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Caros Proprietários e Residentes,

Apesar da profunda crise que o país atravessa, em particular o imobiliário, desde os anos de 2007/2008 que
temos vindo a investir continuamente no ativo empresarial que atualmente detemos e que nos tem
mobilizado a todos, sem excepção, para a prossecução do projecto iniciado em 1990, com a aquisição desta
propriedade.
A elevada qualidade de vida, oferecida num ambiente de privacidade e segurança, torna o BCC num dos
espaços residenciais mais exclusivos para viver, sendo este um eixo central da estratégia para a criação de
valor.
Recentemente concluído o acesso a Lisboa pelo IC 16 e finalmente concluída a rede rodoviária da grande
Lisboa, prometida desde o final dos anos 80, o resultado é positivo e posiciona o Belas Clube de Campo na
vanguarda dos lugares onde melhor se vive, na grande Lisboa.
Para alcançar estes objectivos sempre foi clara a necessidade de prestar um serviço à Comunidade Residente
que atendesse a esta meta.
Através dos serviços prestados - de que a manutenção de infra-estruturas, a segurança através de uma
vigilância activa e atenta, a preservação da natureza, a manutenção dos jardins e espaços verdes, a recolha
própria do lixo, a organização de eventos e actividades lúdicas regulares, são alguns exemplos do trabalho
desenvolvido para os residentes nesta prestação de serviços - cujo custo para os proprietários nunca foi
actualizado desde que recebemos o primeiro Residente, em 1997.
Mantemos ainda um relacionamento ativo com a comunidade envolvente, com as diversas autoridades, com
as forças empresariais de relevância na nossa esfera de actuação e com os demais stakeholders. E assim
continuaremos, com o objectivo permanente de criar valor.

Belas Clube de Campo, 15 de Julho de 2015

Com os melhores cumprimentos,
Gilberto Jordan
Presidente do Conselho de Administração da Planbelas, S.A.
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Apresentação
Há 20 anos criámos o BCC, implantámos uma comunidade residencial com um planeamento urbano de
vanguarda e qualidade, respeitando o ambiente natural existente.
Desde então, temos seguido integralmente toda a filosofia e objectivos traçados originalmente, honrando o
compromisso assumido perante vós quando decidiram integrar este projeto ambicioso, hoje tornado uma
realidade. A visão concretizou-se.

O campo próximo da
cidade, a preservação
da natureza e do
ambiente

A segurança, o
desporto e o lazer

Promovem um estilo
de vida saudável e
equilibrado para toda a
familia.

Uma Comunidade Residencial, em plena Serra da Carregueira, integrada nas características naturais de forma
harmoniosa e com um Campo de Golfe como elemento paisagístico estruturante, de apreciação colectiva, às
portas de Lisboa, era o desafio.
Evolução de 1995 até .......

Um Clube sempre a crescer
Concluída a primeira fase, podemos contar com um
número significativo de famílias a usufruir de comércio e
serviços, equipamentos recreativos e espaços lúdicos,
próprios de um empreendimento com estas características
e de elevada qualidade.
Ao longo do tempo fomos adaptando a implementação do
projeto aos aspetos socioeconómicos envolventes,
mantendo a qualidade e o valor de mercado ao mais alto
nível. A valorização do património imobiliário é uma
prioridade permanente.
Aproveitando o golfe como impulsionador, estamos a criar
sustentadamente um conjunto de equipamentos de
desporto, de lazer, de turismo, de saúde e de educação, que
com o tempo irá atingir o seu expoente máximo no
dinamismo e na qualidade de vida de todos os que aderiram
a este conceito, cada vez mais valorizado.

1ª FASE
698 FAMÍLIAS RESIDENTES

• golfe
• clubhouse
• restauração
• minimercado
• serviços de apoio doméstico
• health club & spa
• piscinas e parques infantis
• centro desportivo (ténis,
futebol, skate park,
playground, clubinho
• hotel
• centro de escritórios

NOVA FASE

• equipamento de saúde
• escola
• centro equestre
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O enquadramento paisagístico, o desenvolvimento das espécies plantadas e a preservação da fauna têm
contribuído para o resultado positivo que temos vindo a obter.
A qualidade e a sustentabilidade estão na base de todos os esforços desenvolvidos. Primamos pela atenção
dedicada à preservação do meio ambiente, muito para além do cumprimento da legislação em vigor,
respeitando também o planeamento do território, mantendo uma baixa densidade habitacional, assim como
praticamos um consumo eficiente de água uma vez que esta é um bem precioso e escasso.

1990

2014

Atentos às comunidades envolventes, desde o primeiro dia que são desenvolvidas acções com várias
entidades e instituições situadas na freguesia e nas freguesias mais próximas, neste concelho, promovendo o
relacionamento dos residentes e o desenvolvimento socioeconómico das populações adjacentes.
Dia após dia temos vindo a criar e a consolidar uma comunidade residencial integrada no meio envolvente,
com o objectivo de desenvolver uma relação harmoniosa.

Sendo este um projeto local, cumpre-nos preservar e promover, no tempo e no
espaço, a nossa casa e o nosso património como um bem precioso.
João Belas, Director Residente
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São preocupações latentes na nossa gestão diária a:

valorização do
espaço e do
património

qualidade pela
dimensão

qualidade na
manutenção
das infraestruturas e
equipamentos

harmonia com
os stakeholders

Estando agora, no início da Nova Fase, acreditamos que é este o momento de realizar um balanço e de
perspectivar a longevidade da filosofia de vida criada no BCC.
A Planbelas, entidade promotora e gestora do empreendimento, integra na sua atividade várias áreas.

Promoção
Imobiliária

Golfe

Gestão

Ao longo de várias décadas o Grupo André
Jordan tem dado provas de empreendedorismo e
sustentabilidade em todos os seus projetos.
Todos eles casos de sucesso e de excepcional
qualidade.
Neste momento existe uma grande concentração
de energias e sinergias no Belas Clube de Campo
para prosseguir o grande e ambicioso projeto
iniciado na década de 1990.
André Jordan, 2014
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As economias de custos, promovidas pela interligação das várias áreas, promovem a longevidade e projeção
da qualidade pretendida. A falta de qualidade e de empenho em qualquer uma destas áreas seria fatal para o
sucesso desta comunidade. O nível e qualidade do Belas Clube de Campo está latente em todos os aspectos
que o integram. É notória e fortíssima a complementaridade de todas as ações desenvolvidas em prol da
projeção do valor patrimonial.
Todos os recursos são aplicados de forma objectiva e segregada de acordo com o âmbito de cada área de
atividade. As várias áreas complementam-se na prática, em prol de um bem comum, existindo contributos e
benefícios para cada uma delas.
São também criadas sinergias com as comunidades vizinhas e com todas as entidades de apoio social
existentes, nomeadamente escolas, bombeiros, colectividades, sector terciário e a própria população.
A gestão da Planbelas tem conseguido manter ativo o conceito do BCC e a qualidade espectada por todos os
que decidiram fazer parte integrante desta realidade.
O campo de Golfe, sempre verdejante, é o ponto de encontro com a natureza, é o enquadramento paisagístico
das habitações e da presença do homem no ecossistema. É o que nos distingue e enaltece, tendo sido
cuidadosamente concebido e mantido para disfrutarmos da vista e do reconhecimento de prestígio.

De referir a importância do contributo na disponibilização de recursos naturais, técnicos, profissionais e de
equipamentos.
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Promoção Imobiliária
Ligado à criação, promoção e desenvolvimento de toda a comunidade residencial a Planbelas conta com
competências em:

Marketing

Assuntos
Jurídicos

Informática

Engenharia

Arquitetura

Contabilidade

Negociação com Entidades
Externas
Promove a procura de investidores e operadores para concretizar as situações mais emblemáticas da nossa
comunidade residencial, nomeadamente para a construção do Hotel, do Equipamento Saúde, da Escola e do
Centro Equestre.
A mediação imobiliária, através da Invesplano Mediação, é um serviço ativo desde 1994. A Casa de Vendas
tem-se revelado muito importante, na medida em que os seus serviços contribuem para que os imóveis no
Belas Clube de Campo mantenham a liquidez no mercado. Com uma equipa permanente, com um
conhecimento profundo das diversas valências do Belas Clube de Campo, que zela de forma correta e ativa
pela defesa dos seus interesses e valores.
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Golfe
Respondendo às exigências de uma comunidade residencial cada vez mais vasta e de diferentes faixas etárias,
é necessário assegurar a disponibilidade de meios que promovam a qualidade de vida de todos.
O campo de Golf, sempre verdejante, é o ponto de encontro de muitos proprietários tanto no exterior como
no interior do Clubhouse. Para além do enquadramento paisagístico de que beneficiam as habitações, é uma
área desportiva e de lazer que distingue e enaltece o Belas Clube de Campo, tendo sido cuidadosamente
concebido e mantido para disfrutarmos da vista e do reconhecimento do seu prestígio.

Gestão
A gestão da Planbelas mantém 4 grandes áreas, sempre ativas e interligadas entre si.

Valorização Patrimonial
Serviços
Básicos
(Apoio e informação
a residentes e
Vigilância)

Prestígio

Manutenção
(Infra-Estruturas e
Espaços Verdes)

GESTÃO

Atratividade
Relação com
Entidades Externas
e Stakeholders

Desporto,
Comercio, Serviços
e Parcerias

Liquidez
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Desporto, comércio, serviços e parcerias

A Planbelas promove e apoia a instalação de serviços e infraestruturas, suportando uma parte significativa do
custo associado, nomeadamente no que diz respeito a eventos, ao Clubinho, Centro desportivo, Cafetaria,
Frutaria e Shuttle. Os residentes utilizam os vários serviços mediante uma contribuição direta e/ou simbólica.

50000
45000
40000
35000
30000

Utilizadores

25000

Planbelas

20000
15000
10000
5000
0
Eventos

Clubinho

Centro
desportivo

Shuttle
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Manutenção de Infraestruturas e Serviços Básicos
De acordo com o Regulamento, cumpre-nos gerir a Manutenção de Infra-estruturas e de Serviços Básicos,
tanto a nível técnico como administrativo, e fazemo-lo de acordo com o mais alto padrão de qualidade.
Neste sentido, vejamos, de forma detalhada mas não exaustiva, todos os trabalhos que realizamos ao longo
do ano, de forma sistemática e cuidada, no âmbito da manutenção de:

Arruamentos, passeios e estradas / Parques e zonas de estacionamento

134.056 m2

Limpeza: lavagem de estrada (varredora), recolha de
dejectos e de resíduos indiferenciados, varrimento
de folhas, limpeza de áreas circundantes às piscinas,
aplicação de herbicida e eliminação mecânica de
ervas, paragens de autocarro.

Conservação e reparação: Calçadas, betuminoso, caixas
de
telecomunicações,
ciclo-via,
grelhas
de
encaminhamento de águas pluviais, sinalização
horizontal e vertical, sinalética, lancil das caldeiras,
vedações de madeira, bancos, pérgulas, papeleiras,
muretes em pedra, paragens de autocarro.
Espaços verdes e paisagismo

o
o
o
o
o

78.445 m2

Rotundas
Canteiros da Alameda
Árvores e caldeiras
Jardins envolvente aos lotes de
apartamentos
Clube de Lazer










Corte de relva
Podas de arbustos e árvores
Aplicação de fito fármacos
Manutenção e controlo do sistema de
rega
Rega de canteiros e jardins
Monda, sacha, retancha, plantação,
substituição de plantas
Adubação e escarificação
Controlo de pragas
Limpeza e recolha de folhas
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Redes Gerais de Águas e Esgotos

o
o
o
o

Desentupimentos
Limpeza e Manutenção de sargetas
Substituição de tampas de caixas de esgoto e águas pluviais
Cooperação com a entidade SMAS em caso de : roturas,
entupimentos da rede e/ou coletores

Posto de Transformação e iluminação de rua

o
o
o

Manutenção e conservação dos PT’s
Manutenção e substituição de lâmpadas
Pintura dos postes

Limpeza da propriedade

o
o
o

Caminhos pedonais
Extremas
Caminhos técnicos

Equipamento recreativo

o

Piscinas
 Manutenção de equipamentos
 Limpeza e tratamento da água

o

Espaços infantis
 Manutenção de equipamento infantil
 Manutenção de campos, vedações e área circundante
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Recolha de Lixo e Cartão
Recolha de Lixo e Cartão

o

Nas casas do lixo no interior das garagens, é feito sem ruído e
executado durante a manhã

o

Limpeza e recolha exterior

o

Recolha de monos

o

Recolha e separação seletiva dos vários resíduos

o

Controlo da recolha de resíduos de construção e demolição

o

Recolha de detritos nas papeleiras

o

Limpeza de ecopontos

Neste âmbito, é de salientar que possuímos uma Central de separação de
resíduos, gerida de acordo com o sistema de gestão da qualidade, ambiente e
sustentabilidade

A manutenção descrita é executada com todo o rigor e dedicação, 5 dias / semana. Para a execução de todos
os trabalhos descritos contamos com uma equipa de 12 pessoas integralmente dedicadas e são utilizados
vários tipos de equipamentos, nomeadamente:

Opel Campo / Toyota Dina / Nissan Patrol / Buggies
Trator / Komatsu grande / Komatsu pequena
JOPER cisterna / Motocultivador / Estilhador
Varredora / Roçadeiras / Motosserras / Soprador
Escarificador / Corta relvas / Maquina de aparar cantos
Corta sebes / Gerador
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Os recursos são utilizados de forma programada e escalonada no tempo, de acordo com a época do ano e as
necessidades latentes. Desenvolvemos um serviço de qualidade excelente, tal como um empreendimento
com este prestigio necessita.

Ocupação h/semana
Arruamentos, Passeios e Estradas
Espaços verdes e paisagismo
Redes Gerais de Águas e Esgotos
Posto de Transformação e
Iluminação
Limpeza da Propriedade
Equipamentos recreativos
Recolha de Lixo e Cartão

Recursos
Remunerações
Encargos com Remun
Equipamentos
Consumiveis
Electricidade
Água
Combustiveis
Comunicação
Seguros
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Ao longo dos últimos 7 anos, os custos relacionados com a manutenção reduziram 33,8%.

Descrição

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Arruamentos, Passeios e Estradas

34.556,52€

50.888,15€

29.292,45€

32.016,10€

31.793,51€

24.382,63€

12.376,63€

Espaços Verdes e Paisagismo

409.220,60€

376.398,04€

341.207,36€

302.330,32€

287.178,43€

229.714,71€

222.259,43€

238,19€

127,98€

6.448,24€

31.300,54

51.697,01€

Limpeza da Propriedade

1.108,44€

418,32€

12.669,25€

Iluminação de rua
Equipamento recreativo

12.800,86€

18.781,41€

Recolha de Lixo

102.786,42€

90.123,50€

101.370,67€

83.917,21€

86.559,75€

85.296,28€

71.221,45€

Total

560.472,84€

536.191,10€

472.288,80€

418.263,63€

405.769,88

370.822,11€

376.672,01

600000
Arruamentos, passeios e estradas

500000

Espaços verdes e paisagismo

400000

Limpeza da propriedade
300000

Iluminação de rua

200000

Equipamento recreativo

100000

Recolha de Lixo
Total

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Apoio e Informação a Residentes

Ativo e dinâmico, o apoio aos residentes está presente no seu dia-a-dia. A gestão da Planbelas tem conseguido
manter vivo o conceito do BCC e a qualidade espectada por todos os que decidiram fazer parte integrante
desta Comunidade Residencial de prestígio.
As pessoas afectas a este serviço possuem uma boa formação e experiencia profissional, trabalham com
empenho e entusiasmo e são conhecedoras de todas as questões práticas, exigentes e necessárias para um
espaço tão vasto e de prestigio, ao serviço dos residentes.
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As áreas de intervenção estão relacionadas com os seguintes aspectos:

Controlo

Coordenação

. Segurança e Vigilância
. Atendimento a Residentes
. Gestão das relações com as
Entidades Internas
. Gestão de conflitos
. Avaliação de propostas para
parcerias

. Aplicação do
Regulamento de
Utilização e de Construção
. Verificação dos serviços
. Gestão da base de dados

. Shuttle

. Comissão de Avaliação de
Projectos

Procedimentos
administrativos

Comunicação

. para a Comunidade Residente

. Facturação

. Boas vindas às novas famílias

. Lançamentos
contabilisticos

. Produção de informação

. Cobranças administrativas

. Promoção de eventos

. Cobranças coercivas
. Controlo de contas
correntes

A equipa é constituída por duas pessoas, apoiadas pela equipa multidisciplinar da Planbelas, inteiramente
dedicadas, munidas de todo o equipamento técnico necessário ao desempenho das suas funções.
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Cada um dos aspectos referidos requer um empenho e atenção repartida da seguinte forma:

Ocupação h/semana

Coordenação
Controlo
Comunicação
Proc Administrativos

Recursos
Remunerações e trabalhos
especializados
Encargos com Remun
Equipamentos
Consumiveis
Electricidade
Combustiveis
Comunicação
Seguros
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A equipa tem ao seu dispor um “Sistema de Gestão Integrada”, desenvolvido ao longo de 15 anos por um
programador do departamento de informática, à medida das especificidades do BCC em constante
atualização, que permite gerir a informação necessária e pertinente sobre o empreendimento. Esta
informação não é divulgada nem partilhada.
Gestão de Proprietários e Residentes
Sistema Integrado de Informação
Agenda

Gestão de Relação) com Clientes (CRM)

Gestão Comercial

Gestão Integrada

Informação Legal, Venda e pós Venda

Aquisições

Licenciamento de Construção

1

Intervenções

Produtos

Alvarás

Legal Após Venda
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Sem nunca baixar a qualidade, a gestão da Planbelas esteve sempre focada em reduzir os custos associados à
Manutenção das Infra-estruturas e Serviços Básicos, procurando economias de escala e parcerias. Ao longo
dos anos os custos foram estabilizados.

2008
215.358,25€

2009
164.563,34€

2010
179.225,03€

2011
130.456,54€

2012
158.692,75€

2013
120.747,32€

2014
120.439,68€

250000
200000
150000
100000
50000
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Todos os serviços em conjunto garantem a qualidade de vida que os residentes escolheram, quando optaram
pelo Belas Clube de Campo para viver. Desde 1997, data da vinda do primeiro residente, o Belas Clube de
Campo tem estado a melhorar continuamente a Qualidade de vida.
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No Belas Clube de Campo pode ainda encontrar....
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Segurança e Vigilância

A Segurança é promovida pela vigilância e pela prevenção. Neste âmbito, existem 3 postos de trabalho fixos e
3 postos móveis, 24 horas/dia, todos os dias do ano.
O BCC possui um veículo de combate a incêndios.
Algumas das tarefas no âmbito da segurança e vigilância, são:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Portarias com vigilância monotonizada 24horas /dia e 7 dias/semana
Rondas externas motorizadas e apeadas
Controlo de entrada e saída de viaturas
Manutenção e conservação de barreiras físicas periféricas
Monitorização de central de alarmes
Zelar pela aplicação do regulamento de utilização e construção
Desencarceramento de pessoas presas nos elevadores
Registo e monitorização de mudanças e reboques
Deslocação aos imóveis sempre que dispara um alarme
Primeira intervenção em caso de incêndio florestal ou em imóveis

Sendo primordial a segurança e vigilância do empreendimento, o custo relacionado com este factor tem sido
muito similar, pelo que a variação ao longo dos anos não é expressiva.

2008
459.603,93€

2009
471.653,20€

2010
467.802,92€

2011
480.284,87€

2012
497.912,51€

2013
486.749,76€

2014
502.014,63€
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Instalação de Serviços de Combate e Prevenção de Incêndios

Na prevenção e instalação de serviços de combate a incêndios executamos:
o
o
o

Primeira intervenção no combate a incêndios
Posto de observação, 4 meses por ano
Coordenação com os Escuteiros (vigilância da mata)

Existe um estreito relacionamento com os Bombeiros Voluntários de Belas, facultando, sempre que solicitada,
ajuda no combate a incêndios em zonas periféricas. A concepção e o enquadramento paisagístico oferecem
também algumas vantagens nesta matéria, nomeadamente o golfe, que serve de aceiro, e os lagos como
reservatório de água.

2008
1.134,05€

2009
1.512,51€

2010
1.735,65€

2011
1.007,89€

2012
376,57€

2013
662,52€

2014
6.432,28€
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Apresentação de custos referentes ao ano de 2014
Descrição

2014

Arruamentos, Passeios e Estradas / Parques e Zonas de Estacionamento

12.376,63 €

Espaços verdes e paisagismo

222.258,43 €

Redes Gerais de Águas e Esgotos

6.056,69 €

Posto de Transformação

52,18 €

Prevenção e instalação de serviços de incêndio

6.432,28 €

Limpeza da propriedade

12.669,25

Apoio e Informação a Residentes
Segurança e vigilância

120.439,68 €
502.014,63 €

Iluminação de rua

6.448,24 €

Equipamento Recreativo

51.697,01 €

Recolha de Lixo

71.221,45 €
Total

Custo associado aos vários items

1.011.666,47 €

Arruamentos, Passeios e Estradas / Parques
e Zonas de Estacionamento
Espaços verdes e paisagismo
Redes Gerais de Águas e Esgotos
Posto de Transformação
Prevenção e instalação de serviços de
incêndio
Limpeza da propriedade
Apoio e Informação a Residentes
Segurança e vigilância
Iluminação de rua
Equipamento Recreativo
Recolha de Lixo
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Distribuição das Comparticipações

Verifica-se que, apesar dos esforços desenvolvidos para cobrar a todos os residentes, existe uma % da receita
faturada anualmente que não é recebida na data devida.

2008

2009

2010

Faturado

855.152,19€

891.131,65€

907.177,05€

916.383,31€

918.692,54€

932.904,82€

990.803,19€

Comparticipações
recebidas
Total Custos

808.127,07€

818.690,40€

841.993,91€

823.658,36€

827.024,94€

819.652,44€

845.334,27€

1.236.569,07€

1.173.920,14€

1.121.052,40€

1.030.012,93€

1.062.751,71€

978.981,74€

1.011.666,47€

428.442,00€

355.229,74€

279.058,49€

206.354,57€

235.726,77€

159.329,30€

166.332,20€

Suportado pela
Planbelas

2011

2012

2013

2014

Ao longo do tempo, o total de custos tem vindo a aproximar-se da receita esperada, sendo que a diferença
entre a receita efetiva e os custos de cada ano é suportado pela Planbelas, independentemente da
recuperação dos valores em dívida.
Este esforço financeiro resulta do desejo da Planbelas em manter um elevado nível da qualidade no Belas
Clube de Campo, cujo resultado apresentado se verifica na preservação do valor patrimonial imobiliário e na
liquidez dos activos dos proprietários. A compreensão destes objetivos e a ação da empresa na sua
prossecução, tem sido amplamente demonstrado pelo trabalho realizado ao longo dos anos.
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Objetivos para o curto prazo

Sendo a melhoria continua uma política ativa da Empresa, procuramos melhorar e inovar permanentemente.
O nosso projeto é ambicioso desde o início e face aos resultados alcançados mantemo-nos optimistas. Assim
vamos continuar a desenvolver todas as atividades necessárias para preservar e aumentar a qualidade de vida
dos que dele fazem parte.

Preocupa-nos:

Queremos melhorar:

Limpeza de dejectos
Transportes
IMI
Pontos de Recolha de Residuos
Apoio de tempos livres para crianças

Colorir as zonas ajardinadas
Novas parcerias
Controlo de acesso às piscinas
Farmácia
Lavagem de viaturas
Restauração

Preservar o património e a qualidade de vida

BELAS CLUBE DE CAMPO
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Um Clube sempre a crescer
......... 2014.
Estamos perante o resultado de um trabalho conjunto em que as imagens falam por si.
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