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O Belas Clube de Campo não tem
paralelo numa capital europeia. Um
conjunto residencial de baixíssima
densidade, dentro do perímetro
metropolitano, a 15 minutos do centro
de Lisboa ou do aeroporto, é de facto
excepcional. As acessobilidades agora
completas permitem um estilo de vida
simultaneamente urbano e campestre.
Segurança, silêncio, paisagem,
comodidade, cumprem a visão
inicial que tive em criar este ambiente
residencial.
André Jordan
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Caros Proprietários e Residentes,
O Belas Clube de Campo acordou. Fomos novamente descobertos como espaço de eleição para viver,
criar família, envelhecer. Com saúde, tranquilidade, em harmonia.
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O compromisso com a qualidade é reafirmado diariamente como poderá verificar na leitura deste
Relatório de Gestão. A permanente interacção com os residentes permite optimizar a gestão, os recursos
e os investimentos.
Os serviços prestados pela empresa e pelos seus parceiros e concessionários são os elementos essenciais
para garantir a segurança, conforto e bem-estar, e principalmente a valorização do património.
Cada vez mais, o Belas Clube de Campo afirma-se como local residencial de eleição e excelência paras os
residentes nacionais e estrangeiros.

Gilberto Jordan
Presidente do Conselho de Administração da Planbelas, S.A.
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1990-2017. UM EMPREENDIMENTO EM PROGRESSO.
Os primeiros terrenos do que haveria de ser o actual Belas
Clube de Campo foram adquiridos pelo Grupo André
Jordan em 1990. Na terceira década, vemos às portas de
Lisboa um empreendimento com um planeamento urbano
de vanguarda e qualidade, integrado num parque florestal
bem preservado. A comunidade residencial aqui instalada
desfruta de um ponto de encontro privilegiado com a
natureza. É o local ideal para viver, com bom ar, segurança
e qualidade de vida. Aqui se combinam harmoniosamente
a natureza e a modernidade, com serviços de proximidade
essenciais e exclusivos, como a lavandaria, correios, o
cabeleireiro, a cafetaria e um simpático minimercado com
excelentes frutas e verduras. A par destas comodidades, há
o campo de golfe, o Clube de Lazer que integra courts de
ténis e outros campos desportivos, as ciclovias, as piscinas
exteriores e um serviço de vigilância permanente.
Em 2016, muito em resultado do seu foco na qualidade
global do perímetro do empreendimento, a PLANBELAS
acolheu novas familias residentes de nacionalidades
diversas, que escolheram o Belas Clube de Campo para
aqui viver. Famílias com especificidades próprias, que
geram os novos desafios de uma nova realidade que é a
internacionalização. Para além de um acompanhamento
permanente das questões do dia-a-dia, reforçou-se a
aposta em soluções lifestyle, de que são exemplo os
novos caminhos pedonais, que interligam as duas áreas
residenciais do Belas Clube de Campo. Há agora ainda
melhores condições para um estilo de vida saudável, com
bons momentos de descontracção e lazer pela prática da
corrida ou da caminhada.

portaria
SINTRA · CASCAIS
➤ A16

portaria
LISBOA
Aeroporto
IC16 ➤

primeira fase
750 famílias residentes
(Dezembro de 2016)

um estilo de vida
saudável e equilibrado
para toda a família

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

a segurança,
o desporto
e o lazer

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

nova fase

lisbon green valley
equipamento de saúde
Jardim Escola João de Deus (2018/19)
centro equestre
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Jardim-Escola João de Deus – em construção

BELAS CLUBE DE CAMPO. SEMPRE EM EVOLUÇÃO.
Um número significativo de famílias usufruiu no Belas Clube de Campo de equipamentos
recreativos e espaços lúdicos, próprios de um empreendimento de elevada qualidade.
A nova fase de expansão comprova que este é um empreendimento em evolução
constante. A construção de novos equipamentos, como é o caso da Escola João de Deus
(já em curso), vai trazer ao Belas Clube de Campo e aos proprietários desta comunidade
uma oferta escolar de qualidade ímpar e comprovada.
A inserção paisagística das construções das diversas fases, no quadro da observância
rigorosa das regras de um planeamento urbanístico de baixa densidade e de volumetrias
controladas, permite manter um ambiente habitacional de características únicas para a
região de Lisboa. Junto à portaria leste, estão em comercialização as novas townhouses e
os novos apartamentos, bem como lotes onde se podem construir projectos já aprovados.
A qualidade de vida está garantida para todos os que decidiram trazer as suas famílias para
o Belas Clube de Campo, vendo o seu investimento cada vez mais valorizado.
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PRESERVAR A NATUREZA.
PROMOVER A SOLIDARIEDADE.
A sustentabilidade e o ambiente são duas
traves mestras do planeamento e da gestão
do Belas Clube de Campo e estão na base
de todas as actividades aqui desenvolvidas.
Procura-se que o enquadramento
paisagístico decorra de um cuidado
permanente com a flora e a fauna locais.
Mesmo no quadro da implementação
de uma nova fase de expansão, são
condições inalienáveis a preservação do
meio ambiente e uma baixa densidade
habitacional. Paralelamente, são cada
vez mais importantes e regulares as
iniciativas de carácter social, envolvendo os
residentes e as comunidades adjacentes.
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MONITORIZAÇÃO PERMANENTE. Com a construção da nova fase em
execução e a chegada de novos proprietários e residentes, confirmam-se
os valores que estiveram na base da estratégia de implementação do Belas
Clube de Campo. Valores que a PLANBELAS, enquanto entidade promotora
e gestora do empreendimento, integra nas actividades das suas áreas de
intervenção: promoção imobiliária, campo de golfe e gestão do complexo.
As novas construções estão sob acompanhamento rigoroso, com apoio
aos novos proprietários e aos seus arquitectos para o desenvolvimento
do projecto, num quadro globalmente harmonioso. A PLANBELAS realiza
a fiscalização do estaleiro e o controlo das condições da obra junto dos
empreiteiros, de forma a assegurar que são minimizados os impactes na
tranquilidade quotidiana das famílias que aqui residem.
O descanso, a tranquilidade e o sossego são características importantes que o
Belas Clube de Campo procura preservar para quem escolhe viver num lugar
de baixa densidade do edificado e com muitos espaços verdes na envolvente
mais próxima. O esforço do controlo do ruído, para o qual todos temos de
colaborar, é uma preocupação permanente. Só assim os residentes verão
valorizada a tranquilidade que todos esperam e merecem.

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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RECURSOS E SINERGIAS.
O nível global de qualidade do Belas Clube de Campo resulta da gestão criteriosa de recursos, reflectida em todos os detalhes e acções
desenvolvidas. 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.
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.

Ã O
Ç
A
O
M IÁRI
O
L
P R OBI
IM

G

G

E

O

S

E
L F

T

Ã

O

9

VALORIZAÇÃO DE PATRIMÓNIO. A equipa de promoção
imobiliária do Belas Clube de Campo trabalha continuamente para
a criação de valor na promoção e desenvolvimento, quer na área
edificada, quer na nova fase de expansão, o Lisbon Green Valley,
onde já funciona uma segunda casa de vendas.

marketing

assuntos
jurídicos

informática

Com uma larga experiência na mediação imobiliária iniciada em 1994,
a actividade desta equipa tem-se revelado muito importante ao longo
das diversas fases de vida do empreendimento.

engenharia

arquitectura

contabilidade

Os seus serviços contribuem para que os imóveis no Belas Clube
de Campo mantenham a liquidez no mercado. Um conhecimento
profundo das diversas valências do empreendimento permite zelar, de
forma activa, pela defesa do investimento de todos os proprietários.

negociação com entidades externas

10

UM CAMPO DE GOLFE PARA ADMIRAR.
O usufruto visual de uma manutenção cuidada do
campo de golfe garante aos residentes uma paisagem
sempre verde. É um óptimo ponto de encontro para
proprietários e residentes, e não só para os praticantes
da modalidade: o desenho original de Rocky
Roquemore proporciona vistas magníficas para quem
passeia pelas ruas ou circula pelas estradas.
O enquadramento paisagístico beneficia as habitações
e o Clubhouse é um equipamento bem decorado e
confortável que oferece espaços de qualidade para um
momento de pausa, para um encontro de amigos, para
uma reunião de trabalho ou para um evento social.
A manutenção e a gestão do campo de golfe são
autónomas e não representam qualquer custo para os
residentes. Mas o usufruto físico ou visual é de todos.
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ÁREAS DE GESTÃO. A gestão da PLANBELAS mantém quatro grandes áreas interligadas entre si.

desenvolvimento cuidado

SERVIÇOS
apoio e informação
facturação e cobrança
vigilância

MANUTENÇÃO
infra-estruturas
espaços verdes
piscinas

um lugar a que se quer pertencer

gestão
natureza e paisagem

desporto
comércio
serviços
parcerias

relação com
entidades externas
e stakeholders

investimento imobiliário estável
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milhares de euros

SERVIÇOS E PARCERIAS.
A instalação de serviços e das
infra-estruturas necessárias
à sua prestação é apoiada
pela PLANBELAS, que suporta
parte significativa do custo
associado. São disso exemplo
os eventos no Clubhouse e no
centro desportivo, actividades
no Clubinho, a cafetaria, a
mercearia e e shuttle.
O custo de utilização dos vários
serviços de proximidade pelos
residentes é assim amenizado
e controlado, em certos casos
implicando uma contribuição
meramente simbólica.

60

45

30

15

0
eventos

clubinho

centro
desportivo

UTILIZADORES

shuttle

SHUTTLE
BCC
PLANBELAS

Há que destacar a comodidade
da ligação expresso entre o
Belas Clube de Campo e o
interface de transportes junto
ao Centro Comercial Colombo.
A rede do Metropolitano de
Lisboa fica assim apenas a
dez minutos em transporte
público. Muito importante
para a logística dos residentes
e para quem presta serviço no
empreendimento, a operação
é largamente subsidiada pela
PLANBELAS.
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SIMPATIA AO SERVIÇO DOS RESIDENTES. 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.

BEAUTY
Café no Campo

a lojinha da

Cremilde
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HEALTH CLUB E SPA. A proximidade
de um bom equipamento para a
manutenção física é essencial para uma
forma saudável e equilibrada de viver
a vida. No Belas Clube de Campo, o
espaço da Active Life contribui para um
estilo de vida activo e é uma mais valia
para o bem-estar e equilíbrio das famílias
residentes. Com profissionais que ouvem
e aconselham, o Active Life proporciona
experiências diversificadas. Tem uma
piscina aquecida, salas modernamente
equipadas e um spa tranquilo e
acolhedor.
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LAVANDARIA. DECORAÇÃO. POSTO DE CORREIOS. Num espaço
residencial diferenciado, um factor decisivo para a qualidade de vida
é prestação de serviços em que a proximidade é importante. É o caso
da lavandaria e do posto de correios. Também a presença de uma loja
de decoração ajuda os proprietários e residentes a valorizarem mais
comodamente as suas habitações.

arte de bem decorar
16

TESTEMUNHOS. A competência e grande simpatia
dos profissionais que asseguram os serviços prestados
em parceria no Belas Clube de Campo atestam-se pela
apreciação positiva que os residentes em geral fazem da
sua utilização.

Residente no
Belas Clube de Campo
desde 2000 e cliente do Beauty
& Design desde o início, recomendo
pelo profissionalismo, simpatia e
disponibilidade. Um serviço desta
natureza será sempre imprescindível
no Belas Clube de Campo.
Anabela S. Branco

Comprámos um apartamento
no Belas Clube de Campo em em 2001 onde
passamos a maior parte do tempo depois da reforma.
Apreciamos a segurança, o silêncio e as belas paisagens. Estando
a uma curta distância de cinemas, do Centro Cultural de Belém, da
Fundação Gulbenkian e de outros pálos de atracção artística, temos muitas
oportunidades de entretenimento e fruição cultural. Usamos frequentemente
o ginásio, a piscina e o spa no Clube de Lazer. As sessões com o personal trainer
do Active Life foram fundamentais para manter um estilo de vida saudável: a
combinação orientada e exigente de exercícios aeróbicos e de resistência tem
sido muito valiosa para nós. Outras instalações no Belas Clube de Campo que
facilitam grandemente a nossa vida são a Lojinha da Cremilde, sempre bem
abastecida, a cafeteria e o excelente Restaurante Clubhouse, a lavandaria,
os correios e, recentemente, a lavagem automóvel, a melhor que já
usei, em qualquer lugar!
					Helena e Pedro Alves

Há soluções simples
que são muito úteis para o
nosso dia a dia. É o caso do posto de
limpeza de carros do 20Limpar. O meu
carro nunca andou tão limpo, apesar dos
meus dois habituais passageiros peludos... A
simpatia do Sérgio só tem paralelo no seu
profissionalismo e no extremo cuidado
que coloca no seu trabalho!
Rita Caetano

Sou sócia, fundadora, do Active Life
desde 2006. Dizem que quando decidimos
ir para o ginásio não devemos ir com amigos mas
sim fazer amigos lá! Foi o que fiz! Para além de ser um
espaço muito agradável, onde dá gosto treinar, de ter
uma piscina fantástica, imperdível, um spa revigorante e
relaxante, tem uma equipa de profissionais que nos recebem
com uma familiaridade e atenção tão especiais que nos
fazem sentir parte de um todo! Espero que este nosso
previlégio, chamado Active Life, se mantenha por
muitos anos, porque nos faz falta e nos faz bem!
Ana Franco

A «nossa» Lojinha
da Cremilde é muito mais do
que uma «mercearia de bairro».
A qualidade das frutas e legumes,
a variedade de produtos, o horário
alargado e a simpatia dos proprietários
e dos colaboradores concorrem para que
uma visita àquele pequeno espaço, tão
útil para todos nós, seja sempre um
bom momento do dia!
Rui Barbosa

Usamos os serviços da Arte
Bem Decorar, sobretudo a lavandaria e os
CTT. Recomendamos pela simpatia, disponibilidade
e acessibilidade da equipa da Anabela, a qualidade dos
serviços e o horário alargado. Também já usámos o bom
gosto da Arte Bem Decorar com a compra de acessórios de
decoração que ajudam a nossa casa no Belas CLube de Campo
a ser ainda mais apelativa e acolhedora! Faz sentido ter
no Belas Clube de Campo um serviço desta natureza.
Elsa Dinis
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EVENTOS. Para quem vive
no Belas Clube de Campo,
a PLANBELAS promove ao
longo do ano iniciativas de
animação orientadas para
interesses e segmentos
diversos, sempre com o
objectivo da valorização
da qualidade de vida das
famílias aqui residentes.
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INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS BÁSICOS. De acordo com o
Regulamento do Belas Clube de Campo, cumpre à PLANBELAS gerir,
a nível técnico e administrativo, a manutenção de infra-estruturas e de
serviços básicos, o que é feito dentro de critérios muito rigorosos de
controlo da qualidade.
• passeios e zonas de estar 					
• jardim, com árvores, arbustos e herbáceas
• relvados							

153 280 m2
58 140 m2
30 510 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
Clube de Lazer
corte de relva

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jardins envolventes dos lotes de apartamentos
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 de colectores

postos de transformação e iluminação de rua
• Manutenção e conservação dos postos de transformação
• 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

limpeza da propriedade

• espaços infantis
• manutenção de equipamento infantil
• manutenção de campos, vedações e área circundante

• caminhos pedonais
• extremas
• caminhos técnicos
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MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS BÁSICOS.
A manutenção das infra-estruturas e os serviços básicos são assegurados com
todo o rigor e dedicação, cinco
dias por
semana.ePara
a execução
de todos os
recolha
de resíduos
separação
selectiva
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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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 de recursos
•
•
•
•
•
•
•
•

remunerações
encargos com remunerações
equipamentos
consumíveis
electricidade
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.
manutenção de...

arruamentos, passeios, estradas e estacionamentos
espaços verdes e paisagismo
limpeza da propriedade
iluminação de rua
equipamento recreativo
recolha de lixo
redes gerais de águas e esgotos
postos de transformação
total
valores em euros

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
34 556,52
50 888,15
29 292,45
32 016,10
31 793,51
24 382,63
12 376,63
32 152,80
59 520,29
409 220,60
376 398,04
341 207,36
302 330,32
287 178,43
229 714,71
222 259,43
218 793,68
240 491,62
1 108,44
418,32
12 669,25
9 037,06
10 434,65
238,19
127,98
6 448,24
8 270,19
8 335,12
12 800,86
18 781,41
31 300,54
51 697,01
65 771,30
69 623,24
102 786,42
90 123,50
101 370,67
83 917,21
86 559,75
85 296,28
71 221,45
77 276,27
83 651,79
2 316,52
3 583,86
2 173,20
2 495,08
560 472,84
536 191,10
472 288,80
418 263,63
405 769,88
370 822,11
376 672,01
415 791,02
478 135,65
2008		

2009		

2010		

2011		

2012		

2013		

2014		

2015		

2016

milhares 600
de euros
450
300
150
0
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GESTÃO DE RESÍDUOS. ECO-PONTOS.
Todos os prédios do Belas Clube
de Campo têm um compartimento
com caixote do lixo para resíduos
indiferenciados. Em cada edifício existe
um oleão num dos compartimentos
do lixo. Existem ainda cinco locais de
Ecopontos, todos com contentores
para papel e cartão (azul), embalagens
(amarelos) e vidro (verdes).
O Ecoponto 1 tem um contentor para
óleos alimentares. O Ecoponto 5 tem
recolha de roupa usada, sapatos e
brinquedos. Existe um contentor para
recolha de baterias e pilhas no hall do
Clube de Lazer.

5

4

3

Clube de Lazer

Alameda do Aqueduto

pilhão

roupas

Alameda do Aqueduto

Clubhouse

2

RECOLHA DE RESÍDUOS ESPECIAIS.
Às terças-feiras, durante a manhã, a
PLANBELAS pode recolher monos, entulho
e resíduos verdes. Para solicitar a recolha, é
necessário o envio de mensagem de email
até às 16 horas do dia anterior para:
direccaoresidente@planbelas.pt
Estes resíduos especiais são recolhidos na
condição de terem sido produzidos pelo
próprio residente e não por empresas por ele
contratadas. As relvas devem ser colocadas
em sacos e os resíduos de podas empilhados
em molhos. Os resíduos especiais têm que ser
colocados no compartimento do lixo até às
oito horas do dia de recolha.

1
Portaria

ECOPONTOS

oleão
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controlo

coordenação

APOIO E INFORMAÇÃO A RESIDENTES. O Apoio e Informação a
Residentes é um serviço que está presente no seu dia-a-dia e trabalha
de forma dinâmica em conjunto com os restantes departamentos
para uma gestão activa. A PLANBELAS através de um planeamento
estratégico contínuo 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.
Vivem hoje no Belas Clube de Campo cidadãos de 27 nacionalidades
diferentes. A equipa responsável pelo relacionamento com
proprietários e residentes assegura, também aos residentes
estrangeiros, um apoio próximo e especializado para que a sua opção
seja uma experiência agradável e uma adaptação melhor. O desafio é
ainda maior dadas as diferentes faixas etárias que temos actualmente a
residir.
As pessoas afectas a este serviço possuem uma boa formação e
experiência profissional, trabalham com determinação 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.
Com uma equipa de duas pessoas inteiramente dedicadas, apoiadas
pela equipa multidisciplinar da PLANBELAS, presta o serviço com
todas as valências e todo o equipamento técnico necessário para o
desempenho das funções.

• segurança e vigilância
• atendimento a residentes
• gestão das relações com
as entidades internas e externas
• 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

• comunicação para
a comunidade residente
• boas vindas às novas famílias
• produção de informação
• promoção de eventos
• comunicação com stakeholders

A comunicação é um dos aspectos que consideramos
importante para a gestão do dia e dia e para a promoção
e conhecimento do Belas Clube de Campo junto do
mercado. No decorrer do ano de 2016, realizámos
nove edições da newsletter Be.Life e enviámos 78
comunicações para os endereços da nossa mailling list,
num total de 214 mil emails enviados.

•
•
•
•
•
•

facturação
lançamentos contabilísticos
cobranças administrativas
cobranças coercivas
controlo de contas correntes
primeiro ponto de contacto
por entidades externas
e encaminhaminhamento
em resolução
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AFECTAÇÃO DOS RECURSOS NO APOIO E INFORMAÇÃO A RESIDENTES. Numa área
tão importante como a qualidade de vida dos residentes, é muito importante que os meios
humanos e financeiros sejam aplicados com critério. Sempre focada numa boa gestão, procura
implementar as melhores práticas como a transparência e a aplicação dos recursos de forma
mais eficiente.
MENSAGEM DA EQUIPA
DE
APOIO AOS RESIDENTES.
		

«É com enorme
empenho que trabalhamos todos os dias para
a protecção dos proprietários e da comunidade
residente, para o melhoramento de valores
da propriedade e na promoção de uma vida
harmoniosa. Para quem escolheu o Belas Clube de
Campo para viver, queremos que se sintam em casa.»

milhares de euros
250
200
150
2008
2009

João Belas · Sofia Moreno

100
2010
2011		

50

2012
2013
2014
								2015

0
2016

distribuição dos tempos de trabalho
distribuição de recursos
•
•
•
•
•
•
•
•

remunerações
encargos com remunerações
equipamentos
consumíveis
electricidade
água
combustíveis
seguros

•
•
•
•

coordenação
controlo
comunicação
processos administrativos

NOTA
Para além da equipa dedicada em exclusivo á Manutenção de
Infra-estruturas e Serviços Básicos uma parte muito significativa
do trabalho, tempo, energia e empenho da restante empresa é
dedicado aos residentes e valorização dos seus imóveis, trabalho
este que não é facturado.
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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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GESTÃO QUOTIDIANA E QUALIDADE DE VIDA. Desde sempre atenta ao
quotidiano das famílias e para que a qualidade de vida seja a expectável, para além
da resolução dos assuntos diários, a PLANBELAS realiza o acompanhamento das
necessidades dos residentes, tendo em vista actualizar a oferta de novos serviços
que complementem as parcerias já existentes. Através de uma boa gestão, com o
foco na utilização eficiente dos recursos afectos às actividades e serviços de apoio
aos residentes, os custos apresentam-se estáveis nos últimos anos.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
215 358,25
164 563,34
179 225,03
130 456,54
158 692,75
120 747,32
120 439,68
120 597,56
131 818,66
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COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS. Na prevenção e combate a incêndios, a PLANBELAS
assegura o funcionamento de um posto de observação para vigilância de todo o empreendimento e
área envolvente e está preparada para uma primeira intervenção em caso de emergência, através de um
veículo especialmene equipado para este efeito. O relacionamento estreito e a articulação operacional
com os Bombeiros Voluntários de Belas garante uma segurança adicional para proprietários e residentes
em matéria de protecção do seu património. Qualquer situação de emergência é imediatamente
reportada e, sempre que solicitado, os colaboradores e os meios disponíveis participam no combate às
chamas em zonas periféricas.
A concepção e o enquadramento paisagístico do Belas Clube de Campo foram concebidos para oferecer
vantagens quer para a prevenção, quer para o combate a incêndios. O campo de golfe serve de aceiro e
os lagos são reservatórios de água, nomeadamente disponíveis para o abastecimento de meios aéreos.

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

2016
8 208,17

7 221,43
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VIGILÂNCIA. A segurança da comunidade residente no Belas Clube de Campo
é promovida através de um sistema de vigilância e prevenção de incidentes
com três postos de trabalho fixos e três postos móveis.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Controlo do cumprimento 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 variação reduzida ao longo dos anos.
Nota: Em Maio de 2017 o serviço de vigilância passou a ser assegurado pela empresa STRONG.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
459 603,93
471 653,20
467 802,92
480 284,87
497 912,51
486 749,76
502 014,63
497 829,20
482 590,36
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APRESENTAÇÃO DE CUSTOS REFERENTES AO ANO DE 2016.
2016
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
total

59 520,29
240 491,62
3 583,86
2 495,08
10 434,65
131 818,66
7 221,43
482 590,36
8 335,12
69 623,24
83 651,79
1 099 766,09

CUSTOS ASSOCIADOS POR ITEM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 recebidos reflecte a satisfação pelos serviços
prestados e resulta da percepção generalizada do seu alto nível de qualidade.

facturado
comparticipações recebidas
total de custos
suportado pela PLANBELAS

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
855 152,19
891 131,65
907 177,05
916 383,31
918 692,54
932 904,82
990 803,19
1 033 340,56
1 050 743,78
808127,07
818 690,40
841 993,91
823 658,36
827 024,94
819 652,44
845 334,27
909 871,34
950 746,36
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
1 042 425,96
1 099 766,09
428 442,00
355 229,75
279 058,49
206 354,57
235 726.77
159 329,30
166332.2
132 374,61
149 019,73
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RESPONSABILIDADE SOCIAL. Para a PLANBELAS, os objectivos de
desenvolvimento económico é indissociável da protecção do ambiente e
da responsabilidade social. Baseados na nossa missão e valores, praticamos
actividades que consideram sempre o interesse dos stakeholders das mais
diversas áreas. Nesta linha de orientação, adoptamos uma prática de
proximidade com diversas instituições da freguesia de Belas e do concelho de
Sintra, colaborando, sempre que possível, nos seus programas de acção.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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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PROGRAMA DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS RESIDENTES NO BCC.
ALGUMAS DAS ACÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2016.

• LAZER
reforço do controlo de acessos às piscinas no BCC
• SEGURANÇA
melhorias do regime de rondas dos profissionais de segurança
• EVENTOS
concerto de ano novo
prova de vinhos e leilão solidário (Belas Talks)
festa de Carnaval
workshop «dietética na medicina tradicional chinesa»
gastronomia tradicional da Polónia
campeonato nacional de golfe para jovens
torneio de golfe para juniores
escola de surf
feira de livros, cd, dvd e jogos

• SHUTTLE
destino: Centro Comercial Colombo
aumento da capacidade do veículo para transporte de passageiros
reforço de frequências
• COLABORAÇÃO EM ACÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
recolha de alimentos para o Banco Alimentar Contra a Fome
recolha de roupas e sapatos para reutilização e reciclagem
acções conjuntas com os Bombeiros Voluntários de Belas
• ESPAÇOS VERDES
novo paisagismo no Clube de Lazer
manutenção contínua dos espaços verdes
melhoria na integração dos espaços verdes com as vistas
• SINALÉTICA E SINALIZAÇÃO
pinturas horizontais na estrada e sinalética de paragens de autocarro
reforço da sinalética para passagens de peões
distribuição de 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
selecção correcta dos resíduos
apoio de tempos livres para crianças
alterações estéticas de fachadas de edifícios
animais de estimação
actos de vandalização de equipamentos públicos

limpeza de dejectos
colorir as zonas ajardinadas
mais serviços e parcerias
restauração
mais eventos e passeios

e sempre um grande objectivo global...

PRESERVAR O PATRIMÓNIO E A QUALIDADE DE VIDA
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