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Dunas, são como divãs

É assim que começa uma famosa música dos GNR lançada em 1985. 

Entretanto passaram mais de 35 anos e um dos problemas com que nos 

defrontamos em Soltróia está relacionado com a proteção das dunas.

O Decreto-Lei n.º 166/2008 (Diário da República n.º 162/2008, Série I de 

2008-08-22) aprova o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional e 

revoga o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março.

A REN (Reserva Ecológica Nacional) tem contribuído para proteger os 

recursos naturais, especialmente água e solo, para salvaguardar processos 

indispensáveis a uma boa gestão do território e para favorecer a 

conservação da natureza e da biodiversidade, componentes essenciais do 

suporte biofísico do nosso país.

No ponto 2 do art.º 4.º do DL n.º 166/2008 são elencadas as áreas de 

protecção do litoral são integradas de acordo com as seguintes tipologias, 

que incluem na sua alínea g) as dunas costeiras e dunas fósseis.

Sem entrar em muitos detalhes técnicos e jurídicos todos devemos estar 

cientes que é importante proteger as dunas da agressão que pode resultar 

no seu desaparecimento

Leve o lixo consigo

A fotografia que podemos ver do lado direito foi tirada na 

Praia da Barra no Distrito de Aveiro e é uma excelente 

sugestão para todos os que frequentam qualquer praia e que 

sugerimos seja seguida pelos associados da APROSOL. No 

Verão, com o grande aumento do número de utentes das 

praias, nem sempre é possível esvaziar os caixotes do lixo ao 

ritmo desejável. Como todos devemos contribuir para praias 

mais limpas a sugestão de “leve o lixo consigo” e não o deitar 

nos caixotes junto à praia e levá-los para contentores de 

maior capacidade é uma sugestão que deixamos à 

consideração de cada um.

Pedido de ajuda a todos

As praias da Urbanização Soltróia devem ser das poucas, em Portugal, onde se 

deixam os chapéus de Sol e brinquedos das crianças na praia, de um dia para o 

outro.

Infelizmente tem-se verificado alguns casos de vandalismo, como o que se mostra 

na fotografia junta. Sem querer estigmatizar nenhum grupo em particular, pede-

se a todos que contribuam para que as praias de que desfrutamos continuem a 

ser locais aprazíveis e com utentes com elevados padrões de urbanidade.

Recorda-se que os equipamentos do concessionária da Praia Atlântica não podem 

ser usados à noite. 

Passe esta mensagem!
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Parceria de seguros Aprosol/Villasboas ACP

Como já foi anunciado, a APROSOL realizou uma parceria com a 

corretora de seguros VillasBoas ACP donde resultam diversas 

vantagens para os associados da APROSOL para os seus seguros, em 

especial para os seguros das habitações e condomínios em Soltróia.

Para mais informações contacte a equipa do corrector VillasBoas ACP 
pelo telefone 213236 021 ou pelo emailsegurosaprosol@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.

Vigilância em SOLTROIA

Como terão verificado, 

aumentámos a frequência de 

rondas na urbanização durante o 

mês de agosto, tendo contratado 

os serviços de mais vigilantes 

para o período noturno.

Lagos

Renovamos o pedido de ajuda aos proprietários, em 

especial aos vizinhos dos lagos em SOLTROIA, para que 

se consiga formar uma task force para encontrar meios 

de financiamento para as reparações que se avizinham 

ser necessárias nessas infraestruturas.
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Atividades Desportivas

Convidamos todos os proprietários a 
organizarem atividades desportivas e 
lúdicas para os jovens e menos 
jovens de SOLTROIA.
Os polidesportivos estão a sofrer 
melhoramentos e planeamos novas 
intervenções no futuro. Entretanto, 
comprámos e instalamos no mês de 
julho novas balizas no campo de 
futebol.

Leia as Newsletters da Aprosol – use este QR-Code

Boas Férias

A APROSOL deseja a todos os proprietários e seus convidados umas boas férias de verão



O trabalho da Secretaria

Além do trabalho mais visível quando a Secretaria está 

aberta para atendimento público as funcionárias tem um 

significativo trabalho a fazer (o chamado back-office). Tal 

trabalho, além dos conhecimentos técnicos, exige 

atenção. Em especial em tempos de pandemia o número 

de mensagens de correio eletrónico que tem de ser 

processadas é muito elevado. A atenção das funcionárias 

é difícil de compatibilizar com interrupções 

permanentes, pelo que solicitamos aos associados da 

APROSOL o respeito estrito pelo horário de atendimento 

ao público.

INFRATRÓIA – Áreas de Intervenção

Em Soltróia a Infratróia E.M. possui competências  que podem 

ser consultadas em www.infratroia.pt.

• Captação e distribuição de água;

• Drenagem e tratamento de águas residuais domésticas;

• Recolha de resíduos sólidos urbanos e equiparados;;

• Gestão e Fiscalização em matéria de publicidade, de 

ocupação de espaço público, por motivos de obra e de 

ruído;

• Emissão de licenças de publicidade, de ocupação do 

espaço público e exercício de atividades;

• Prestação de outros serviços públicos adicionais, 

relacionados com as atividades anteriormente referidas 

e que possam nos termos da lei, ser delegados pelo 

Município de Grândola.

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

Em Soltróia e ao abrigo de um Contrato de Cooperação 

com a Câmara Municipal de Grândola, a APROSOL tem 

responsabilidades nas seguintes áreas:

• Limpeza dos espaços públicos;
• Gestão e manutenção de espaços verdes
• Manutenção e gestão de infraestruturas urbanísticas;

O Contrato de Cooperação pode ser consultado em 

https://aprosol.pt/contrato-de-cooperacao.

Sabe que nomes são estes?

Rua de Alcoutim

Rua de Alagoa

Calçada do Lago

Rua de Algoz

Calçada do Pinhal

Rua do Alvito

Av. do Alentejo Norte

Av. do Alentejo Sul

Rua de Albernôa

Rua de Alcáçovas

Rua de Almendres

Calçada das Camarinheiras

Rua de Aljustrel

Calçada das Giestas

Rua de Alcácer

Rua de Almodôvar

Para os assuntos que não 

são da responsabilidade da 

APROSOL contacte a 

Infratróia. Em especial os 

monos só devem ser 

colocados na via pública 

após agendamento com a 

Infratróia para a sua recolha. 

https://aprsol.pt/contrato-de-cooperacao

