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Participação da APROSOL no site da discussão pública

Na área de influência da urbanização de Soltroia, na península de Tróia, o "Programa da Orla Costeira Espichel - Odeceixe" prevê a 

existência duma praia, a Praia Atlântica, classificada como do tipo II e com acesso pedonal construído, consolidado e formal,

constituído por rampa e passadeira e apto para mobilidade reduzida. Contudo, nesse plano não se identifica o acesso à costa 

atlântica localizado um pouco a norte (coordenadas GPS 38.45548513305399, -8.86537948108542), muito próximo do limite previsto 

no plano para a referida Praia Atlântica. Esse acesso construído, consolidado e formal, muito utilizado para acesso à costa marítima é 

constituído por duas escadarias de acesso formal e em muito bom estado de conservação, contudo, sem rampas e, portanto, inaptas 

para mobilidade reduzida. Pela sua qualidade e elevada utilização por utentes, justifica-se a sua consideração e inclusão no 

"Programa da Orla Costeira Espichel - Odeceixe" como um acesso formal à costa atlântica e, eventualmente, à Praia Atlântica.

A APROSOL entende ainda que devem ser garantidos e previstos no "Programa da Orla Costeira Espichel - Odeceixe" acessos públicos

às restantes praias da península de Tróia, nomeadamente à Praia de Tróia-Bico das Lulas (I e II), à Praia de Tróia Galé, à Praia da Duna 

Cinzenta, à Praia das Camarinhas, à Praia dos Golfinhos e à Praia das Garças, de forma a distribuir por todas as praias da península a 

pressão de utentes que se tem vindo a intensificar nos últimos anos.

Newsletter

Esmague-as

No Verão verifica-se uma sobrecarga nos ecopontos, motivada pelo elevado 

número de pessoas na Urbanização Soltróia.

Muitas vezes quando nos deslocamos a um ecoponto verificamos que está 

cheio. Todos devemos fazer um esforço para evitar este tipo de situações e 

uma medida simples, mas que pode marcar a diferença entre um ecoponto 

cheio e um onde “cabe mais lixo”, consiste em esmagar as embalagens no 

ecoponto amarelo ou desfazer e dobrar as caixas de cartão no ecoponto azul.

A Infratróia e a Ambilital vão aumentar o número de ecopontos, tendo já 

colocado alguns ecopontos novos.

E quando voltar ao seu local habitual de residência continue esta prática. Um 

pequeno esforço de cada um de nós pode ajudar a fazer a diferença.



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

AINDA SE LEMBRA?

A atividade e ação da APROSOL é por vezes esquecida e tomamos por adquirido muitas coisas que foram grandes vitórias da APROSOL e 

que sem esta associação de proprietários e sem a contribuição dos proprietários não se teria conseguido. Recordamos algumas das 

intervenções em que a APROSOL teve papel determinante: i) a ciclovia; ii) os sinais luminosos no cruzamento da entrada: iii) o novo 

passadiço de acesso à praia do Beach Club,  só feito por pressão e solicitação da APROSOL; iv) a substituição de mais de quinhentas 

palmeiras mortas pela praga do escaravelho, que foi feita e custeada pela APROSOL; v) a reparação do passadiço de acesso à praia norte e a 

instalação do respetivo lava pés, que também foi totalmente feita e custeada pela APROSOL; vi) extinção da lixeira e conseguir que a 

Infratróia tomasse a seu cargo a recolha de resíduos verdes; vii) reparação dos acessos aos campos polidesportivos, os quais, aliás, foram 

realizados por ação da APROSOL, assim como o circuito de manutenção e o parque infantil; viii) reparação, todos os anos, de centenas de 

metros quadrados de calçada, ix)  limpeza da urbanização e tratamento das zonas ajardinadas, a maior parte delas feitas de raiz pela 

APROSOL. Além disso é feita a vigilância da urbanização, havendo por isso muito poucas ocorrências de assaltos. Há ainda uma instalação 

dos CTT’s. Realçamos, do ponto de vista segurança de pessoas e bens, há: i) um desfibrilhador automático externo, e ii) equipamento de 

combate a incêndios (que já evitou a ocorrência de mais de um incêndio).

A tudo isto acresce o permanente apoio aos proprietários e o trabalho em curso com o objetivo de se concluir o Plano de Pormenor da 

Unop 6 que regulamentará definitivamente a nossa urbanização e permitirá o controle de acessos e o estacionamento de veículos.

(como era e como está, através de algumas fotos)


