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Relatório
de Gestão
De forma explicita e transparente e desde 2008, este relatório tem como objetivo apresentar
contas a cada proprietário do BELAS CLUBE DE CAMPO e manifestar o empenho de toda a
nossa estrutura e equipa de gestão. Serve também para relembrar procedimentos básicos,
no sentido de promover uma melhor convivência entre todos os moradores. Acreditamos
que a sua qualidade de vida e da sua família depende tão somente do compromisso de todos
e de cada um de nós.

Da nossa parte e depois de um ano profundamente marcado pelo COVID 19, pode contar
sempre com o máximo empenho. Faz parte do nosso compromisso garantir a manutenção
dos equipamentos, criar e melhorar as infraestruturas, preservar o bom ambiente e a sã
convivência entre todos, salvaguar da segurança e, claro, a valorizar o seu investimento.

O sucesso do nosso trabalho depende em grande medida da sua colaboração.
Só com esse espírito de união e atitude proativa poderemos proporcionar-lhe um
BELAS CLUBE DE CAMPO ainda melhor.

Planbelas Sociedade imobiliária S.A.
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Mais e Melhores Serviços, Maior Conveniência,
Conforto e Qualidade de Vida...
Toda a atividade que se faz sentir no nosso Clube, com a construção de novos
edifícios e a reforma de muitas moradias, tem por base

o conforto e

. Controlo

do ruído, preocupação permanente que partilhamos com

todos, para que vejam valorizada a tranquilidade que esperam;

a qualidade de vida dos nossos residentes, bem como
a valorização do espaço comum e do património;

. Valorização

dos espaços comuns e dos equipamentos recreativos

para que a experiência e o privilégio de viver no nosso clube seja sempre
Destacamos algumas medidadas:

. Existência de uma fiscalização

rigorosa, que garante o baixo impacto

dos trabalhos, controlando as condições de cada obra junto dos empreiteiros;

melhor;
. Ambiente

tranquilo para todos e a qualquer instante;

. Conveniência

e proximidade, do comércio e serviços através de

parceiros de reconhecida qualidade.
. A preservação

da natureza e a manutenção de uma baixa densidade

do edificado com uma elevada percentagem de espaços verdes bem
cuidados;
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A PLANBELAS trabalha diariamente para garantir que
viver no BELAS CLUBE DE CAMPO é uma experiência
de vida muito especial.

GESTÃO DEDICADA
A preservação dos valores e do investimento de cada
um é assegurado por uma gestão permanente e
rigorosa. A nossa equipa garante ainda a relação com
entidades externas e stakeholders, sempre no sentido
da salvaguarda dos interesses de cada proprietário.

Procuramos assegurar um apoio próximo e permanente
aos residentes, de modo a prestar todas as informações
necessárias e a facilitar os procedimentos normais num
espaço de grandes dimensões como é o nosso.
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VIGILÂNCIA
A Strong Charon, empresa especializada e licenciada,
assegura a vigilância no empreendimento sete dias
por semana, 24 horas por dia.

MANUTENÇÃO
Temos uma equipa sempre a trabalhar para manter os
espaços comuns em excelentes condições de utilização.
Referimo-nos à complexa recolha e processamento do lixo
porta-a-porta, como à manutenção dos espaços verdes e
piscinas;

PARCERIAS
Promoção e gestão de parcerias, para o conforto e
conveniência de todos os residentes (farmácias,
escolas, hospital, limpezas, mudanças, etc).
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ACESSIBILIDADE E
MOBILIDADE A LIGAÇÃO
EXPRESSO
A ligação do BCC Expresso, entre o Belas Clube de
Campo e o interface de transportes do Centro Comercial
Colombo, é um serviço muito importante para a
logística dos residentes e para quem presta
serviço às nossas casas.

Trata-se de um serviço com um preço reduzido
(largamente subsidiado pela PLANBELAS) que coloca
a rede do Metropolitano de Lisboa, autocarros e
táxis a escassos dez minutos de distância.

Além disso, a carreira VIMECA 164, faz 9 percursos de
ida e volta entre o BCC e Queluz / Belas.
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CONVENIÊNCIA
Café no Campo, um local onde nos possamos
encontrar, comprar o jornal, comer uma refeição ligeira
ou simplesmente desfrutar de um café; entrou em
reforma total e a sua abertura está prevista para
o 2º trimestre de 2022.

Beauty é um serviço de cabeleireiro e manicura que
todos os residentes bem conhecem e muito valorizam;

A Lojinha da Cremilde, para as 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.

Parafarmácia, onde encontra todos os produtos
de beleza e cuidados de saúde, para além de
medicamentos sem receita médica.
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ENTRETENIMENTO EM
AMBIENTES INSPIRADORES...
O ClubHouse é o nosso espaço de convívio por
excelência e conta com uma oferta diferenciada com
os menus breakfast e executivo, para o dia-a-dia, os
buffets temáticos ao fim de semana, ótimos para reunir
a família e outros eventos que fazem deste espaço um
ponto de pausa e inspiração para todos os residentes,
sempre com o golfe em pano de fundo.

A sala de eventos do primeiro andar está a ser
totalmente modernizada e o espaço de
restauração será totalmente renovado em 2022.
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ENTRETENIMENTO
Golfe
Temos a convicção de que o nosso Campo de Golfe é um
dos melhores da região de Lisboa e que a sua utilidade
vai para além da sua dimensão de infraestrutura
desportiva. Para além do elevado status que confere ao
local que habitamos, trata-se de um equipamento que
embeleza o nosso empreendimento, proporcionando
vistas maravilhosas. Alvo de um grande investimento,
também para conforto da comunidade residente, as
novas máquinas de manutenção são mais silenciosas e os
bugies elétricos são de última geração. A manutenção
e a gestão do campo de golfe são autónomas e não
representam qualquer custo para os residentes.

A Academia de Golfe tem um conjunto de
Profissionais para uma aprendizagem desta modalidade.
Especial atenção nos merece a Academia Junior.
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ENTERTENIMENTO
Clubinho
Continua a ser o nosso espaço de eleição para os mais novos se divertirem
e aprenderem, sempre em contato com a natureza e em segurança.

Healthclub e spa
Uma parceria com o Active Life, que nos proporciona a oportunidade de manter um estilo
de vida saudável e ativo. Da natação em piscina aquecida (renovação em curso), até a uma
massagem no spa passando pelo ténis, padel, ginásio e muitas outras atividades, contamos
sempre com profissionais qualificados, que asseguram a qualidade e o rigor dos serviços
prestados. O Active Life é agora equipado com Tecnogym, a melhor marca de
equipamento de fitness, tendo todo o parque de máquinas sido renovado,
durante o exercício, com equipamentos conectados, topo de gama.

Natureza, sustentabilidade e solidariedade
Tanto pessoas como o ambiente são vetores chave do planeamento e gestão da PANBELAS S.A.
O enquadramento paisagístico que temos vindo a criar e a melhorar tem por base o respeito e a
preservação da flora e fauna locais.

Caminhos & trilhos
Para além dos arruamentos na zona urbanizada, que se prestam a ótimos passeios,
o BELAS CLUBE DE CAMPO dispõe já de mais de 10 km de trilhos perfeitos para
caminhadas, corrida, BTT e outras atividades lúdicas ou de caráter desportivo.

*Os serviços aos residentes e as infraestruturas necessárias à sua prestação
são apoiados pela PLANBELAS, que suporta parte significativa do custo associado.
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De acordo com o Regulamento de Utilização do BELAS CLUBE DE CAMPO,
cumpre à PLANBELAS gerir, tanto ao nível técnico como administrativo,
a manutenção dos equipamentos e espaços verdes dentro dos critérios

SERVIÇOS DE
GESTÃO E
MANUTENÇÃO

muito rigorosos de controlo da qualidade dos espaços de fruição comum.

63 384 m2 Jardins e Espaços Verdes
29 076m2 Relva
1 331 Árvores nos passeios
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
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MANUTENÇÃO
A manutenção dos equipamentos, assim como os serviços básicos são assegurados por
uma equipa de 15 pessoas a tempo integral e em coordenação, sempre que se justifique, com
os serviços municipais..
* Limpeza

Limpeza dos caminhos

* Lavagem

e manutenção

pedonais, extremas

de estrada

de sargetas

e caminhos técnicos

(varredora)

* Desentupimentos

Recolha

das redes gerais de

de detritos nas

águas e esgotos

LIMPEZA
Varrimento de

dos vários resíduos

áreas circundantes

e recolha de

às piscinas

monos

Controlo para que seja feita

Recolha de
indiferenciados

Recolha e
separação seletiva

folhas e limpeza de

dejetos e resíduos

papeleiras

Limpeza

a recolha de resíduos de

de ecopontos

construção e demolição

* em complemento aos serviços municipais
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MANUTENÇÃO
A manutenção dos diferentes espaços do BELAS CLUBE DE CAMPO em perfeitas condições
de funcionamento e em coordenação, sempre que se justifique, com os serviços municipais,
é uma prioridade absoluta para a nossa equipa. Além da funcionalidade, procuramos
promover uma ótima experiência de utilização a todos os moradores.
Conservação

Conservação das

* Pintura dos postes

dos postos de

calçadas, betuminoso

da iluminação

transformação

e ciclovia

de rua

Conservação
das grelhas de
encaminhamento
de águas pluviais

Conservação
da paragem de
autocarro

* Conservação
da sinalização

Cooperação com

horizontal, vertical

os SMAS em

e sinalética

caso de roturas e
entupimentos da
rede e de coletores

CONSERVAÇÃO

* Substituição de
tampas de caixas

Conservação

de esgoto e águas

das papeleiras

pluviais

Conservação dos

Manutenção dos

muretes em pedra,

equipamento

vedações, bancos

recreativos (espaços

e pérgulas

e equipamentos
infantis, campos, etc..)
Conservação

Limpeza e

do lancil das

tratamento da

caldeiras

água das piscinas
* em complemento aos serviços municipais.
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MANUTENÇÃO
Cuidar dos espaços verdes do Belas Clube de Campo é fundamental para a dimensão
paisagística e para que a cada dia seja um enorme prazer viver aqui.

Aplicação de herbicida
“eco-friendly”

Corte
de relva

e eliminação

Conservação dos
jardins envolventes
aos lotes de

mecânica de ervas

apartamentos

Controlo

Podas de arbustos

de pragas

e árvores

JARDINAGEM
Adubação e

Aplicação de

escarificação

fitofármacos

Monda, sacha, retancha,

Rega de canteiros

plantação, substituição

e jardins

Manutenção e controlo
do sistema de rega

de plantas
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Espaços verdes e equipamentos recreativos são
essenciais para a qualidade de vida dos residentes
ESPAÇOS VERDES E PAISAGISMO

EQUIPAMENTOS RECREATIVOS

Num momento em que a sustentabilidade e a relação com a natureza estão

A relação diária que estabelecemos com o espaço que habitamos, a forma

na ordem do dia, é um imperativo destacar a importância do paisagismo e dos

como interagimos com essa envolvente, é um fator crítico para a nossa

nossos espaços verdes. A sua qualidade, do ponto de vista do planeamento

qualidade de vida.

e da sua manutenção, são aspetos fundamentais e impactam diretamente
o bem-estar de todos os que que escolheram o Belas Clube de Campo para

Essa relação acontece em vários momentos do dia, seja em contexto de lazer

morar.

ou no decurso das normais tarefas do quotidiano.

Reconhecidos pela sua excelência, enquadramento e beleza, os espaços verdes

A qualidade dos equipamentos recreativos tem por isso uma relevância de

que criámos vão no sentido de servir todos aqueles que vivem no Clube, assim

peso no BELAS CLUBE DE CAMPO. Explica mesmo toda a atenção que a

como os que nos visitam. Gerar um ambiente calmo e descontraído, favorável

Planbelas dedica a esta área. Isso é evidente no cuidado que temos com

a um bem-estar saudável e tranquilo, capaz de valorizar uma relação positiva

as piscinas, tanto na sua integração no espaço, como na sua manutenção.

com a natureza junto das novas gerações, é o nosso propósito.

É igualmente evidente nos parques infantis, seja pela qualidade dos
equipamentos, como pela eficiência na sua manutenção.

Acreditamos ainda que o investimentos nos espaços verdes é fundamental
para a imagem do BELAS CLUBE DE CAMPO e para a valorização

Temos a convicção de que os equipamentos recreativos, sejam piscinas ou

do investimento de todos os moradores.

parques infantis, são fundamentais para os residentes e para sua dinâmica de
vida em diferentes idades.
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RESÍDUOS

RECOLHA DE RESÍDUOS
ESPECIAIS

O correto encaminhamento de todos os resíduos,
em prol do ambiente e conforto de todos os

Às terças-feiras, durante a manhã, a PLANBELAS

moradores, é para a PLANBELAS um tema muito

pode recolher monos, entulho e resíduos verdes. Para

importante. Todos os prédios do BELAS CLUBE

solicitar a recolha, é necessário o envio de mensagem

DE CAMPO dispõem de um compartimento com

via email, até às 16 horas do dia anterior, para o

caixote para resíduos indiferenciados.

seguinte endereço: administracao@planbelas.pt

Em cada edifício, num dos compartimentos do lixo,

É importante ter presente que estes resíduos

existe também um oleão. Estão ainda disponíveis

especiais são recolhidos se tiverem sido produzidos

cinco locais de ecopontos dos SMAS-Sintra, todos

pelo próprio residente e não por empresas por

com contentores para papel e cartão (azul),

ele contratadas. No caso das relvas, estas devem

embalagens (amarelos) e vidro (verdes).

ser colocadas em sacos e os resíduos de podas
empilhados em molhos. Os resíduos especiais têm
de ser colocados no compartimento do lixo até

valores em euros

às oito horas do dia de recolha.

450k

300k

150k

0k

2009

2010

2011

ESPAÇOS VERDES E PAISAGISMO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2009

2010

2011

2012

2013

2014

376 398

341 207

302 330

287 178

229 714

222 259

EQUIPAMENTOS RECREATIVOS

18 781

-

-

-

31 300

51 697

RECOLHA DE LIXO

90 123

101 370

83 917

86 559

85 269

71 221

2015

2016

2017

2018

2019

2020

218 793

240 491

238 534

222 234

388 299

394 790*

EQUIPAMENTOS RECREATIVOS

65 771

69 623

51 481

43 262

62 839

65 051

RECOLHA DE LIXO

77 276

83 651

70 167

77 095

100 872

131 640

ESPAÇOS VERDES E PAISAGISMO

2020

*Ver página 26
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GESTÃO DA INFORMAÇÃO E APOIO A RESIDENTES
A Gestão, Apoio e Informação a Residentes representa um dos serviços mais relevantes.

Está presente nos processos diários de gestão, nos procedimentos administrativos, na coordenação
e controlo. Entre muitas outras tarefas, é responsável pelo acolhimento aos novos proprietários.
E o objetivo é o de sempre: manter os elevados padrões do BELAS CLUBE DE CAMPO e a
qualidade de vida das famílias residentes, num trabalho realizado com todos os departamentos da empresa.

COORDENAÇÃO

CONTROLO

. Segurança e vigilância

. Aplicação do regulamento

. Atendimento a residentes
. Gestão das relações com as
entidades internas e externas

de utilização e de construção
. Verificação dos serviços
. Gestão e proteção da base de dados

. Gestão de conflitos

. Divulgação das regras do empreendimento a

. Avaliação de propostas para parcerias

mediadores imobiliários

. Shuttle
. Avaliação de projetos

COMUNICAÇÃO

ADMINISTRATIVO

. Comunicação com comunidade residente

. Faturação

. Boas-vindas às novas famílias

. Lançamentos contabilísticos

. Promoção de eventos

. Cobranças

. Comunicação com stakeholders

. Controlo de contas correntes

18

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

DISTRIBUIÇÃO
DE RECURSOS
Remunerações
Encargos com remunerações
Equipamentos
Consumíveis
Electricidade
Água
Combustíveis
Seguros

DISTRIBUIÇÃO DOS
TEMPOS DE TRABALHO
Coordenação
Controlo
Comunicação
Processos administrativos
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GESTÃO QUOTIDIANA
Acreditamos que os serviços que prestamos aos residentes tem implicações diretas na sua
qualidade de vida. Sempre atentos à melhoria das atividades e serviços de apoio aos residentes,
a PLANBELAS tem mantido os custos estáveis, através da eficiente aplicação dos recursos.

220k

200k

180k

160k

140k

120k
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2009

2010

2011

2012

2013

2014

164 563

179 225

130 456

158 692

120 747

120 439

2015

2016

2017

2018

2019

2020

164 563

131 818

128 324

136 045

137 255

150 201

2020

valores em euros
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GESTÃO DA VIGILÂNCIA
Vigilância permanente
A STRONG CHARON, SA (empresa licenciada e com alvará para a prestação de serviço de
vigilância e alarmes) e os seus profissionais, conhecedores da realidade do Belas Clube de
Campo, asseguram a vigilância a todos os residentendes. Dispomos de um completo sistema
de vigilância e prevenção de incidentes, com três postos de trabalho fixos
e três unidades móveis , que asseguram também:
. Portarias 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano
. Rondas externas motorizadas e apeadas
. Manutenção e conservação de barreiras físicas periféricas
. Controlo do cumprimento, regulamento de utilização e construção
. Desencarceramento de pessoas presas nos elevadores
. Monitorização de mudanças e reboques
. Deslocação aos imóveis quando dispara um alarme, 7 dias por semana e 365 dias por ano
. Primeira intervenção em caso de incêndio florestal ou em imóveis.

EVOLUÇÃO DOS CUSTOS DE VIGILÂNCIA
600k

500k

490k

480k

470k

460k
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2009

2010

2011

2012

2013

2014

471 653

467 802

480 284

497 912

486 749

502 014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

497 829

482 590

454 078

478 136

545 961

615 691

2020

valores em euros
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PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS
Asseguramos o funcionamento

Em caso de emergência, estamos

de um posto de observação

preparados para uma primeira

permanente que permite cobrir

intervenção com meios próprios

todo o empreendimento e

constituídos por uma equipa e um

mesmo a área envolvente;

veículo equipado para o efeito;

Estamos em permanente

Na sua génese o BELAS CLUBE

articulação com os Bombeiros

DE CAMPO está vigilante para

Voluntários de Belas para garantir

prevenir e facilitar o combate

uma segurança adicional a todos

a incêndios.

os proprietários e residentes;

EVOLUÇÃO DOS CUSTOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS
8k
7k
6k
5k
4k
3k
2k
1k
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1 512

1 735

1 007

376

662

6 432

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8 208

7 221

538

867

3 024

3 167

2020

valores em euros
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valores em euros

SERVIÇOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BCC

2020

Arruamentos, Passeios e Estradas /Parques e Zonas de Estacionamento

190.815*

Espaços verdes e paisagismo
Redes Gerais de Águas e Esgotos
Postos de Transformação
Prevenção e instalação de serviços de incêndio
Limpeza da propriedade

394.790*
2.765
579
3.167
45.074*

Apoio e Informação a Residentes

150.201

Segurança e Vigilância

615.691

Iluminação de rua
Equipamento Recreativo
Recolha de lixo
TOTAL CUSTOS

5.390
65.051
131.640
1.605.162

Facturação a Terceiros

1.116.272

Facturação vencida não recebida

-94.879

SALDO

-583.769

* Nesta rubrica realizou-se a aquisição de um novo equipamento para substituição de outro em
final da vida útil, no valor de 54.860€. Melhorou-se assim a eficiência das tarefas
executadas pelo Departamento de Manutenção

Resumo
de Custos
2020

Mini giratória
Máquina trituradora
Máquina roçadora
Foices a motor elétricas
Sopradores elétricos
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DISTRIBUIÇÃO DE CUSTOS ASSOCIADO POR ITEM
Segurança e vigilância
Iluminação de rua
Equipamentos recreativos
Recolha de lixo
Arruamentos, passeios e estradas/estacionamentos
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

SUPORTE FINANCEIRO
A diferença entre os custos e a receita apurada em cada ano é suportada pela
PLANBELAS, independentemente da recuperação de eventuais valores em
dívida. Este suporte financeiro da PLANBELAS está em linha com o objetivo
maior de manter a qualidade no Belas Clube de Campo, com consequências
positivas no valor patrimonial imobiliário e na liquidez dos ativos dos
proprietários. A percentagem de pagamentos recebidos reflete a satisfação
pelos serviços prestados e a percepção dos residentes do seu alto nível de
qualidade de vida.
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OUTRAS FACILIDADES SUBSIDIADAS PELA PLANBELAS

CUSTOS

INVESTIMENTO

10M

PROVEITOS

20M

INVESTIMENTO

PROVEITOS

30M

CLUBINHO

CUSTOS

EVENTOS

12 617

0

0

2 136

0

0

20M

10M

0

CUSTOS

30M

PROVEITOS

40M

0

23 540

INVESTIMENTO

50M

PROVEITOS

INVESTIMENTO

60M

SHUTTLE

CENTRO DESPORTIVO

CUSTOS

0

43 919

0

19 163
14 562

RESUMO DE PROVEITOS E CUSTOS DAS FACILIDADES
SUBSIDIADAS PELA PLANBELAS

valores em euros

PROVEITOS

CUSTOS

INVESTIMENTO

14 562

82 212

19 163
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OBJETIVOS A CURTO PRAZO
Tentar sempre fazer melhor e inovar são características que estão no ADN da PLANBELAS.
Desde o início que sabíamos que tínhamos em mãos um projeto ambicioso, tão exigente
quanto apaixonante, e que que ia exigir o melhor desta equipa. Hoje, olhando para os
resultados que alcançamos, estamos mais motivados do que nunca!

ESTAMOS DETERMINADOS A PRESERVAR E A AUMENTAR
A QUALIDADE DE VIDA DE TODOS AQUELES QUE
ESCOLHERAM ESTE LUGAR ÚNICO PARA MORAR.
ESTAMOS ATENTOS:

ÁREAS QUE PRETENDEMOS

. Qualidade de arquitetura e paisagismo.

MELHORAR:

. Preservação estética de fachadas;

. Qualidade de arquitetura e paisagismo.

. Transportes;

. Zonas ajardinadas;

. Tempos livres das nossas crianças;

. Restauração;

. Separação correta dos resíduos;

. Mobilidade dentro do clube;

. Animais de estimação;

. Equipamentos exclusivos

. Pequeno vandalismo;

para os residentes.

. Ruído;
. Sinalética;

O seu património e a sua qualidade
de vida são bens inestimáveis que
queremos preservar.
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Bem-estar físico para toda a
família, num cenário único...
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Arquitetura e design de
interiores contemporâneo
e de qualidade reconhecida...
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Um estilo de vida em pleno
contacto com a natureza...
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Um ambiente vocacionado para o
bem-estar e para a valorização do
património dos moradores...
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Aposta constante na qualidade dos
materiais e equipamentos. Criamos
ambientes onde apetece viver.
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