Belas Clube de Campo
relatório de gestão

manutenção de infra-estruturas e serviços básicos
2015

«Tenho 65 anos de actividade neste
sector, desenvolvida em vários
países. Verifiquei que, quando a
poeira assenta, o imobiliário aparece
como o melhor e o mais seguro
investimento.
O nosso empreendimento, pela
alta qualidade do seu projeto,
pela sua preocupação ambiental,
pela segurança, pelos serviços
que vão sendo implementados,
pelos acessos e pela categoria dos
seus proprietários e residentes,
está destinado a ser uma das mais
importantes zonas residenciais e de
lazer de uma capital europeia.»

André Jordan
Newsletter BeLife | Fevereiro de 2016
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Caros Proprietários e Residentes,
O Belas Clube de Campo continua a investir para a renovação e o progresso de um empreendimento que é único no seu género,
às portas de uma grande capital europeia, precioso pelo seu enquadramento natural e raro pela qualidade do desenho urbanopaisagístico e das infra-estruturas instaladas.
Os resultados estão à vista de todos. E agora, o arranque da construção de uma série de novas villas e apartamentos reforça o
dinamismo desta localização.
Quando lhe apresentamos o Relatório de Gestão (2015), reafirmamos o compromisso em garantir que o valor maior do projecto inicial
— uma elevada qualidade de vida, oferecida num ambiente de privacidade e segurança — continuará a ser a marca identitária do
nosso Belas Clube de Campo.
Prosseguimos um relacionamento activo e mais próximo com a Comunidade Residente e com os proprietários. Os serviços que
prestamos — manutenção de infra-estruturas, vigilância activa e atenta, preservação da natureza, manutenção dos jardins e espaços
verdes, recolha própria do lixo, organização de eventos, actividades lúdicas regulares, preservação da calma e tranquilidade — e a
divulgação e promoção no mercado nacional e internacional garantem a segurança, o conforto e o bem-estar dos residentes e a
valorização do património dos proprietários.
Estar no Belas Clube de Campo — como residente, ou como proprietário — é uma das melhores opções que se pode fazer.
A Planbelas regista a sua preferência e reafirma uma vez mais o seu empenho em melhorar e valorizar este maravilhoso espaço
urbano e natural.

Gilberto Jordan
Presidente do Conselho de Administração da Planbelas, S.A.
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1990-2016. UM COMPROMISSO DE QUALIDADE. O Grupo André Jordan
adquiriu os primeiros terrenos do que haveria de ser o actual Belas Clube de
Campo em 1990. Ao longo de um quarto de século, implantámos, às portas
de Lisboa, uma comunidade residencial com um planeamento urbano de
vanguarda e qualidade, integrado no Parque Florestal da Serra da Carregueira.
O Belas Clube de Campo integra-se de forma harmoniosa num maravilhoso
enquadramento natural, com um campo de golfe como elemento
paisagístico estruturante.
Respeitando integralmente a filosofia e os objectivos traçados originalmente,
honrámos o compromisso assumido perante todos os que, como
proprietários e residentes, decidiram integrar este projecto ambicioso.

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

portaria
SINTRA · CASCAIS
➤ A16

portaria
LISBOA
Aeroporto
IC16 ➤

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

a segurança,
o desporto
e o lazer
um estilo de vida
saudável
e equilibrado
para toda a família

primeira fase
710 famílias residentes
(Dezembro de 2015)

EN 117

nova fase

lisbon green valley
equipamento de saúde
escola
centro equestre

EN 250
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BELAS CLUBE DE CAMPO. SEMPRE MELHOR. SEMPRE A CRESCER. A maturidade paisagística e urbana permite a um número significativo
de famílias 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, apesar dos desafios da conjuntura e dos aspectos socioeconómicos envolventes, manteve-se 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.
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CULTIVAR A QUALIDADE. PRESERVAR O MEIO AMBIENTE. A qualidade de vida e a sustentabilidade estão na base de
todos os esforços desenvolvidos. O enquadramento paisagístico, o desenvolvimento das espécies plantadas e a preservação
da fauna têm contribuído para resultados positivos. Primamos pela atenção dedicada à preservação do meio ambiente, muito
para lá do cumprimento da legislação em vigor, respeitando o planeamento do território e mantendo uma baixa densidade
habitacional. Porque a água é um bem precioso e escasso, praticamos de forma sistemática o seu consumo eficiente.
Sendo o Belas Clube de Campo um projecto local, cumpre-nos preservar e promover a relação com as comunidades envolventes.
Desde o primeiro dia que são desenvolvidas acções com várias entidades e instituições situadas na freguesia e nas freguesias
mais próximas, promovendo o relacionamento dos residentes e o desenvolvimento socioeconómico das populações adjacentes.
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GESTÃO AO SERVIÇO DA QUALIDADE DE VIDA. Estando
a implementar-se no terreno o arranque da Nova Fase, este é o
momento de realizar um balanço e de perspectivar a longevidade
da filosofia de vida do Belas Clube de Campo. A Planbelas, entidade
promotora e gestora do Belas Clube de Campo, integra na sua
actividade várias áreas:

P R O M O Ç Ã O
I M O B I L I Á R I A

G O L F E

G E S T Ã O

Asseguramos a gestão e monitorização de novas construções,
com o acompanhamento ao novo proprietário do lote e aos
seus arquitectos no desenvolvimento do projecto, fiscalização do
estaleiro e controlo das condições da obra junto dos empreiteiros.
É preocupação central da nossa gestão diária minimizar o impacte
das novas construções na tranquilidade do dia a dia dos residentes.

valorização
do espaço
e do património

qualidade
pela dimensão
qualidade na
manutenção
das infra-estruturas
e equipamentos

harmonia com
os stakeholders
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GESTÃO CRITERIOSA DOS RECURSOS. A interligação
virtuosa das várias áreas de actividade garante a
projecção, em continuidade, dos níveis de qualidade que
caracterizam o Belas Clube de Campo. A falta de eficiência
em qualquer uma destas áreas seria fatal para o bem estar
da comunidade.
O nível global de qualidade está patente em todos os
detalhes e a complementaridade de todas as acções
desenvolvidas concorre para a defesa e incremento dos
valores patrimoniais em presença.
Todos os recursos são aplicados de forma objectiva
e segregada, de acordo com o âmbito de cada área
de actividade, sempre com economias de custos
resultantes de uma gestão bem integrada. As várias
áreas complementam-se em prol de um bem comum,
existindo contributos e benefícios para cada uma delas.
São ainda 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.
Sempre verdejante ao longo das quatro estações do ano e
ponto de encontro com a natureza, o campo de golfe faz
o enquadramento paisagístico das habitações e marca de
forma positiva a presença do homem no ecossistema. O
reconhecimento público desta realidade é mais um factor
que nos distingue. Cuidadosamente concebido e mantido
para desfrutarmos de vistas agradáveis, o golfe é um
elemento de prestígio e de valorização patrimonial para
todos os proprietários.
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marketing

assuntos
jurídicos

informática

engenharia

arquitectura

contabilidade

negociação com entidades externas

VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. Para a criação de valor na
promoção e desenvolvimento do Belas Clube de Campo,
a Planbelas conta com competências muito diversificadas.
A equipa de promoção imobiliária promove a procura
de investidores e operadores que possam concretizar
equipamentos emblemáticos: hotel, equipamento de saúde,
escola e centro equestre.
A mediação imobiliária actua desde 1994, através da Invesplano
Mediação. A Casa de Vendas tem-se revelado muito importante,
na medida em que os seus serviços contribuem para o encontro
do vendedor com potenciais compradores e para que os imóveis
no Belas Clube de Campo mantenham a liquidez no mercado.
A sua equipa permanente tem um conhecimento profundo das
diversas valências do empreendimento e zela, de forma activa,
pela defesa dos interesses e valores de todos os proprietários.
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UM CAMPO DE GOLFE SEMPRE VERDE. Uma comunidade
residencial cada vez mais vasta e com interesses muito
diversificados impõe-nos assegurar os meios que promovam
respostas adequadas, com vista o reforço da qualidade de vida de
todos. A manutenção cuidada do campo de golfe insere-se nesta
perspectiva. Sempre verdejante, é ponto de encontro para muitos
proprietários, não só no exterior, mas também no Clubhouse.
O desenho original de Rocky Roquemore permite-nos desfrutar
de vistas magníficas. Para além do enquadramento paisagístico
que muito beneficia as habitações, o campo de golfe é uma
área desportiva e de lazer que contribui para o reconhecimento
público do prestígio do Belas Clube de Campo.
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GESTÃO. A gestão da Planbelas mantém quatro grandes áreas, sempre activas e interligadas entre si.

desenvolvimento cuidado

MANUTENÇÃO
infra-estruturas
espaços verdes
piscinas

SERVIÇOS
apoio e informação
facturação e cobrança
vigilância

natureza e paisagem

gestão
desporto
comércio
serviços
parcerias

um lugar a que se quer pertencer
relação com
entidades externas
e stakeholders

investimento imobiliário estável
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DESPORTO, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARCERIAS. A Planbelas promove e apoia a instalação de serviços
e infra-estruturas, 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 directa ou meramente simbólica.
Neste domínio, cumpre-nos salientar a importância da ligação expresso assegurada pelo shuttle entre o Belas
Clube de Campo e o interface de transportes que inclui a estação de metro Colégio Militar / Luz, junto ao Centro
Comercial Colombo. A viagem dura apenas 10 minutos entre a portaria leste e o terminus em Lisboa. Dada a
importância deste serviço para os residentes, o custo da operação é largamente subsidiada pela Planbelas, de
forma a manter um preço estável e em conta para os utilizadores.
PLANBELAS

UTILIZADORES

milhares de euros

80

60

40

20

eventos

clubinho

centro
desportivo

shuttle
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SIMPATIA E PROFISSIONALISMO. Os serviços
assegurados no Belas Clube de Campo contam
com o contributo de profissionais dedicados que
se distinguem pelo seu elevado profissionalismo e
grande simpatia.

Café no Campo

BEAUTY

a lojinha da

Cremilde
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MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS BÁSICOS. De acordo
com o Regulamento do Belas Clube de Campo, de adesão obrigatória para todos,
cumpre-nos gerir a manutenção de infra-estruturas e de serviços básicos, tanto
a nível técnico como administrativo. Fazemo-lo de acordo com os mais altos
padrões de qualidade. Enumeramos aqui, de forma detalhada mas não exaustiva,
os trabalhos que realizamos ao longo do ano, de forma sistemática, no âmbito
da manutenção. Para dar uma ideia da dimensão deste esforço, quantificamos
algumas das áreas envolvidas:
• passeios e zonas de estar 				
• jardim, com árvores, arbustos e herbáceas
• relvados							

153 276 m2
58 137 m2
30 507 m2

• 8 áreas de parque infantil
• 8 piscinas de adultos e 7 de crianças
• 5 ecopontos do empreendimento

arruamentos, passeios e estradas | parques e zonas de estacionamento
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,
ciclovia, 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
•
•
•
•
•

Rotundas
Canteiros da Alameda
Árvores e caldeiras
Jardins envolventes dos lotes de apartamentos
Clube de Lazer

•
•
•
•
•
•
•
•
•

corte de relva
podas de arbustos e árvores
aplicação de fitofármacos
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

•
•
•
•

Desentupimentos
Limpeza e manutenção de sargetas
Substituição de tampas de caixas de esgoto e águas pluviais
Cooperação com os SMAS em caso de
roturas e entupimentos da rede e colectores

limpeza da propriedade
• caminhos pedonais
• extremas
• caminhos técnicos

postos de transformação e iluminação de rua

• Manutenção e conservação dos postos de transformação
• Manutenção e substituição de lâmpadas da iluminação de rua
• Pintura dos postes da iluminação de rua

equipamento recreativo
• piscinas
• manutenção de equipamentos
• limpeza e tratamento da água
• espaços infantis
• manutenção de equipamento infantil
• manutenção de campos, vedações e área circundante
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recolha de resíduos e separação selectiva

A manutenção das infra-estruturas e os serviços básicos são
assegurados com todo o rigor e dedicação, cinco dias por semana.
Para a execução de todos os trabalhos descritos contamos com
uma equipa de 15 pessoas integralmente dedicadas e são utilizados
vários tipos de equipamento, nomeadamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opel Campo
Toyota Dina
Nissan Patrol
buggies
tractor
atrelados
Komatsu grande
Komatsu pequena
cisterna Joper
motocultivador

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

estilhador
varredora
roçadeiras
motosserras
máquina de aparar cantos
soprador
escarificador
corta relvas
corta sebes
gerador

Nas casas do lixo, no interior das garagens, a recolha de resíduos é feita sem ruído e executada durante
a manhã. Para além desta operação, as equipas da Planbelas procedem também a outras tarefas:
•
•
•
•
•
•

limpeza e recolha exterior
recolha de monos
recolha e separação selectiva dos vários resíduos
controlo da recolha de resíduos de construção e demolição
recolha de detritos nas papeleiras
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.
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remunerações
encargos com remunerações

REPARTIÇÃO DOS RECURSOS. 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 prestígio exige.

distribuição equipamentos
de recursos
consumiveis

•
•
•
•
•
•
•
•

electricidade
remunerações
encargos com
água remunerações
equipamentos
combustiveis
consumíveis
comunicação
electricidade
seguros
água
combustíveis
seguros

ocupação horas/semana
•
•
•
•
•
•
•

arruamentos, passeios e estradas
espaços verdes e paisagismo
redes gerais de águas e esgotos
postos de transformação e iluminação
limpeza da propriedade
equipamentos recreativos
recolha de lixo e cartão
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EVOLUÇÃO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO. Ao longo dos últimos 8 anos, os custos relacionados
com a manutenção vêm sendo sustentavelmente geridos. Estas economias de custos foram conseguidas
através do melhoramento contínuo dos sistemas e processos, mantendo-se os serviços prestados
e o nível da qualidade e sustentabilidade do Belas Clube de Campo.
2008
arruamentos, passeios e estradas
espaços verdes e paisagismo
limpeza da propriedade
iluminação de rua
equipamento recreativo
recolha de lixo
redes gerais de águas e esgotos
postos de transformação
valores em euros

2009
34 556,52
409 220,60
1 108,44

total

50 888,15
376 398,04

2011
29 292,45
341 207,36
418,32

2012
32 016,10
302 330,32

2013

2014
24 382,63
229 714,71

238,19

12 376,63
222 259,43
12 669,25
6 448,24
51 697,01
71 221,45

376 672,01

12 800,86
102 786,42

18 781,41
90 123,50

101 370,67

83 917,21

86 559,75

560 472,84

536 191,10

472 288,80

418 263,63

405 769,88

370 822,11

2009

2010

2011

2015

31 793,51
287 178,43

127,98
31 300,54
85 296,28

2008
milhares
de euros

2010

2012

2013

2014

32 152,80
218 793,68
9 037,06
8 270,19
65 771,30
77 276,27
2 316,52
2 173,20
415 791,02
2015

600
450
300
150
0
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APOIO E INFORMAÇÃO A RESIDENTES.
Activo e dinâmico, o apoio aos residentes
está presente no seu dia-a-dia. A gestão
da Planbelas tem conseguido manter vivo
o conceito do Belas Clube de Campo e a
qualidade expectável por todos os que
decidiram fazer parte integrante desta
comunidade residencial de prestígio.
As pessoas afectas a este serviço possuem
uma boa formação e experiência profissional,
trabalham com empenho e entusiasmo e são
conhecedoras de todas as questões práticas,
exigentes e necessárias para um espaço tão
vasto e de prestígio, ao serviço dos residentes.
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.

controlo

coordenação

• segurança e vigilância
• atendimento a residentes
• gestão das relações
com as entidades internas
• gestão de conflitos
• avaliação de propostas
para parcerias
• shuttle
• comissão de avaliação de projectos

• aplicação do regulamento
de utilização e de construção
• verificação dos serviços
• gestão da base de dados
• divulgação e informação
das regras do empreendimento
a mediadores imobiliários

procedimentos
administrativos

comunicação

As áreas de intervenção estão relacionadas
com os seguintes aspectos:
• comunicação para
a comunidade residente
• boas vindas às novas famílias
• produção de informação
• promoção de eventos

•
•
•
•
•

facturação
lançamentos contabilísticos
cobranças administrativas
cobranças coercivas
controlo de contas correntes
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AFECTAÇÃO DOS RECURSOS NO APOIO E INFORMAÇÃO A RESIDENTES. Numa
área decisiva para a qualidade de vida dos residentes, é fundamental a afectação dos
recursos disponíveis, humanos e financeiros, de forma rigorosa e equilibrada. Em 2015, a
Planbelas tornou ainda mais exigente a qualidade de relacionamento com os residentes,
incrementando as iniciativas de contacto e a transparência da gestão, sem cedências na
trajectória de redução de custos associados à gestão quotidiana.

MENSAGEM DA EQUIPA
DE APOIO AOS
RESIDENTES.
		

milhares de euros

250
200
2008

150

2009
2010

100

2011		
2012
2013

«A nossa missão é
apoiar os residentes do Belas Clube de
Campo em tudo o que esteja ao nosso
alcance. Tudo fazemos para conseguir
cumprir essa missão de forma atenta
e consequente, sempre prontos a
ouvir e diligentes na acção, para que
o dia a dia no Belas Clube de Campo,
em matéria de qualidade e conforto,
seja aquele a que aspiram os que
escolheram viver aqui.»
João Belas · Sofia Moreno

50

2014
2015

distribuição dos tempos de trabalho

distribuição de recursos

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

coordenação
controlo
comunicação
processos administrativos

remunerações
encargos com remunerações
equipamentos
consumíveis
electricidade
água
combustíveis
seguros
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SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA. A equipa responsável pelo apoio e as relações com os
residentes tem ao seu dispor um Sistema de Gestão Integrada, à medida das especificidades do
Belas Clube de Campo. O sistema foi desenvolvido ao longo de 15 anos por um programador do
departamento de informática. Em constante actualização, permite gerir a informação necessária e
pertinente sobre o empreendimento. A confidencialidade do sistema é criteriosamente controlada e
nenhuma informação é divulgada ou partilhada externamente.

agenda

gestão de relações com clientes | CRM

gestão de facturação

gestão
integrada

informação legal | venda e pós venda

viaturas

licenciamento de construção
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FESTIVAL DE FOTOGRAFIA. Realizou-se em
2015 mais um Festival de Fotografia do Belas
Clube de Саmро, tendo por vencedor Luís
Carneiro, com а fotografia «Viver о Verão».

1º PRÉMIO

2º PRÉMIO

MENÇÕES HONROSAS
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BELAS TALKS 2015. O Belas Clube de Campo recebe regularmente convidados especiais nos
eventos «Belas Talks». Trata-se de uma proposta de actividades originais – com componente
teórica e prática – desenvolvidas em torno de temáticas actuais, apelativas e de alguma forma
ligadas ao dia-a-dia das pessoas. A iniciativa arrancou em Novembro de 2014 e o primeiro
convidado foi o maratonista Carlos Sá.
Ao longo de 2015 as Belas Talks propuseram-nos um leque de experiências em áreas tão
diversas como a arquitectura, a fotografia de natureza e o golfe. Em cada sessão, os oradores –
especialistas reconhecidos nas respectivas áreas – desafiaram o público a saber mais sobre a sua
área de especialidade, proporcionando uma experiência enriquecedora em torno de cada tema.

Hubert de Givenchy · Príncipe Charles Philippe d’Orléans

Carlos Sá

Timothy Gallway

Luís Quinta

Cuca Roseta
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GESTÃO QUOTIDIANA E QUALIDADE DE VIDA. Sem nunca baixar a qualidade, a Planbelas está
sempre focada na boa gestão e na racionalização de custos dos serviços básicos de apoio aos residentes,
procurando economias de escala e parcerias.
Ao longo dos anos, os custos foram estabilizados.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 de chegada do primeiro residente, o Belas Clube de Campo tem estado a melhorar continuamente
os factores que determinam essa mesma qualidade de vida.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
€
215 358,25
164 563,34
179 225,03
130 456,54
158 692,75
120 747,32
120 439,68
120 597,56
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COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS. Na prevenção e serviços de combate a incêndios executamos:
• Primeira intervenção no combate a incêndios
• Posto de observação
Existe um relacionamento estreito com os Bombeiros Voluntários de Belas. Sempre que solicitado, ajuda-se 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
€

2009
1 134,05

2010
1 512,51

2011
1 735,65

2012
1 007,89

2013
376,57

2014
662,52

2015
6 432,28

8 208,17

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA. A Segurança é promovida pela vigilância e pela prevenção.
Neste âmbito, existem três postos de trabalho fixos e três 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Portarias com vigilância monotorizada 24 horas por dia e 7 dias por 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

O custo deste serviço tem sido estável, com uma variação reduzida ao longo dos anos.

2008

2009
459 603,93

2010
471 653,20

2011
467 802,92

2012
480 284,87

2013
497 912,51

2014
486 749,76

2015
502 014,63
497 829,20
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A MENSAGEM DO PRESIDENTE DA ARKO.
«É com muito orgulho que assumimos, desde 2014,
a gestão das operações de segurança no Belas Clube
de Campo. Tal como a ARKO, este empreendimento é
uma referência no seu sector de actividade.

Jorge Leitão
Presidente da Arko

Somos profissionais de segurança privada que procuram sempre fazer melhor
e inovando. Construimos relações sólidas, duradoras e de confiança com os
nossos clientes. Estou certo de que os proprietários e residentes no Belas
Clube de Campo nos vêem como uma empresa cumpridora, com uma equipa
empenhada, muito profissional e correcta, que contribui para a segurança e o
bem estar de todos.
Temos a preocupação de prestar um serviço de excelência a todos os que
nos entregam a tarefa de zelar pela sua segurança. Seremos constantes nesse
propósito e firmes na missão que nos é confiada.
Agradeço esta confiança.»
Alvará nº 18, A, B e C da Lei 34/2013
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APRESENTAÇÃO DE CUSTOS REFERENTES AO ANO DE 2015

CUSTOS ASSOCIADOS POR ITEM

2015
arruamentos, passeios e estradas | zonas de estacionamento
espaços verdes e paisagismo
redes gerais de águas e esgotos
postos de transformação
limpeza da propriedade
apoio e informação a residentes
prevenção e instalação de serviços de incêndio
segurança e vigilância
iluminação de rua
equipamentos recreativos
recolha de lixo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

32 152,80
218 793,68
2 316,52
2 173,20
9 037,06
120 597,56
8 208,17
497 829,20
8 270,19
65 771,30
77 276,27
1 042 425,96

total

arruamentos, passeios e estradas | estacionamento
espaços verdes e paisagismo
redes gerais de águas e esgotos
postos de transformação
limpeza da propriedade
apoio e informação a residentes
prevenção e instalação de serviços de incêndio
segurança e vigilância
iluminação de rua
equipamentos recreativos
recolha de lixo

DISTRIBUIÇÃO DAS COMPARTICIPAÇÕES. Ao longo do tempo, graças a um controlo
eficiente, os custos têm vindo a aproximar-se da receita facturada, sendo a diferença entre a
receita efectiva e os custos de cada ano suportada 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, com reflexos positivos para a preservação do valor
patrimonial imobiliário e na liquidez dos activos dos proprietários. A compreensão destes
objectivos e a ação da empresa na sua prossecução tem sido amplamente demonstrado pelo
trabalho realizado ao longo dos anos.
A elevadíssima percentagem de pagamentos efectivos reflecte a satisfação pelos serviços
prestados e resulta da percepção generalizada do seu alto nível de qualidade.
2008
facturado
comparticipações recebidas
total custos
suportado pela Planbelas

855 152,19
808 127,07
1 236 569,07
428 442,00

2009
891 131,65
818 690,40
1 173 920,14
355 229,74

2010
907 177,05
841 993,91
1 121 052,40
279 058,49

2011
916 383,31
823 658,36
1 030 012,93
206 354,57

2012
918 692,54
827 024,94
1 062 751,71
235 726,77

2013

2014
932 904,82
819 652,44
978 981,74
159 329,30

990 803,19
845 334,27
1 011 666,47
166 332,20

2015
1 033 340,56
909 871,34
1 042 425,96
132 554,62

28

RESPONSABILIDADE SOCIAL. Desde o início, a Planbelas
tem uma visão que integra o desenvolvimento económico
com a protecção do ambiente e a responsabilidade social.
Baseada na sua missão e valores, a Planbelas desenvolve a
actividade considerando também o interesse dos stakeholders
das mais diversas áreas e adopta por isso uma atitude de
proximidade com as mais diversas instituições da freguesia e
do concelho, colaborando com elas.
EXEMPLOS DE INSTITUIÇÕES APOIADAS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bombeiros
Escuteiros
Junta de Freguesia Queluz-Belas
Paróquia de Belas
Associação Cultural e Recreativa da Serra de Casal de Cambra
Centro de Educação para o Cidadão com Deficiência
Conservatório de Música de Sintra
Sarah Trading
Banco Alimentar Contra a Fome
Conferência das Vicentinas Belas
Associação do Pego Longo
CM de Sintra (Cultura)
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O TESTEMUNHO DE JORGE SAMPAIO.
«O melhor contributo que as empresas
podem dar para as comunidades
envolventes é, precisamente, o de nunca
se esquecerem que elas existem, e
existiam, na maior parte dos casos, antes
de qualquer empresa se implantar na zona.
Uma comunidade tem história, cultura,
hábitos, tradições, e um ambiente humano
e ambiental que a caracteriza.
Jorge Sampaio
ex-Presidente da República
Alto-comissário para
a Alianças das Civilizações

A responsabilidade da empresa, de
qualquer empresa, consiste em perceber
onde está e onde vai estar no futuro. E,
também, em fazer todo o possível para que
a sua presença seja, para a comunidade,
uma mais valia e não uma agressão, uma
qualificação material e humana e não uma
rotina agressiva que faz perder o carácter
e a cultura das coisas e dos povos. Os
desafios da sustentabilidade são, e vão
continuar a ser os grandes desafios do
nosso tempo.
Tudo está e estará em saber com que
qualidade e empenho lhes vamos
responder. A Planbelas, é sem dúvida,
um bom exemplo de como se pode ter a
estratégia acima equacionada e de como,
também, se pode fazer progredir a empresa
num assinalável quadro de protecção
ambiental e de sustentabilidade. Espero
que nunca esmoreça nesses louváveis
propósitos, que já constituem uma das suas
marcas.»
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SHUTTLE
BCC

PROGRAMA DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS RESIDENTES NO BCC.
ACÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2015.

• LAZER
controlo de acessos às piscinas no BCC
• SEGURANÇA
disponibilidade da ligação dos alarmes á Central Arko Alarmes
• EVENTOS
festa de Carnaval
Dia da Árvore: «Venha plantar uma árvore no BCC e escolha o nome»
workshop sobre fotografia
testdrive ao veículo eléctrico Nissan Leaft
testdrive ao veículo eléctrico BMW i3
brincar com o panda – aula de golfe pais e filhos / avós e netos
concerto de música: «apresentação dos instrumentos»
concerto de música para bebés
festival de fotografia do BCC
mobilidade sustentável: oferta de bilhetes

• SHUTTLE
destino: Centro Comercial Colombo
aumento da capacidade do veículo para transporte de passageiros
reforço de frequências
• COLABORAÇÃO EM ACÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
almoço solidário a favor do Centro Paroquial de Belas e do Projecto Crescer
cabaz de Natal para o Centro Paroquial de Belas
recolha de alimentos para o Banco Alimentar Contra a Fome
angariação de bens para as Vicentinas
recolha de roupas e sapatos para reutilização e reciclagem
• ESPAÇOS VERDES
melhoria contínua dos espaços verdes
melhoria na integração dos espaços verdes com a vista
• SINALÉTICA E SINALIZAÇÃO
pinturas horizontais na estrada e sinalética das paragens de carro
sinalética para animais de estimação

ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
PROIBIDO
Circular sem trela

OBRIGATÓRIO
Remover os dejetos

Art.º 24º do regulamento de animais do Município de Sintra,
punível com coima até 500€.

Art.º 28º do regulamento de animais do Município de Sintra,
punível com coima até 1.000€

O nosso Regulamento de Utilização (RdU), prevê a regulação
deste tema e refere que:
Os animais de estimação, cães e gatos, fora da propriedade do
seu dono, devem de ser passeados por trela e acompanhados
por pessoa responsável (Artigo 8).

O nosso Regulamento de Utilização (RdU), prevê a regulação
deste tema e refere que:
Os dejectos deixados por estes animais em passeios, jardins ou
qualquer outro espaço, deverão de ser removidos pelos seus
donos ou acompanhantes (Artigo 8).

Quando são deixados à solta e a vaguear, os
cães e gatos provocam diversos distúrbios,
perseguem carros e motas e envolvem-se em
lutas com outros animais, colocando em causa
a segurança de pessoas, com prejuízo efectivo
para a tranquilidade e bem-estar de todos.

O ruído provocado por estes animais, quando o seu
dono está ausente, incomoda os demais residentes.
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OBJECTIVOS PARA O CURTO PRAZO. Sendo a melhoria contínua uma política activa da Planbelas,
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
actividades necessárias para preservar e aumentar a qualidade de vida dos que dele fazem parte.
preocupam-nos...

queremos melhorar...

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

transportes
sinalética
pontos de recolha de resíduos recicláveis
apoio de tempos livres para crianças

limpeza de dejectos
colorir as zonas ajardinadas
novas parcerias
farmácia
lavagem de viaturas
restauração

e sempre um grande objectivo global...

PRESERVAR O PATRIMÓNIO E A QUALIDADE DE VIDA
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