

Os descontos dependem do caso em concreto, mas em relação aos preços de 
tabela são muito significativos.

Missas de Verão

Mais uma vez, a APROSOL apoia a realização de 

missas campais na urbanização. As missas 

ocorrerão no local habitual e terão início no mês 

de julho.

Estacionamento em Soltróia

Sabe-se que no Verão, além dos proprietários e dos seus familiares e 

convidados, Soltróia tem muitos visitantes.

E em Soltróia há cerca de 1400 proprietários de lotes com moradias e de 

frações em condomínios. Este número de 1400, multiplicado por N veículos 

(aplique ao seu caso específico) traz aqui muita gente.

E sabe que na Urbanização Soltróia há zonas de estacionamento reservado e 

zonas de estacionamento de duração limitada com cerca de (só) 450 lugares 

identificados com sinalização horizontal e vertical?

Gerir o estacionamento é importante para evitar congestionamentos, 

vandalismo de zonas ajardinadas por quem estaciona sem cuidado.

Para si, que também se preocupa em estar em Soltróia e apreciar a qualidade 

de vida e do ambiente, ajude a chamar a atenção para quem denota falta de 

cuidado e de respeito pelo bem comum.

Contactos a considerar 

APROSOL (escritório) | 265 494 640
APROSOL (vigilância) | 961 767 323
DAE (desfibrilador) | 265 494 640 ou 961 763 287
GNR (Comporta) | 265 249 750
GNR (Tróia) | 265 242 618
Polícia Marítima | 265 105 123
Infratróia | 265 110 726/7

Contactos através de e-mail
geral@aprosol.pt

Horários 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

Horários de Atendimento  dos Serviços 

Administrativos da APROSOL 

O atendimento pelos serviços administrativos da 

APROSOL funciona com os seguintes horários:

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

Fora desses horários e no horário de expediente, os 
serviços realizam tarefas administrativas e não 
atendem o público. Por favor, respeite os horários de 
funcionamento (atendimento ao público)

Capacidade Praias do Concelho 

de Grândola

A Agência Portuguesa do 

Ambiente já divulgou a lista da 

capacidade das praias costeiras e 

interiores para a época balnear 

de 2021. Veja aqui qual a da sua 

praia de eleição. Na Praia 

Atlântica o limite é de 2000 

pessoas.
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