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VIVER 
COM QUALIDADE
Quando me perguntam qual o principal valor que o BELAS 
CLUBE DE CAMPO oferece aos seus moradores, logo me  
ocorre a tranquilidade. A segurança de investir num 
empreendimento único de excelência. A segurança de 
criarmos as nossas crianças num ambiente calmo e no ar 
puro da serra, a apenas 15 minutos do centro de Lisboa. E a 
segurança de viver em paz, num empreendimento onde os 
nossos entes queridos estão protegidos. 

André Jordan
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UM CLUBE DE REFERÊNCIA
 
O BELAS CLUBE DE CAMPO é um ser vivo em constan-

te evolução e cada vez acolhe melhor as suas famílias. 

Estamos sempre a pensar em novas formas de tornar 

a sua vivência mais confortável e acolhedora. Ouvimos 

cada residente, dos mais recentes aos mais antigos, para 

fazer do Belas Clube de Campo um lugar especial. Gra-

ças a todos, somos, uma referência cosmopolita e não 

vamos ficar por aqui. Este é o momento para passar-

mos para o próximo nível. Para isso temos muitos proje-

tos em curso, como por exemplo a Alameda da Flores-

ta, o Clube de Lazer e novos equipamentos desportivos.  

O alargamento da alameda, a iluminação e a melhoria dos 

trilhos irão garantir maior fluidez viária e uma pista para 

andar de bicicleta, correr ou simplesmente passear em  

família.

Este relatório apresenta a actividade em 2018. É importante 

que passe os olhos para confirmar o nosso compromisso e 

dos parceiros e concessionários, para garantir o seu confor-

to e bem-estar e também a valorização do seu património.

Reforço o compromisso da nossa ação e a abertura para,  

a todo o momento, ouvir as suas sugestões. 

Mais infraestruturas, melhores acessibilidades, mais residentes, 
melhor qualidade de vida, o nosso clube está ativo e recomenda-se.

PRONTOS PARA O 
PRÓXIMO NÍVEL?

Gilberto Jordan
Presidente do Conselho 

de Administração  
da Planbelas, S.A.
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RELATÓRIO DE GESTÃO 

Este relatório serve para, de forma direta e clara, apresentar contas a 

cada proprietário do BELAS CLUBE DE CAMPO e dar conta do esforço da 

nossa equipa.  Serve também para relembrar a todos os residentes que 

o nosso bem-estar e o das nossas famílias depende do compromisso 
de todos e de cada um de nós.  

Pela nossa parte contará sempre com o nosso empenho, no sentido 

da manutenção dos equipamentos, da criação e melhoria de infra 

-estruturas, da preservação do bom ambiente e sã convivência, da 

salvaguarda da segurança e, claro, da valorização do seu investimento.

Este trabalho terá mais sucesso se for completado com o seu 
empenho, pois só juntos poderemos proporcionar aos seus o melhor 
BELAS CLUBE DE CAMPO.  

BELAS CLUBE 
DE CAMPO
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A atividade que se faz sentir no nosso clube, com a construção da nova fase e de muitas moradias em todo o empreendimento, 

vem sendo feita dentro dos valores que a PLANBELAS defende desde a edificação da primeira casa. Para nós, A REGRA É A 
DE QUE O CONFORTO E A QUALIDADE DE VIDA DOS NOSSOS RESIDENTES, NO FINAL DE CADA DIA, ESTEJAM SEMPRE 
SALVAGUARDADOS, e isso expressa-se em várias preocupações diárias.

A nova construção é no sentido da VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO COMUM e do PATRIMÓNIO;

Existência de uma FISCALIZAÇÃO RIGOROSA, assegurando a minimização do impacto dos trabalhos, controlando  

as condições de cada obra junto dos empreiteiros;

A PRESERVAÇÃO DA NATUREZA e a manutenção de uma baixa densidade do edificado com espaços verdes bem cuidados;

CONTROLO DO RUÍDO, preocupação permanente, para que todos vejam valorizada a tranquilidade que esperam.

VALORIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS e dos equipamentos recreativos para que a experiência e o privilégio de viver no 

nosso clube seja sempre melhor;

SEGURANÇA, sempre, para todos e a todo o momento;

CONVENIÊNCIA e PROXIMIDADE, do comércio e serviços através de parceiros de qualidade.

COMPROMISSO, CONFORTO  
E QUALIDADE DE VIDA
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ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE

A LIGAÇÃO EXPRESSO entre o BELAS CLUBE DE CAMPO e a interface 

de transportes, junto ao Centro Comercial Colombo, é um serviço muito 

importante para a logística dos residentes e para quem presta serviço 

às nossas casas. Este é um serviço com um preço reduzido (largamente 

subsidiado pela PLANBELAS) que coloca o Metropolitano de Lisboa a apenas 

dez minutos.

Está disponível o autocarro 164 da Vimeca, transporte público entre o Belas 

Clube de Campo e Queluz. 

“FERRAMENTAS 
PARA O SEU  
BEM-ESTAR”

7
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CONVENIÊNCIA

HOSPITAL DA LUZ, os residentes podem usufruir de condições especiais nesta unidade de saúde de referência, podendo 

aceder à mesma através da Ligação Expresso;

CAFÉ NO CAMPO, o nosso café do bairro, para que nos possamos encontrar, comprar o jornal, comer uma refeição ligeira ou 

simplesmente desfrutar de uma bica;

BEAUTY, um serviço de cabeleireiro e manicura que as senhoras bem conhecem e muito valorizam;

A LOJINHA DA CREMILDE, para as pequenas compras do dia-a-dia, em horário alargado, para que não lhe falte o essencial 

ou até algo especial.

LAVANDARIA, Loja de DECORAÇÃO e POSTO DE CORREIOS. 

Serviços básicos de conveniência complementados por uma loja de decoração.

“FERRAMENTAS  
PARA O SEU BEM-ESTAR”



ENTRETENIMENTO

CLUBHOUSE, espaço de convívio com uma oferta diferenciada. Menu  

executivo para o dia-a-dia, buffets temáticos, ao final de semana da semana, 

para toda a família e outros eventos que fazem deste espaço um ponto de 

pausa para todos os residentes, com o golfe em pano de fundo.

Se ainda não experimentou, convidamo-lo, ao domingo, a provar em 
família o Buffet Viagens Gastronómicas, e desafiamo-lo a marcar as suas 
reuniões também no Clubehouse e a desfrutar do Almoço Executivo. Verá 
que trabalhar aqui também é mais agradável!

“FERRAMENTAS 
PARA O SEU  
BEM-ESTAR”
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ENTRETENIMENTO

GOLFE Acreditamos que o nosso Campo de Golfe, um dos melhores campos 

da região de Lisboa, serve mais do que àqueles que praticam a modalidade. 

Para além do status que confere ao local onde habitamos, é um dos principais 

responsáveis pela beleza do nosso empreendimento.

O desafogo e a magnífica vista que usufruímos nas nossas casas, em cada 
passeio ou num momento de descontração com a família e amigos no 
Clubhouse são memoráveis.

A MANUTENÇÃO E A GESTÃO DO CAMPO DE GOLFE SÃO AUTÓNOMAS  
E NÃO REPRESENTAM QUALQUER CUSTO PARA OS RESIDENTES.
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“FERRAMENTAS 
PARA O SEU  
BEM-ESTAR”



“FERRAMENTAS  
PARA O SEU BEM-ESTAR”
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ENTRETENIMENTO
CLUBINHO, um espaço para os mais novos se divertirem, sempre em contacto com a natureza.

HEALTH CLUB E SPA, do nosso parceiro Active Life proporciona a oportunidade de manter um estilo de vida ativo e é uma 

mais-valia para o bem-estar das famílias residentes. Profissionais qualificados asseguram experiências diversificadas, que 

vão desde a natação em piscina aquecida, até a uma massagem no spa, tranquilo e acolhedor, passando pelo ténis, futebol, 

ginásio, entre muitos outros.  

EVENTOS, respondendo aos interesses, aos segmentos e até à sazonalidade, a PLANBELAS promove eventos e atividades que 

contribuem para um convívio das famílias no BELAS CLUBE DE CAMPO. 

NOTA: Os serviços aos residentes e as infraestruturas necessárias à sua prestação são apoiados pela PLANBELAS, que 
suporta parte significativa do custo associado.

NATUREZA, SUSTENTABILIDADE E SOLIDARIEDADE 

As pessoas e o ambiente são pilares do planeamento e da gestão da PANBELAS S.A.. O enquadramento paisagístico é feito 

sob a convicção da sustentabilidade e respeitando a preservação da flora e a fauna locais. Paralelamente, são cada vez mais 

importantes e regulares as iniciativas de caráter social, envolvendo os residentes e as comunidades adjacentes.

CAMINHADAS

Para além dos arruamentos na zona urbanizada, ideais para passear, o BELAS CLUBE DE CAMPO dispõe de mais de 7 km de 

trilhos perfeitos para caminhadas, corridas, BTT e outras atividades lúdicas e desportivas.



De acordo com o Regulamento do BELAS CLUBE DE CAMPO, 
a PLANBELAS gere, a nível técnico e administrativo, a manutenção de 
infraestruturas e de serviços básicos, realizada dentro de critérios muito 
rigorosos de controlo da qualidade.

• passeios e zonas de estar 280 153 m2   

• jardim, com árvores, arbustos e herbáceas 140 58 m2

• relvados 510 30 m2

• 8 áreas de parque infantil

• 8 piscinas de adultos e 7 de crianças

• 5 ecopontos do empreendimento

• Rotundas

• Clube de Lazer

• Arruamentos, passeios e estradas 

• Parques e zonas de estacionamento

INFRAESTRUTURAS  
E SERVIÇOS BÁSICOS
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MANUTENÇÃO 

A manutenção das infraestruturas e os serviços básicos são assegurados por uma 

equipa de 15 pessoas a tempo inteiro. 

LIMPEZA
. Lavagem de estrada;

. Recolha e separação seletiva dos vários resíduos e recolha de monos;

. Recolha de detritos nas papeleiras;

. Controlo da recolha de resíduos de construção e demolição;

. Limpeza de ecopontos;

. Recolha de dejetos e resíduos indiferenciados;

. Varrimento de folhas e limpeza de áreas circundantes às piscinas;

. Desentupimentos das redes gerais de águas e esgotos;

. Limpeza e manutenção de sarjetas;

. Limpeza dos caminhos pedonais, extremas e caminhos técnicos.

INFRAESTRUTURAS 
E SERVIÇOS BÁSICOS

13
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MANUTENÇÃO 

CONSERVAÇÃO
. Conservação das calçadas, betuminoso e ciclovia;

. Conservação das grelhas de encaminhamento de águas pluviais;

. Conservação da sinalização horizontal, vertical e sinalética;

. Conservação das caixas de telecomunicações;

. Conservação do lancil das caldeiras;

. Conservação dos muretes em pedra, vedações, bancos e pérgulas;

. Conservação das papeleiras;

. Substituição de tampas de caixas de esgoto e águas pluviais;

. Cooperação com os SMAS em caso de roturas e entupimentos da rede e de coletores;

. Conservação das paragens de autocarro;

. Conservação dos postos de transformação;

. Substituição de lâmpadas das iluminárias de rua;

. Pintura dos postes da iluminação de rua;

. Manutenção dos equipamento recreativos (espaços e equipamentos infantis, campos, etc..);

. Limpeza e tratamento da água das piscinas.

INFRAESTRUTURAS 
E SERVIÇOS BÁSICOS
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MANUTENÇÃO 

JARDINAGEM
. Aplicação de herbicida e eliminação mecânica de ervas; 

. Corte de relva;

. Conservação dos jardins envolventes aos 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;

. Controlo de pragas.

INFRAESTRUTURAS
E SERVIÇOS BÁSICOS
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GESTÃO DE RESÍDUOS

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).

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: administracao@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 de ser colocados no compartimento do lixo até às oito 

horas do dia de recolha. 

INFRAESTRUTURAS 
E SERVIÇOS BÁSICOS

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Espaços verdes e paisagismo 376 398,046 341 207,36 302 330,32 287 178,43 229 714,71 222 259,43 218 793,43 240 491,62 238 534,39 222.234,56

Equipamentos recreativos 18 781,41 31 300,54 51 697,01 65 771,30 69 623,24 51 481,14 43.262,66

Recolha de lixo 90 123,50 101 370,67 83 917,21 86 559,75 85 269,28 71 221,45 77 276,27 83 651,79 70 167,18 77.095,90

0
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ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO 

Os nossos fiéis amigos deverão estar abrangidos por regras que proporcionem a 

melhor convivência com os demais condóminos, no sentido da preservação da 

saúde e segurança de todos.

PROIBIDO circular sem trela e no campo de golfe

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

INFRAESTRUTURAS
E SERVIÇOS BÁSICOS
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O Serviço de Gestão, Apoio e Informação a Residentes representa para a gestão da PLANBELAS um dos serviços mais 
relevantes. 

Está presente na gestão quotidiana, nos procedimentos administrativos, na coordenação e controlo. É responsável pelo acolhimento 

dos novos proprietários e por ouvir atuais residentes, sempre com o objetivo de manter os elevados padrões do BELAS CLUBE DE 

CAMPO e a qualidade de vida das famílias residentes. 

APOIO AOS RESIDENTES



COORDENAÇÃO

• segurança e vigilância

• atendimento a residentes

•  gestão das relações com as entidades 

  internas e externas

• gestão de conflitos

• avaliação de propostas para parcerias

• shuttle

• avaliação de outros projetos

COMUNICAÇÃO

• comunicação com comunidade residente

• boas-vindas às novas famílias

• promoção de eventos

• comunicação com stakeholders

ADMINISTRATIVO

• faturação

• lançamentos contabilísticos

• cobranças 

• controlo de contas correntes

CONTROLO

• aplicação do regulamento de utilização 

  e de construção

• verificação dos serviços

•  gestão e proteção da base de dados

•  divulgação das regras do empreendimento a 

mediadores imobiliários

19
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

164 563,34 179 225,03 130 456,54 158 692, 75 120 747,32 120 439,68 120 597, 56 131 818, 66 128 324,415 136.045,07

A atualização da oferta de novos serviços influencia positivamente a qualidade de 

vida dos residentes. A PLANBELAS, apesar de defender uma forte atividade na 
melhoria das atividades e serviços de apoio aos residentes, tem mantido os 
custos estáveis, através da eficiente aplicação dos recursos.

GESTÃO QUOTIDIANA

2009 2011 2013 2017 20182015

20
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

471 653,20 467 802,92 480 284,87 497 912,51 486 749,76 502 014,63 497 829,20 482 590,36 454 078,49 478.136,16

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 

A sua segurança e dos seus é levada a cabo através de um sistema de vigilância 
com efeitos dissuadores, com três postos permanentes e três postos móveis.
• Portarias com vigilância monitorizada 24 horas por dia e 7 dias por semana

• Rondas externas motorizadas e apeadas

• Entrada e saída de viaturas

• Manutenção e conservação de barreiras físicas periféricas

• Controlo do cumprimento, regulamento de utilização e construção

• Monitorização de mudanças e reboques

• Deslocação aos imóveis sempre que dispara um alarme

• Rápida intervenção em caso de incêndio florestal

GESTÃO DA  
SEGURANÇA

2009 2011 2015 20172013

EVOLUÇÃO DOS CUSTOS DE SEGURANÇA

21
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COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

·  Assegura o funcionamento de um POSTO DE OBSERVAÇÃO PERMANENTE que cobre todo 

o empreendimento e área envolvente;

·  Em caso de emergência, estamos preparados para uma PRIMEIRA INTERVENÇÃO com uma 

equipe e um veículo equipado para o efeito;

·  A permanente ARTICULAÇÃO COM OS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE BELAS permite uma 

segurança adicional para proprietários e residentes;

GESTÃO DA SEGURANÇA

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 512,51 1 735,65 1 007,89 376,57 662,52 6 432,28 8 208,17 7 221,43 538,95 867,30

2009 2011 2015 2017 20182013

EVOLUÇÃO DOS CUSTOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS



RESUMO DE CUSTOS 
REFERENTES A 2018

0,0 0,0 0,81 31.938,36727,11 883,55 10.977,73 43.050,68-727,11 -883,55

-10.976,92 -11.112,32
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EVENTOS CLUBINHO HEALTH CLUB SHUTTLE
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PROVEITOS CUSTOS TOTAL

31.939,17 55.639,07 -23.699,9

RELAÇÃO DE PROVEITOS E CUSTOS DAS FACILIDADES 
SUBSIDIADAS PELA PANBELAS 

RESUMO DE PROVEITOS E CUSTOS DAS FACILIDADES 
SUBSIDIADAS PELA PANBELAS 



RESUMO DE CUSTOS 
REFERENTES A 2018
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MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS 
E SERVIÇOS BÁSICOS DO BCC

2018

Arruamentos, passeios e estradas |
zonas de estacionamento

59.722,59

Espaços verdes e paisagismo 222.234,56

Redes gerais de águas e esgotos 1.690,64

Postos de transformação 365,30

Limpeza da propriedade 4.557,09

Gestão geral, manutenção e informação 136.045,07

Prevenção e instalação de serviços de incêndio 867,30

Segurança e vigilância 478.136,16

Iluminação de rua 4.392,88

Equipamentos recreativos 43.262,66

Recolha de lixo 77.095,90

TOTAL DE CUSTOS 1.028.370,10

Faturação a Terceiros 1.097.311,43

Faturação vencida não recebida -135.380,60

SALDO 961.930,83



DISTRIBUIÇÃO CUSTOS ASSOCIADOS POR ITEM

RELATÓRIO DE GESTÃO

Prevenção e instalação de 
serviços de incêndio

Segurança e 
vigilância

Informação 
a residentes

Iluminação de rua

Espaços verdes e 
paisagismo

Redes gerais de águas e esgotos

Postos de transformação
Limpeza da propriedade

Equipamentos recreativos

Arruamentos, passeios 
e estradas / estacionamentos

Recolha de lixo

COMPARTICIPAÇÕES 

A diferença entre a receita efetiva e os custos de cada ano é suportada pela PLANBELAS, 
independentemente da recuperação dos valores em dívida. Este esforço financeiro da 
PLANBELAS resulta da decisão de manter a qualidade no BELAS CLUBE DE CAMPO, com 
reflexos positivos no valor patrimonial imobiliário e na liquidez dos ativos dos proprietários. 

A alta percentagem de pagamentos recebidos reflete a satisfação pelos serviços prestados  

e a perceção dos residentes do seu alto nível de qualidade de vida. 

25



OBJETIVOS  
DE CURTO PRAZO

26

A melhoria contínua é prática ativa da PLANBELAS, procuramos melhorar e inovar todos os 

dias. O nosso projeto é ambicioso desde o início e, face aos resultados alcançados, mantemos 

o entusiasmo do primeiro dia.

JUNTOS VAMOS PRESERVAR E AUMENTAR A 
SUA QUALIDADE DE VIDA E DAQUELES QUE LHE 
SÃO REALMENTE IMPORTANTES

Preocupa-nos:
. o ruído;

. os transportes;

. a sinalética;

. a separação correta dos resíduos;

. os tempos livres das nossas crianças;

. a preservação estética de fachadas;

. os animais de estimação;

. a qualidade de arquitetura e paisagismo.

. velocidade excessiva

QUEREMOS PRESERVAR O SEU PATRIMÓNIO E MELHORAR 
A SUA QUALIDADE DE VIDA

Queremos melhorar...

. as zonas ajardinadas;

. a restauração;

. a mobilidade dentro do clube;

.  os equipamentos exclusivos pelos 

residentes.
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BELAS CLUBE DE CAMPO


