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espaçoeditorial

O “Espírito Lena”
O mote da nossa VII Convenção foi “Futuro sem fronteiras”, como já foi anunciado na última edição do
Inforlena. No entanto, para todos aqueles que não participaram directamente neste encontro anual, é importante partilhar algumas das conclusões desta convenção, que ficou marcada pelo sucesso a todos os níveis.
A começar pelo balanço de mais um ano de actividade, em que o Grupo Lena se afirmou, decisivamente,
como um conglomerado empresarial audaz que marca
hoje presença em três continentes: Europa, África e
América do Sul. A ambição na internacionalização e os
objectivos até agora alcançados levam-nos a perspectivar, para todo o Grupo Lena, 900 milhões de euros de
facturação já em 2010.
O Grupo Lena tem-se afirmado ainda como um grupo sólido e rentável, esperando-se em breve a sua cotação na Bolsa de Valores de Lisboa. É, sem dúvida, um
passo grande, mas que se impõe a cada dia para cumprirmos a nossa missão de continuar a crescer.
Somos ainda um Grupo bem organizado, que opera
na base da satisfação dos seus clientes, colaboradores
e parceiros. Esta preocupação é transversal a nível interno e externo, destacando-se nesta área os bons exemplos da Escola de Negócios Grupo Lena e da Fundação
Grupo Lena, que muito em breve dará uma nova dimensão às nossas prioridades em termos de responsabilidade social.

O Grupo Lena é cada vez mais
reconhecido pelos seus valores:
rigor e solidez. Valores que não
são apenas uma “assinatura”
de Marketing utilizada para nos
caracterizar enquanto instituição, mas antes o espelho do
crescimento e da afirmação das
nossas mais de 60 empresas. É
esta a nossa postura empresarial, é este o “Espírito Lena”
que faz com que cada um de
nós, individualmente, assuma e
vença em equipa os desafios de
um “Futuro sem Fronteiras”.

E, finalmente, mas não menos importante, somos
um conjunto de empresas dinâmico, que consegue duplicar a sua facturação em tempos de abrandamento económico e que triplica os seus resultados, graças a uma
gestão rigorosa e eficaz.
São estes os nossos compromissos com o futuro e as
fronteiras só poderão ser ultrapassadas se cada um de
nós os cumprir no seu dia-a-dia. Contamos convosco para
uma adesão incondicional, uma forte motivação e um
orgulho profundo naquilo que já conquistámos e ainda
vamos conquistar.

António Barroca Rodrigues
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Formação de âmbito superior
ENGL dá continuidade ao programa de Alta Direcção de Empresas
Para dar continuidade ao
Programa de Alta Direcção de
Empresas do Grupo Lena, a
Escola de Negócios já iniciou
a formação de âmbito superior para 2006.
No nível I, iniciou, no dia
19 de Junho, a 3ª edição da
Formação Avançada em Planeamento e Controlo Estratégico, que tem como finalidade o desenvolvimento de competências de gestão e a consequente valorização técnica,
humana e profissional.
Esta acção, que decorre em
parceria com o Instituto Politécnico de Leiria, tem a duração de seis meses, de Julho a
Dezembro, e conta com participação de 43 colaboradores
de quadros de primeira linha
do Grupo, com potencial de
desenvolvimento.

No nível II, já está a decorrer a 2ª edição da Formação
Avançada em Liderança Comercial e Comunicação Eficaz, curso desenvolvido em parceria
com o Centro de Investigação
e Formação em Marketing do
ISCTE e que decorre durante
sete meses. O objectivo é proporcionar aos participantes uma
visão integrada do processo de

liderança, gestão comercial e
comunicação como instrumento para atingir uma posição
competitiva no mercado.
Este ano, o desafio colocado aos nossos Administradores
é a participação num Ciclo de
Seminários sobre Gestão de
Pessoas para a criação de valor
nas empresas.
Este Ciclo de Seminários,

que se divide em dois, conta
com 36 participantes e tem
uma carga horária de 40 horas.
O objectivo é usar a chave emocional da liderança para o desenvolvimento de competências
de motivação e gestão das pessoas aliadas à delegação e responsabilização eficaz de objectivos como facilitador da criação de valor para a empresa.
O primeiro seminário é subordinado ao tema Liderança e
Inteligência Emocional. Já o
segundo, Motivação e Gestão
por Objectivos, tem como objectivos compreender o impacto
da Motivação no desempenho
das pessoas, reforçar as competências de delegação e responsabilização e ainda de comunicação interpessoal para a
delegação clara dos objectivos estratégicos.

Bolsas de estudo
2006/2007

Acção de formação
no Brasil

A Direcção de Recursos
Humanos do Grupo Lena vai
contemplar com Bolsas de
Estudo os colaboradores-estudantes e filhos dos colaboradores do Grupo Lena, que frequentem o ensino secundário/técnico profissional ou
superior e que apresentem
maiores dificuldades económico-financeiras.
Para isso, os colaboradores devem ter um vínculo con-

A Escola de Negócios do
Grupo Lena levou a cabo, no
passado dia 17 de Maio, uma
acção de formação na Lizconstruções sobre Liderança e Gestão
de Equipas.
Reforçar competências de
gestão de forma a coordenar
com eficácia equipas no dia-a-dia, dotar os participantes
de um maior conhecimento
do papel de líder e reforçar
as competências de delegação e responsabilização efi-

tratual superior a três anos.
Os Boletins de Candidatura
deverão ser entregues até dia
30 de Setembro de 2006 na
Direcção de Recursos Humanos
do Grupo Lena.
Para mais informações, é
favor contactar a Direcção de
Recursos Humanos do Grupo
Lena (Patrícia Nunes: 244 880
320) ou o responsável de Recursos Humanos da sua empresa.
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caz através da definição clara de objectivos, foram os
principais objectivos.
Esta iniciativa, que surgiu
com base na identificação de
necessidades de formação diagnosticadas através do Sistema
de Avaliação de Desempenho
e dos inquéritos de satisfação
a colaboradores e ainda de
acordo com a orientação estratégica do Grupo para a Lena
Brasil, contou com a presença de 27 participantes.
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Vem aí o VIII Challenge
Grupo Lena
O maior challenge do País realiza-se este ano no Redondo
A planície alentejana é o
palco escolhido pelo Grupo
Lena para a realização daquele que é já o maior evento outdoor empresarial a nível nacional: o Challenge Grupo Lena.
A VIII edição terá lugar entre
os dias 15, 16 e 17 no município do Redondo e, à semelhança de anos anteriores, espera-se mais um fim-de-semana
de muita adrenalina.
A organização do evento,
que está a cargo da Publicenso,
já está no terreno para repetir
o sucesso das últimas edições,
que decorreram na Madeira
(2005), Beja (2004), Ilha Terceira
– Açores (2003) e Gouveia (2002),
para citar apenas as mais recentes. No último ano, cerca de
40 equipas “deram o litro” em

provas que testaram o
seu espírito de equipa, capacidade de gestão de tempo,
agilidade física e mental, entre
outras competências que são
exercitadas ao longo de três
dias repletos de experiências

únicas do ponto de vista pessoal e profissional.
A componente técnica das
provas, assegurada também
por uma empresa do Grupo
Lena — a Eventura — é igualmente um factor de motivação,
com novos desafios ano após
ano que, inclusive, têm batido recordes nacionais (provas
de slide, por exemplo).
Os índices de satisfação dos
participantes das provas e patrocinadores revelam a qualidade deste evento, que se realiza há oito anos ininterruptamente. Destaque-se ainda
o número crescente de equipas inscritas e a excelente
oportunidade comercial que
representa para as empresas
envolvidas.

Patrocínios e apoios
Para esta edição, a Organização do Challenge Grupo
Lena voltou a criar um pacote de contrapartidas destinado a diferentes níveis de
patrocínios e apoios, de forma a exponenciar esta oportunidade mediática. Também
as empresas Grupo Lena têm
ao seu dispôr um interessante pacote de vantagens previstas para a angariação de
patrocínios e apoios. Para
mais informações, é favor
contactar o Secretariado do
Challenge Grupo Lena, através do número de telefone
244 830 450 ou pelo e-mail
magda.ferreira@publicenso.pt.

Liga Lena 2006 continua em Setembro
A IV edição do Torneio de
Futsal Liga Lena 2006, organizado pela Direcção de Recursos
Humanos para todos os colaboradores Grupo Lena, este
ano divide-se em duas fases.
A primeira fase terminou a 15
de Julho, seguindo-se agora
um pequeno interregno para
o período de férias e o arranque da segunda fase a 20 de
Setembro.
Esta IV edição do Torneio de
Futsal Liga Lena conta com a
participação de 24 equipas masculinas e sete equipas femi-

ninas, que têm dado o seu melhor
nos jogos realizados no Pavilhão
de Santa Catarina da Serra. A
adesão do público tem sido um
factor importante de motivação e de convívio em cada jogo,
que nesta edição conta ainda
com a venda de sandes e sumos
para apoiar a corporação local
de bombeiros.
A abertura do Torneio teve
lugar no passado dia 24 de Maio,
numa cerimónia que contou
com a presença do Presidente
do Conselho Geral do Grupo
Lena, António Barroca Rodrigues,
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que evidenciou a importância
deste tipo de iniciativas para
reforçar a relação de equipa
e espírito Grupo Lena.
Em termos de novidades,
destaca-se uma mesa de apostas que funciona até à hora de
início do jogo! Estas apostas
não envolvem, obviamente,
dinheiro, mas o melhor apostador terá um prémio no final
do Torneio.
Para seguir a par e passo as
estatísticas, resultados e apostas deste Torneio, visite o site
www.liga-lena.com.
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BES apoia
Lena Business
O Grupo Lena assinou um
protocolo de cooperação com
o BES para a realização da 3ª
edição do Lena Business. O
protocolo, assinado por Ricardo
Espírito Santo Salgado, presidente da Comissão Executiva
do BES, e António Barroca
Rodrigues, presidente do
Conselho Geral do Grupo Lena,
permite a participação destas entidades no capital social
da sociedade resultante dos
projectos vencedores da Lena
Business e, a possibilidade
destes realizarem um estágio
profissional dentro dos grupos Lena e BES. Com este protocolo, o Grupo Lena reforça
a aposta no empreendedorismo dos jovens universitários,
que com as suas ideias de
negócio contribuem para o
desenvolvimento do País.

Mérito reconhecido
António Vieira Rodrigues condecorado pelo PR
O Fundador do Grupo Lena,
António Vieira Rodrigues, foi
condecorado no passado dia
10 de Junho, pelo Presidente
da República, Cavaco Silva,
com a Ordem de Mérito
Agrícola, Comercial e Industrial.
O empresário de 73 anos,
que fundou a Construtora do
Lena no ano de 1974, foi uma
das 26 personalidades distinguidas numa cerimónia que
teve lugar na cidade do Porto,
por ocasião das comemorações oficiais do 10 de Junho.
Esta distinção, enquadrada no âmbito das Ordens de
Mérito Civil atribuída pela Presidência da República, tem por
finalidade distinguir aqueles
que prestaram serviços relevantes no fomento ou na valo-

rização, por qualquer forma:
da riqueza agrícola, pecuária
ou florestal do País ou que para
tal hajam destacadamente

contribuído; do comércio ou
dos serviços; das indústrias;
ou de obras de interesse público.

lenagás natural

Duas obras em curso
Consórcio Lena Construções/Criagás
O consórcio Lena Construções/Criagás tem em mãos dois
projectos que tiveram início
nos meses de Julho e Agosto.
O primeiro é a realização de
uma rede de distribuição de
gás e o segundo projecto, que
arrancou em Agosto, é um ramal

industrial para abastecimento de uma fábrica em Mangualde.
Tratam-se de obras adjudicadas pelas concessionárias Tagusgás
e Beiragás, respectivamente.
No que respeita às redes de
distribuição, localizar-se-ão no Cartaxo, durante um perío-
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do de cinco meses, e em Abrantes,
durante um ano. Estas duas redes
totalizam 16,8 quilómetros repartidos em diâmetros de polietileno 63,110 e 160 e irão permitir
a execução de 380 ramais que
posteriormente farão chegar o
gás natural a casa dos consumi-

dores.
O ramal industrial servirá
para abastecimento da fábrica Felmina. É composto por
1200 metros de tubagem de
aço diâmetro 100 (4”) e prevê
a travessia da EN 234. Esta obra
terá a duração de dois meses.
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Nova tinta ecológica
Ecodimulti desenvolve a inovadora “Hidromarca”

No início deste ano, a Ecodimulti lançou no mercado uma
nova tinta para marcação de
estradas totalmente ecológica, com a designação comercial de Hidromarca.
Trata-se de uma tinta ino-

vadora, pois é a mais evoluída em termos de impacte
ambiental e segurança do utilizador.
Esta tinta de marcação de
estradas é baseada em resinas
acrílicas emulsionadas em água

e foi formulada para aplicação à pistola, sobre alcatrão
e outros pavimentos e admite a projecção de micro esferas de vidro sobre a superfície
da tinta.
A Hidromarca apresenta

uma fantástica durabilidade,
secagem rápida, libertação mínima de compostos orgânicos
voláteis (VOC), excelente adesão em todas as superfícies de
estradas e retenção superior
de esferas de vidro.

ArtiPortela
patrocina torneio

Linear apresenta
obras em carteira

No âmbito da sua política
de apoio local, a ArtiPortela
marcou presença em mais uma
actividade desportiva patrocinando o Torneio Jovem de
Atletismo. Este evento decorreu no passado dia 3 de Junho,
no Estádio Municipal de Fátima,
e foi organizado pelo GAF – Grupo de Atletismo de Fátima, com
o apoio da Associação de Atletismo de Santarém, da Junta de
Freguesia de Fátima e da Câmara
Municipal de Ourém.
Esta iniciativa contou com
a participação de inúmeros
jovens, aos quais apresentamos
os nossos parabéns.

Recentemente, a Linear concluiu um passadiço em pinho
aplicado na obra Parque Verde
da Encosta do Castelo de Leiria.
Neste momento, está a executar duas obras de grande impacto: a Urbanização da Ratinha,
em Portalegre, e a Urbanização
das Azinheiras, em Fátima. Estas
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duas obras ascendem a um milhão
de euros de facturação.
Ainda no que toca a obras
de relevo, a Linear participa
ainda na construção de 116
moradias no condomínio Palmela
Village. Este empreendimento
irá assegurar trabalhos interiores de carpintaria.
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Lenobetão aposta
na NP EN 206-1
Finalmente, estamos perto
da entrada em vigor da nova
norma dos betões, que resulta
da evolução da NP ENV 206:1993.
O Organismo de Normalização
Sectorial ONS/ATIC criou uma
Comissão Técnica, a CT 104 –
Betões, que ao fim de quatro
anos apresentou a tradução
da NP EN 206-1 e a NP ENV
13670-1.
Em Dezembro de 2000, o
CEN - Comité Europeu de
Normalização, publicou a EN
206-1. Entre nós, foi apenas a
partir de Junho de 2005, que
tivemos disponível a NP EN 2061:2005, ou seja, a versão portuguesa daquela norma europeia. No entanto, continua a
ser de cumprimento obrigatório a NP ENV 206:1993, pois a
sua referência no Decreto-Lei
n.º 330/95, de 14 de Dezembro,
constitui a sua base legal, ao
contrário da NP EN 206-1:2005,

que aguarda uma revogação
desse mesmo decreto. A publicação de um novo diploma irá
substituir a NP ENV 206: 1993
pelas NP EN 206-1: 2005 e NP
ENV 13670-1: 2005. Nesta últi-

ma norma foram incluídos os
cuidados a ter com a colocação, compactação, cura e protecção do betão.
A Lenobetão, como uma das
principais produtoras de betão

pronto do país, estando atenta a esta situação, vem preparando há algum tempo o período de transição necessário entre
as duas versões da referida norma, razão pela qual vem alertar os técnicos das empresas,
que no seu dia-a-dia lidam com
este produto, para a importância deste documento.
Assim, a Lenobetão tem como
objectivo prioritário uma forte
aposta na formação sobre o referido documento, de modo a
transformar a sua aplicação prática num instrumento de trabalho fundamental, que aumente os padrões de qualidade e
eficiência, apanágio e filosofia
de todo o Grupo Lena, transmitindo desta forma toda a informação necessária que contribua para um melhor desempenho de todos os seus parceiros.
Armando Geraldes

Road Paint renova certificação
da Qualidade e Ambiente
A Road Paint supera mais
um objectivo, tendo conseguido renovar a Certificação da
Qualidade, em conformidade
com a norma NP EN ISO
9001:2000, e transitar a Certificação Ambiental, segundo a
norma NP EN ISO 14001:2004.
Outro motivo de grande satisfação foi o alargamento alcan-

çado no
âmbito de
concepção
e desenvolvimento,
fabrico,
comercialização e entrega de
produtos termoplásticos para
marcação de estradas.
Mais do que um objectivo,
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a Qualidade e o Ambiente são,
para a Road
Paint, um
eixo estratégico vocacionado para a satisfação dos clientes, proporcionando-lhes produtos de elevada qualidade e com as carac-

terísticas pretendidas para a
sua aplicação.
O SGIQA da Road Paint baseia-se numa abordagem por processos e ciclos PDCA, de forma a
permitir uma rápida execução,
atingindo os objectivos pretendidos, respondendo aos estímulos exteriores com a máxima
eficácia.
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Mérito e talento
distinguidos em Alcobaça
VIII Gala do Região de Leiria entrega 14 mil euros de apoio social

O bispo emérito D. Serafim
Ferreira e Silva, o jornalista
Adelino Gomes e o Arquitecto
Gonçalo Byrne foram três das
personalidades distinguidas
durante a 8.ª Gala do Região
de Leiria que se realizou no

dia 26 de Maio, no Cine-Teatro
de Alcobaça.
Além destas três personalidades que o Região de Leiria
distinguiu nas categorias de
Carreira, Jornalismo e Personalidade, foi ainda atribuído

o Troféu Afonso Lopes Vieira
à SA Marionetas – Teatro e Bonecos, na categoria Artes e Espectáculo, ao Colégio Conciliar
de Maria Imaculada, na categoria Educação, à atleta Irina Rodrigues, na categoria Desporto,
ao investigador Carlos Simão
Caldas, na categoria Ciência/Medicina, e à Derovo, na
categoria Empresa.
A festa teve início com a
peça “A informação é a chave”, apresentada pelo actor/animador Cláudio Teixeira e por
Camila Moreira, bailarina da
CeDeCe - Companhia de Dança
Contemporânea.
Uma vez mais apresentada
pelo profissional de rádio Miguel
Chagas, a Gala do Região de

Leiria contou ainda com um
momento de solidariedade. O
CRIF – Centro de Recuperação
Infantil de Fátima, a APD - Associação Portuguesa de Deficientes (delegação distrital),
a ACAPO (núcleo de Leiria) e
“Os Malmequeres” foram as
instituições escolhidas para
receberem o valor da receita
obtida com a campanha de
Natal “Fazer o Bem Olhando
a Quem”. As quatro instituições receberam, cada uma,
um cheque no valor de 3500
euros.
O espectáculo terminou com
um concerto de Rita Guerra e
a noite encerrou com uma ginja de honra oferecida aos cerca de 300 convidados.

“a Bruxinha” em Pombal e Abrantes
Jornais O Eco e O Ribatejo promovem revista infantil da Sojormedia
Foram centenas as crianças
que participaram na primeira
festa da revista “a Bruxinha”,
em Pombal, no dia 4 de Junho.
À chegada, os pequenos eram
recebidos por pinturas faciais e
moldagem de balões, mesmo
ao lado de um castelo insuflável. Lá dentro, bruxinhas e outras
personagens encantadas esperavam pelas crianças, convidando-as a entrar no mundo encantado da Escolinha de Música, o
fabuloso espectáculo encenado
pelo actor Almeno Gonçalves.

Pais e filhos vibraram com
os êxitos deste projecto musical, ao som de “doidas, doidas,
doidas andam as galinhas”, “o
Pretinho Barnabé”, entre muitas outras canções conhecidas.
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E se em Pombal a Bruxinha
convidou a Escolinha de Música,
em Abrantes foi o Pinhas que
convidou a Bruxinha para uma
visita à sua casa, no Parque São
Lourenço. Houve vários ate-

liers lúdico-pedagógicos, a animação do palhaço Esparguete
(Cena Aberta) e espectáculos
infantis.
“Na Terra do Pinhas” é um
evento dedicado aos mais pequenos e aos pais, onde todos podem aprender mais sobre o
ambiente. A organização é do
Clube do Pinhas, um projecto
inserido no Parque São Lourenço
e que dinamiza uma ludoteca
e espaço de insufláveis, organiza festas e disponibiliza equipamentos lúdicos.
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Jornal do
Centro apoia
obra de
referência
O Jornal do Centro foi
um dos parceiros na divulgação do “Dicionário do
Cinema Português 1989 –
2003”, uma obra da autoria
de Jorge Leitão Ramos, com
a chancela da Editorial
Caminho. Em conjunto com
o Cine Clube de Viseu e a
Livraria da Praça, o Jornal
do Centro promoveu a apresentação do livro naquela
cidade, em Maio passado.

O Aveiro
na Festa
do Solstício
O jornal O Aveiro festejou o Solstício de Verão — o
dia mais longo do ano (21
de Junho) — com muita animação e várias surpresas.
Quem circulava pela rua foi
surpreendido por pintura,
música, dança e sessões de
relaxamento, numa iniciativa que contou com várias
entidades da cidade de Aveiro.

Meioregional
a crescer
A Meioregional, empresa
gestora em exclusivo do Plano
Rede Expresso, garantiu a consolidação do projecto, com a
conquista de anunciantes de
relevo, entre eles o Banco
Popular, o Banif, a Osram ou
o IPL. As vendas no primeiro
semestre de 2006 ascenderam a 146.470 mil euros.

Edições online cada
vez mais procuradas
Cerca de um milhão de acessos aos sites da Sojormedia
As estatísticas de consulta dos sites da Sojormedia registam cerca de um milhão de
sessões, desde o início do ano.
Os jornais Região de Leiria, O
Eco, O Aveiro, o Jornal do Centro, a rádio Antena Livre e a
própria empresa Sojormedia
têm vindo a ser cada vez mais
procurados na Internet.
Os números são animadores, tanto mais se considerarmos que apenas os sites do
Região de Leiria e do jornal O
Ribatejo se encontram a funcionar em pleno, nesta nova
versão, desde Janeiro de 2006.
O número de acessos aos
sites tem vindo a aumentar de
semana para semana, assim

como as page views, ou seja,
as páginas visitadas dentro de
cada um dos sites. No primeiro semestre deste ano, o número de page views no conjunto

dos sites ultrapassou os 4 milhões, sendo os semanários Região de Leiria, O Ribatejo e o
Jornal do Centro os que mais
contribuem para o feito.

Uma rádio de proximidade
Antena Livre leva ouvintes a concertos
Na zona de Abrantes já todos
sabem que não há concerto ou
espectáculo para o qual a Antena
Livre não ofereça bilhetes. Os
passatempos têm sido uma das
apostas da rádio da Sojormedia
para conquistar novos ouvintes e estreitar laços com aqueles que já lhe são fiéis.
Nos últimos meses, a Antena
Livre levou dois ouvintes ao
Rock in Rio, em Lisboa, dez ao
concerto de Daniela Mercury,
em Leiria, e oito ao espectáculo dos D’ZRT, no Palácio dos
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Desportos, em Torres Novas.
A promoção de passatempos tem ainda a vantagem de
diversificar os conteúdos da
rádio. Esse tem sido outro dos
objectivos, na linha daquela
que é a segmentação da Antena
Livre: music/news – adult contemporary.
O programa “Em Foco”, recém introduzido, reflecte isso
mesmo. Trata-se de um espaço de grande entrevista, com
a duração de uma hora, emitido aos sábados e domingos,

ao meio-dia. Por lá já passaram personalidades e figuras
públicas da região como o comandante distrital da PSP, o
presidente da Câmara Municipal
de Abrantes, o presidente da
Câmara Municipal de Constância,
o presidente do Abrantes Futebol Clube e o presidente do
Conselho de Administração do
Centro Hospitalar do Médio
Tejo. Estas entrevistas têm a
particularidade de estar disponíveis, na íntegra, no site da
rádio, em www.antenalivre.pt.
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lenaconstruções

África em alta

Participação em
congressos

Obras em Angola e Argélia já estão a decorrer
A Lena Construções tem em
curso várias empreitadas em
Angola, sobretudo nas Províncias
de Luanda, Zaire e Malange.
No Zaire destaca-se a construção de um posto de abastecimento de combustíveis e ainda a reconstrução do Museu
de M’Banza Congo.
Em Malange foi reconstruído o Palácio da Cultura e reabilitada a Direcção Provincial da
Indústria, Comércio Hotelaria
e Turismo.
Outras obras vão iniciar
muito em breve em Angola,
como é o caso de um empreendimento imobiliário em Luanda
Sul, com a construção de onze
moradias de luxo.
A Argélia é outro país de
África em que a Lena Construções está a apostar no sector
da construção, tendo já ganho
a segunda empreitada este
ano. Trata-se de 225 quilóme-

tros de reabilitação em pleno
deserto do Sahara, entre InAmguel e In Guezzam. Esta
obra terá início no último trimestre de 2006.
A primeira empreitada ganha em solo argelino foi a reabilitação de estrada transsa-

hariana, que terá inicio brevemente.
Como responsáveis destas
obras estão os administradores Hadjou Mohand Cherif e
Jorge Lourenço e como Encarregado Geral da empreitada Davide Gordo Santos.

Lena Roménia e Bulgária
com boas perspectivas
A Lena Construções está a
realizar o alargamento da DN1
em Bucareste. Com um valor
de 26,8 milhões de euros, esta
obra pública teve início em
Setembro de 2005 e prevê-se
que esteja concluída em Dezembro do ano corrente.
Tem ainda em execução a
empreitada de reabilitação de
sete ruas, obra no valor de 586
mil euros. É ainda de destacar
as obras a iniciar a curto pra-

zo que a Lena Roménia possui,
sendo que uma, “Dona Ghica”
tem como dono a Primaria Geral
de Bucareste, com um prazo
de execução de 24 meses, no
valor de 5,6 milhões de euros.
Destaque-se ainda a reabilitação de três pacotes de estradas num total de 35 ruas,
para a Primaria de Bucareste,
no valor de 3,7 milhões de euros
e com um prazo de execução
de 60 dias.
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Na Bulgária, durante o mês
de Junho, o projecto de construção e concessão da auto-estrada na Trakia avançou, com o
Supremo Tribunal Administrativo
da Bulgária a deliberar favoravelmente sobre a legalidade do
contrato de 800 milhões de euros.
Para além disso, ficou em primeiro lugar no preço em dois
concursos de reabilitação de Vias
de Comunicação no valor de 9,3
e 19 milhões de euros.

A Lena Construções tem
participado activamente em
congressos e seminários.
Durante os últimos meses
estiveram em três acções.
Em Abril, José Valle, Director Comercial da empresa,
foi moderador no painel “Gestão da Rede II” do IV Congresso
Rodoviário Português, que
decorreu no Centro de Congressos do Estoril. Ainda neste dia fez uma apresentação sob o tema “Conservação
Rodoviária de Âmbito Nacional
– que perspectivas”. Também
Luís Parreira, da Lena Construções, falou da internacionalização, dando como exemplo o Grupo Lena.
Outro seminário que a
Lena Construções participou
com a presença de Fernando
Redondo, dos Recursos Humanos, foi “Responsabilidade
Social das Empresas e Qualidade de Vida” na Escola Superior
de Educação de Leiria.
Por fim, na Associação
Regional dos Industriais de
Construção e Obras Públicas
de Leiria, no dia 28 de Março,
decorreu o seminário “Construção Civil: Organizar para
a Competitividade” que contou com a participação de
Catarina Fortuna que falou
sobre “O Papel da Formação
na Construção Civil”.
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A17 – Viga de
Lançamento
A LC deu mais um passo
na sua evolução técnica.
Recentemente, a construção do Viaduto da Carreira
(A17) contou com a aquisição de uma Viga de Lançamento Superior.

Magreb Lena
Já em Julho e, na sequência da aposta no mercado
do Magreb, nomeadamente
Argélia e Marrocos, foi constituída a empresa Magreb
Lena, sedeada em Rabah.

Variante
de Ferreira do Zêzere
Conclusão de mais uma grande obra
A Variante de
Ferreira do Zêzere,
uma obra adjudicada
à Lena Construções por
11,5 milhões de euros,
foi inaugurada no passado dia 4 de Abril pelo
Secretário de Estado
Adjunto das Obras
Públicas, Paulo Campos.

Este eixo rodoviário, com uma extensão total de 5.975
metros, permite agora melhores acessos
entre Ferreira do Zêzere
e Tomar.
Segundo o Director
da Obra, João Afonso,
“esta empreitada carac-

terizou-se por um prazo de execução reduzido, que foi cumprido. Para além desse
facto, o número elevado de obras de arte
dividiu a obra numa
série de troços, o que
agravou a dificuldade
de execução da obra.

É de sublinhar ainda
as boas relações com
todas as entidades
envolvidas na empreitada e, em particular,
a relação de parceria
mantida com o cliente – EP- Estradas de
Portugal”.

lenaambiente

Crianças e ambiente em destaque
Lena Ambiente promove duas campanhas de solidariedade social
No âmbito da sua política de
responsabilidade social, a Lena
Ambiente está a realizar nesta
época balnear duas campanhas
de solidariedade que visam,
simultaneamente, promover a
cidadania e a sensibilização
ambiental. Estas campanhas,
estabelecidas no âmbito de uma
parceria com a Associação Bandeira Azul, decorrem até dia 31
de Agosto e os fundos angariados reverterão a favor de instituições de caridade e apoio
social.
No primeiro caso, a campanha “Criança segura” tem como
missão angariar fundos para o

Instituto de Apoio à Criança.
Sob o lema “Férias mega solidárias – ‘Liga-te’ a esta causa”, a campanha nas praias de
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Bandeira Azul aderentes consiste na venda de pulseiras de
identificação para criança, que
têm como objectivo identifi-

car o adulto responsável na
praia, caso esta se perca.
A campanha “Uma lata, um
sorriso” partilha igualmente a
preocupação em questões de
cidadania mas está mais ligada ao ambiente, pois consiste
na recolha e esmagamento de
latas de alumínio para posterior reciclagem. As latas depositadas nos “Papa-latas” pelas
crianças dão direito a prémios
que vão desde pulseiras em silicone às t-shirts e bonés com a
mascote da campanha. Neste
caso, são as autarquias aderentes que escolhem as IPSS que
serão alvo dos donativos.
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III Gala Lena Business
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VII Convenção apresenta
muitas novidades para 2006
“Futuro sem Fronteiras” – Centro de Congressos de Lisboa
A VII Convenção do Grupo Lena,
subordinada ao tema “Futuro sem
Fronteiras”, decorreu no dia 12 de
Maio no Centro de Congressos de
Lisboa e contou com a presença de
cerca de três centenas de pessoas.
Reunidos todos os administradores das empresas do Grupo e colaboradores de primeira linha, foram anunciados, neste evento, uma série de
compromissos para o futuro. A apresentação do “Plano 2010” contou a
presença do Presidente do Conselho
de Administração da Lena SGPS, António
Vieira Rodrigues, e ainda do Presidente e Vice-Presidente do Conselho
Geral, António Barroca Rodrigues e
Joaquim Barroca Vieira Rodrigues.
A jornada de trabalho contou ainda com a presença do docente universitário e especialista em Estratégia,
José Seruya, que brindou a plateia
com uma apresentação sobre os desafios da internacionalização para o
Grupo Lena.
Principais novidades
Entre as principais novidades, des-
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tacam-se a intenção do Grupo Lena
cotar a empresa em bolsa até 2010,
bem como a constituição da sub-holding Lena Investigação, que integrará os negócios das áreas da saúde e
da biotecnologia, mercados onde o
Grupo pretende liderança a nível nacional e uma dimensão ibérica, no
caso da comercialização de testes
genéticos e na criopreservação de
células estaminais.
Uma instituição vocacionada para
a solidariedade é outro objectivo
para concretizar a médio prazo. Trata-se de uma Fundação Grupo Lena
que consiste na promoção de bolsas
de estudo e de apoio a centros de
investigação, no âmbito de cada um
dos Conselhos Estratégicos do Grupo.
É de referir que também foi
anunciado nesta convenção que em
2005 o Grupo Lena alcançou um
volume de negócios de 425 milhões
de euros, um crescimento de 19%
face ao ano anterior, superando as
expectativas anteriormente projectadas.
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2005 em revista
Conselhos Estratégicos apresentam resultados
Lena Construções
Para a Lena Construções,
2005 foi o melhor ano de sempre em angariações em carteira de obras. Este Conselho
Estratégico conquistou um novo
nicho de mercado, o das obras
particulares, e conseguiu garantir a construção de cerca de
mil moradias em empreendimentos situados em Palmela
e Ílhavo.
Também no sector público,
a Lena Construções ganhou
obras de relevo como a Travessia
sobre o Tejo (Ponte do Carregado) e a construção da A17 (corredor do litoral centro), entre
outras.
No que toca à internacionalização, destacam-se obras
ganhas na Roménia, Bulgária,
Angola e Argélia, mercados
onde têm sido constituídas e
adquiridas empresas tendo em
vista o reforço da posição da
Lena Construções na quota de
mercado destes países.
Em termos de resultados
globais, a Lena Construções
cresceu 17 por cento em Volume
de Negócios e 48 por cento em
Resultados.
Esta imagem multinacional
da Lena Construções, associadas à maior satisfação dos seus
colaboradores e clientes, foram
os factores apontados para
explicar os melhores negócios
e resultados alcançados no último ano.
Lena Serviços
Quanto ao Lena Serviços, o
mais diversificado do Grupo
Lena, a realização de reuniões
periódicas entre as suas empre-

sas tem permitido reforçar a
harmonização interna deste
Conselho Estratégico, que encerrou 2005 com apostas claras no
crescimento e diversificação
das suas áreas de actividade.
Algumas empresas existentes, como a Dualidade ou a
Rota 39, iniciaram novos serviços, enquanto que outras,
como a Lena Hotéis e Turismo,
apostaram na aquisição de
novas unidades (Eurosol Estarreja,
Eurosol Seia-Camelo e Termas
de Monte Real) para alargar a
oferta no mercado nacional.
Destacam-se ainda a aquisição
de novas instalações (Petroibérica e Segilink), entre outros investimentos estratégicos realizados na aquisição de novos
equipamentos (Viamarca).
Ao nível interno, as empresas Lena Serviços melhoraram
a sua performance em termos
de notoriedade e cultura de
Grupo.
Lena Indústria
O ano de 2005 marcou um
período de afirmação para a
Lena Indústria, com o início da
constituição da Lena Indústria,
SGPS. Com o estabelecimento formal da subholding alterou-se não apenas o modelo
de negócio das suas empresas,
mas o aproveitamento de sinergias internas com reorientações estratégias transversais
a todas as áreas: Financeiro,
Comercial e Marketing, Recursos
Humanos e Sistemas de Informação.
Na Lenobetão, o enfoque
desta alteração foi para a racionalização de custos nos seus
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18 centros de produção. A Road
Paint direccionou-se para o
mercado espanhol enquanto
que a Areias da Lezíria deu início a um novo centro de produção em Alpiarça.
Quanto à Ecodmulti, 2005
foi um ano marcado pela produção de produtos inovadores
e pela aposta no mercado das
recuperações de edifícios.
Novos produtos também na
Artiportela, a par dos investimentos efectuados em tecnologia e na certificação da Qualidade.
Finalmente, a Lena Agregados autonomizou-se e assumiu o negócio de exploração
de inertes.
Lena Automóveis
Apesar da conjuntura difícil, as empresas da Lena Automóveis conseguiram aumentar a sua quota de mercado
com um crescimento de 13 por
cento.
A par da aposta em novos
pontos de distribuição, nomeadamente em serviços de rent-a-car desenvolvidos em parceria com a Rota 39, destacam-se ainda a deslocalização
das instalações da Rentlei para
a sede da Lena Automóveis em
Leiria e da Lenaparts para o
edifício da LPM, no Alto do
Vieiro (Leiria).
A Topmáquinas inaugurou
um novo stand em Leiria e a
Servilena transformou as suas
instalações de manutenção
multimarca em reparador autorizado Opel.
As áreas com maior evolução deste Conselho Estratégico
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foram o Marketing e Sistemas
de Informação.
Lena Ambiente
Em 2005, a Lena Ambiente
viu os seus esforços reconhecidos quer no que toca ao
aumento de negócio, quer em
termos de indicadores de performance.
Este Conselho Estratégico
registou um volume de negócios de 7 milhões de euros, que
representam 10 por cento de
crescimento (VN) face a 2004
e um crescimento de 50% em
Resultados.
Para isto contribuíram o aumento da carteira de clientes
conseguido através da gestão
da AUSTRA - Associação de
Utilizadores do Sistema de
Tratamento de Águas Residuais
de Alcanena (que inclui uma
unidade de recuperação de
banhos concentrados de crómio - SIRECRO, Estação de Tratamento de Águas Residuais e
aterros para destino final de
resíduos sólidos (lamas e resíduos curtidos), do Aterro de
Resíduos Industriais de Beja e
da parceira Lena World, estabelecida entre a Lena Ambiente
e a Orgaworld na área dos resíduos bio-degradáveis.
Foi eleita pelo jornal O
Mirante a “Melhor Empresa
2005 do Distrito de Santarém”.
Lena Gás Natural
O início da actividade em
obras de saneamento e águas
foi uma das principais apostas
de 2005, tendo sido executadas várias obras em zonas como
Fundão, Santarém e Sousel,
entre outros municípios.
Também na área do gás natural foram concluídos importantes projectos de redes de distribuição para as concessionárias Duriensegás, Tagusgás e
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Beiragás.
Os objectivos de crescimento de vendas foram cumpridos
com 4,8 milhões de euros em
volume de negócio.
Destaca-se ainda apostas
internas ao nível da Cultura de
Grupo, Recursos Humanos, Sistemas de Informação e Satisfação
de Clientes, áreas em que as
empresas deste Conselho
Estratégico registaram índices
acima da média.
Lena Imobiliária
A zona Centro-Sul foi a região
do País onde a actividade deste Conselho Estratégico foi
mais intensa, destacando-se a
construção de edifícios em Albufeira, Coimbra, Leiria, Castelo
Branco, Nisa e Portalegre.
No que toca à área da mediação imobiliária, a Medilena garantiu o exclusivo de vários
empreendimentos onde se incluem os edifícios Janelas de
Portimão, Edifício Conquista,
Plátanos, Condomínio Fechado da Burinhosa, Loteamento
dos Castelos – Alcanena e de
um condomínio fechado na Foz
do Arelho.
De realçar ainda a participação da Lena Imobiliária no
Salão Imobiliário de Lisboa (FIL)
que teve como objectivo apresentar a oferta imobiliária do
Grupo nos próximos anos.
Lena Comunicação
O ano de 2005 foi de emoções fortes para este Conselho
Estratégico, sendo um ponto
de viragem caracterizado por
fortes investimentos e pela celebração de datas importantes.
O Região de Leiria, o título mais antigo do Grupo, assinalou o seu 70.º aniversário com
várias iniciativas, onde se destacam a aquisição e mudança
para novas instalações, a primei-

ra festa d’ “a Bruxinha”, a renovação do grafismo do semanário e a edição da primeira
agenda regional de Leiria, entre
outros eventos.
O Ribatejo, semanário de
Santarém, celebrou o seu 20.º
aniversário e realizou a sua
gala anual, iniciativas que se
repetiram n’ O Eco (73.º aniversário assinalado com o lançamento do livro “70 anos do
Eco”), o Jornal do Centro e O
Aveiro e na rádio Antena Livre.
Destacam-se ainda iniciativas de solidariedade social
realizadas no Região de Leiria,
O Ribatejo e O Eco.
Este Conselho Estratégico
cresceu mais de 50 por cento
em volume de negócios.
Lena Brasil
A Lena Brasil destacou-se
em duas vertentes: negócios
e performance. No primeiro
caso, o amadurecimento da
actividade, conhecimento do
mercado e capacidade de produção instalada permitiram a
duplicação do volume de negócios.
A conclusão de importantes empreendimentos como os
edifícios Cidade Lisboa, Cidade
Porto e Lena Empresarial foi
um dos factores deste bom
desempenho, bem como a conclusão de obras para entidades externas, públicas e privadas, na ordem dos 33 milhões
de reais.
Neste campo, destacam-se
obras como o Presídio Lauro
de Freitas, os Teatros de Itabuna
e Feira Santana (obras públicas) e, ainda, o empreendimento turístico Vila Galé (obra
privada), em Guarajuba.
Destaque-se ainda que a
satisfação média dos colaboradores do Brasil ficou acima
da média do Grupo.
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Objectivos para 2010
Direcções de Apoio Estratégico apresentam compromissos

Recursos Humanos
Na Direcção de Recursos
Humanos, os principais objectivos para 2010 passam pela
generalização da Avaliação de
Desempenho a todos os colaboradores Grupo Lena e pela
criação e desenvolvimento de
planos de formação anuais,
onde se inclui o desenvolvimento de uma plataforma de
E-learning, através do site da
Escola de Negócios Grupo Lena.
No que toca às competências
de gestão da alta direcção do
Grupo Lena, irá ser dada continuidade à formação de âmbito superior.
A par da avaliação da formação, destaque ainda para o
Sistema de Gestão de Carreiras
Grupo Lena, onde os objectivos passam pela harmonização
dos pressupostos de carreira
através da avaliação de desem-

penho e formação específica
disponibilizada na Escola de
Negócios Grupo Lena.
Sistemas de Informação
Três objectivos foram definidos pela Direcção de Sistemas
de Informação tendo em vista a promoção do seu desenvolvimento nas definições de
negócios que dependam das
Tecnologias de Informação e
Comunicação.
O primeiro destes objectivos passa pelo alinhamento das
Tecnologias de Informação e
de Comunicação (TIC) com o
Negócio e a (re)organização
do Grupo, tendo em conta a
articulação com o Plano de
Reorganização e de Internacionalização do Grupo.
O segundo objectivo visa
uma série de medidas tendo
em vista a criação de mais-va-

Julho | Setembro 2006

lias para o Grupo. Neste campo, as acções a desenvolver
incluem alterações ao nível da
presença institucional do Grupo
na Internet e Intranet.
Finalmente, o terceiro objectivo refere-se ao alcance da
excelência operacional nos sistemas de informação. Para tal,
as acções previstas incluem a
gestão centralizada e global
das comunicações (dados, voz
e imagem) e respectiva segurança em contínuo desenvolvimento até 2006, bem como
a implementação de um sistema electrónico de gestão documental (2008-2010) e de uma
solução de recuperação após
desastre (2010).
Área Financeira
O objectivo da Direcção
Financeira até 2010 é garantir que o Grupo cresça em negó-

cios cerca de 50 por cento, de
forma a ultrapassar os 600
milhões de euros.
As perspectivas de crescimento para 2010 são as seguintes: Lena Imobiliária - 20 milhões
de euros (VN) e 3 milhões de
euros (Resultados Líquidos);
Lena Ambiente - 5,5 milhões
de euros (VN) e 1,7 milhões de
euros (Resultados Líquidos);
Lena Construções - 275 milhões
de euros (VN) e 21,4 milhões
de euros (Resultados Líquidos);
Lena Automóveis – 73 milhões
de euros e 1,8 milhões de euros
(Resultados Líquidos); Lena
Serviços – 100 milhões de euros
e (VN) 4,3 milhões de euros
(Resultados Líquidos); Lena
Gás Natural – 6,5 milhões de
euros (VN) e 0,2 milhões de
euros (Resultados Líquidos);
Lena Comunicação – 10,3 milhões
de euros (VN) 0,3 milhões de
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euros (Resultados Líquidos);
Lena Internacional – 26 milhões
de euros (VN) e 1,3 milhões de
euros (Resultados Líquidos); e
Lena Indústria – 93 milhões de
euros (VN) e 4,6 milhões de
euros (Resultados Líquidos).
Este crescimento dependerá do reforço dos níveis de organização e da consolidação dos
modelos financeiros e ferramentas de gestão do Grupo Lena.
Quanto à internacionalização, apesar dos desafios neste domínio, o objectivo é marcar presença em mercados
como a Europa do Leste, África e América do Sul com os
mesmos valores e compromissos de sempre.
Área Jurídica
Um dos principais desafios
da Direcção Jurídica para o
período até 2010 é a internacionalização, com as exigên-

cias decorrentes da forma jurídico-legal de implantação em
novos mercados. Esta implantação será feita através da
constituição de novas sociedades comerciais em parceria com
empresas locais ou integralmente detidas pela Lena
Internacional, ou ainda, através da aquisição de sociedades
pré-existentes ou sucursais.
As acções a desenvolver incluem a cooperação com uma
sociedade de advogados romena, (com sede em Bucareste)
que está já em execução, e
ainda com outra sociedade de
advogados búlgara (sede em
Sófia) que terá início no final
do segundo semestre de 2006.
A mesma situação verifica-se na Argélia, onde até ao
final do primeiro semestre de
2006 se dará início a uma cooperação com um advogado em
Alger, bem como em Angola e

Marketing
Os objectivos da Direcção
de Marketing para 2010 incluem
acções ao nível do Tableau de
Bord, nomeadamente crescer
50 por cento em volume de
negócios, coordenar todos os
eventos de comunicação do

Grupo, fazer 3.500 inserções
em meios de comunicação social
e 1.500 angariações no Canal
Lena, atingir o índice de satisfação clientes de 75 por cento,
garantir 100 por cento de participação nas actividades estratégicas e manter a nota média de PHV (Plano de Harmonização de Valores) no mínimo de 85 por cento.
Tratam-se de metas quantificáveis com acções concretas
a implementar. Entre as novidades, destaca-se a contratação de um Director Comercial
para o Grupo, entre 2007 e
2008.
Destaque-se ainda objectivos ao nível da internacionalização, de forma a implementar o PHV também nestes
países, e as alterações que
irão decorrer da passagem de
nove para cinco Conselhos
Estratégicos.

angariações. Os dois CE com
mais angariações foram Lena
Serviços (180) e Lena Construções (157).
No que toca a assiduidade,
este indicador piorou seis por
cento, sendo que o CE Lena
Serviços foi o único que melhorou. Na área do PHV, os dois
CE com melhores performance foram Lena Construções (96
por cento) e Lena Automóveis
(93 por cento).
Quanto à Formação, o Grupo
Lena melhorou mais de 10 por
cento na capacidade de concretizar Formação. Nesta área,
a Lena Construções, Ambiente
e Automóveis apresentaram as
melhores performances e a
Lena Internacional a melhor
evolução. As empresas Grupo

Lena participaram em mais de
818 acções que em 2004, num
total de 1328 (cada colaborador participou, em média, em
quatro acções de formação).
Em relação à Satisfação
dos Colaboradores, a satisfação melhora ligeiramente face
a 2004, sendo que a Lena Construções registou a maior evolução.
Finalmente, no indicador
Sistemas de Informação registou-se uma grande evolução
na presença institucional das
empresas na Internet, mas na
utilização da Intranet ficámos
a 35 por cento do objectivo.
O Grupo regista uma imagem
harmónica, maior rapidez na
pesquisa, produtos e empresas apresentadas.

em Marrocos, através da cooperação com gabinetes de advogados locais até ao final do
segundo semestre de 2006.
No Brasil será constituída
uma sucursal da Lena Engenharia
e Construções, SA até ao final
de 2007.
Quanto às alterações ao nível dos Conselhos Estratégicos,
estes serão reduzidos de nove
para cinco de forma a adequar
as empresas ao novo enquadramento da organização interna do Grupo Lena, que passará a ser cotado no mercado
bolsista.

Resultados Tableau de Bord
Foram igualmente apresentados, durante a VII Convenção, os Resultados do Tableau
de Bord de 2005.
No que toca a indicadores
financeiros, os Conselhos Estratégicos (CE) Lena Construções e Lena Ambiente apresentaram a melhor rentabilidade (ROE) do Grupo Lena.
Quanto à Quota de mercado, o Grupo cresceu 15 por
cento em Volume de Negócios
face a 2004 e três pontos acima do objectivo. As duas melhores performances couberam
à Lena Internacional (106 por
cento) e Lena Comunicação
(51 por cento).
Quanto ao Inquérito de Satisfação a Clientes, os dois CE
com melhor performance são

a Lena Ambiente (79 por cento) e Lena Serviços (78 por
cento).
Também a coordenação de
eventos melhorou quase 12 por
cento em 2005 sendo que os
CE Lena Construções, Automóveis, Gás Natural e Internacional
coordenaram completamente
os seus eventos.
Ao nível da notoriedade,
os dois CE com mais inserções
foram a Lena Construções (458)
e Lena Serviços (327), tendo
o Grupo no geral ultrapassado as 1300 inserções em 2005,
o que representa um crescimento de quase 50 por cento
face a 2004.
Quanto aos indicadores de
Cultura de Grupo, o Canal Grupo
Lena cresceu 153 por cento em

18 inforLENA

Julho | Setembro 2006

dossiertemático

III Gala Lena Business
Noite de glamour encerra festa de prémios

O Fantasma da Ópera, Marylin
Monroe, Jessica Rabbit, Dorothy
(Feiticeiro de Oz), Ginger Rogers
e Fred Astaire foram alguns dos
“convidados” de honra em mais
uma noite de glamour no encerramento da Gala Lena Business,
este ano realizada no Centro
de Congressos em Lisboa.
A festa anual do Grupo Lena
presenteou os seus mais de 500

convidados com um espectáculo musical alusivo ao cinema, antes e depois de um jantar memorável que deu início
à segunda edição dos prémios
Lena Business.
Prémios
Este ano, foram uma vez
mais entregues prémios para
as categorias de Melhor Apre-

Julho | Setembro 2006

sentação, Criatividade e Melhor
Projecto.
Ana Rasteiro, Cristina Carrancho, Cristina Santos, Kátia
da Ponte e Mónica Raimundo,
autoras do projecto “Relax
Center” e alunas da Escola Superior de Tecnologia e Gestão
do Instituto Politécnico de Leiria, receberam o prémio Melhor
Apresentação. O projecto con-

sistia num centro de massagens especializado.
Quanto ao troféu Criatividade, foi entregue aos alunos da
Faculdade de Ciência da
Universidade Nova de Lisboa,
David Alves, Pedro Semeano,
Pedro Mesquita e Ricardo Farinha, autores do projecto “Handicap Language Provider”. Esta
ideia de negócio previa a pos-
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sibilidade de comunicação verbal através de palavras introduzidas num dispositivo móvel.
Quanto ao Melhor Projecto,
foi seleccionado o trabalho
“Click” da autoria de Isabel
Santos, finalista do curso de
Engenharia de Energia e Ambiente, do ISLA de Leiria. Esta
ideia de negócio consiste no
desenvolvimento de mecanismo para o uso racional de energia e eficácia ambiental na
construção.
Esta estudante de 24 anos
irá agora estagiar numa empresa do Grupo Lena, até ver cons-

tituída a empresa resultante
da sua ideia de negócio, da
qual irá ficar com 15 por cento do capital social.
Convidados
Durante o jantar, o Grupo
Lena teve ainda o prazer de
contar com a presença do
Secretário de Estado Adjunto,
da Indústria e da Inovação, a
par de outros ilustres convidados onde se incluem Deputados
da Assembleia da República,
o ex-Primeiro Ministro Francisco Pinto Balsemão, entre vários
representantes de bancos e
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empresas públicas e privadas.
De salientar ainda a presença do Presidente da Câmara
Municipal de Bucareste, sector 2, Neculai Ontanu, que homenageou o fundador do Grupo
Lena, António Vieira Rodrigues.
Apostas para 2010
O encerramento da noite esteve a cargo do Presidente do
Conselho Geral do Grupo Lena,
António Barroca Rodrigues, que
reiterou o compromisso de dar
início a uma terceira edição do
concurso Lena Business e enumerou outros objectivos estra-

tégicos para a holding até 2010.
Entre estes, destaque-se o
reforço da internacionalização
e a intenção do Grupo estar
cotado na Bolsa de Valores de
Lisboa até 2010.
Outras novidades apresentadas aos convidados foram a
constituição da sub-holding Lena
Investigação, Desenvolvimento
e Saúde, vocacionada para negócios na área da saúde, nomeadamente os da biotecnologia,
e, ainda, a constituição da
Fundação Grupo Lena, que assumirá a política de responsabilidade social do Grupo.
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Preocupação social:
exemplo a ser seguido
Lizconstruções apoia crianças com duas acções
A Lena Brasil doou recentemente ventiladores para melhorar as condições de conforto e
bem-estar das cerca de 160
crianças que frequentam a
Creche-Escola Béu Machado,
no bairro da Boca do Rio. Este
donativo foi recebido com muita felicidade pela directora da
escola, Maria José Machado,
devido à necessidade e utilidade que estes equipamentos
representam para o estabelecimento de ensino.
Os ventiladores serão colocados em lugares estratégicos
da creche: salas de aulas, refeitório e na administração do
local, para gerar um maior con-

forto a todos.
Esta acção representa o início de muitas outras que serão
realizadas pela Lena Brasil,
Conselho Estratégico da área
internacional do Grupo Lena
que está cada vez mais preocupado com a área social.
Apoio a crianças com cancro
A Lizconstruções, cada vez
mais empenhada com a sua
política de responsabilidade
social, colocou recentemente
no seu escritório uma urna do
GACC - Grupo de Apoio a Criança
com Câncer, para que seus colaboradores depositem suas notas
ou cupões fiscais, os quais serão

revertidos em dinheiro para
esta instituição.
Esta acção conta com o
apoio dos colaboradores da
empresa, que abraçaram a causa e estão sempre empenhados na mesma.

Exportação para Angola
LizMetal rumo à internacionalização
O primeiro passo na internacionalização da LizMetal foi
dado recentemente, tendo sido
acertada a exportação para
Angola de duas gruas modelo
SGTLIZ 30x30, com altura de
60 metros e 30 metros de lança. Este equipamento deverá
ser entregue num prazo máximo de 60 dias.
Este investimento revela o
início de uma nova era nas relações comerciais entre empresas portuguesas e angolanas.
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Apoio a
doentes
de HIV
A Lizconstruções realizou no seu escritório a iniciativa “Semana Solidária”,
para angariar donativos para
a CAASAH – Casa de Apoio
e Assistência aos Portadores
do Vírus HIV. Estes donativos incluíram desde roupas e alimentos, a brinquedos e remédios generosamente doados pelos seus colaboradores. Recorde-se que
a CAASAH abriga 30 crianças e cerca de 20 adultos,
os quais recebem todo o tratamento necessário para
combater o HIV.

Auditoria de
Qualidade
Foi realizada em Maio,
na Lizconstruções, a quarta
auditoria de manutenção do
Sistema da Qualidade, que
confirmou a adesão do Sistema
aos requisitos da norma ISO
9001:2000 e PBQP H. A auditoria foi realizada no escritório central, na obra da
Delegacia de Brotas e no
Teatro e Centro de Eventos
de Feira de Santana, não
tendo sido apontada nenhuma não conformidade.
Em Junho, foi a vez da
Lenobetão ver confirmada
a sua adesão aos requisitos
da ISO 9001: 2000. Recorde-se que a Lenobetão é a única empresa do Norte/Nordeste
a possuir esta certificação
no ramo da fabricação de
betão pronto.
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Duas obras públicas
da Lizconstruções
Teatros e centro de eventos de Feira de Santana e Itabuna
No âmbito da sua estratégia de diversificação de negócio, a Lizconstruções ganhou
os contratos de construção de
mais duas obras públicas nas
cidades de Feira de Santana e
Itabuna, consolidando assim a
sua presença neste segmento
do mercado baiano.
O Teatro tem capacidade
para 700 lugares e o Centro de
Eventos pode abrigar conferências até 400 participantes.
Segundo César Barretto de
Araújo, engenheiro civil responsável pelas obras, “estes
equipamentos servirão de alavanca, não só para trazer a cul-

Clube do Livro
“LeitorLiz”
A Lizconstruções, com o
objectivo de fomentar o hábito da leitura, criou recentemente o Clube do Livro:
“LeitorLiz”.
Para se associar ao
LeitorLiz, cada colaborador
deve disponibilizar um livro
para empréstimo.
A ideia foi de tal forma
bem aceite que clientes externos também já se tornaram
sócios do clube.
Contudo, esta acção não
irá parar por aqui. A empresa pretende estender o projecto para a disponibilização de DVD e jogos.

tura comum aos grandes centros para o interior, mas para
suprir a necessidade de criar
uma actividade artístico-cultural local permanente nestes
pólos”.
O engenheiro garante ain-

da que ganhar estas obras foram
estratégias dentro do plano de
desenvolvimento da Lizconstruções. “Estas cidades têm um
potencial de crescimento muito grande, mas falta desenvolvimento”, defende, acrescen-

tando que “em parceria com
outro grupo baiano e com estudos avançados pretendemos
implantar numa área nobre da
cidade de Feira um moderno
hotel de business”.
“Não pretendemos investir só no mercado imobiliário”,
acrescenta ainda, recordando
que a Lena Brasil já tem implantada em Subaé a LizMetal.
“Poderemos ainda trazer a
Lizmármores e a Lenobetão
como actividades paralelas ao
sector de construção e já instaladas em Salvador”, acrescenta.

Lizconstruções finaliza obra
do presídio Lauro Freitas
Encontra-se em fase final
a construção do presídio em
Lauro de Freitas-Bahia, da responsabilidade da Lizconstruções.
Dando provas da experiência e profissionalismo desta
empresa de construção da Lena
Brasil, esta empreitada será
entregue com a certeza de
cumprimento do prazo e rigor
de execução.
Recorde-se que esta obra
foi a primeira executada pelo
Conselho Estratégico Lena Brasil
no mercado de obras públicas
no estado de Salvador.
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Monterg
conclui obra

Edilena na FERPOR
Foram apresentados novos empreendimentos

A Edilena apresentou durante a Feira das Actividades
Económicas do Norte Alentejano
– FERPOR, que decorreu entre
19 e 23 de Maio, os seus novos

empreendimentos construídos
em Portalegre. Tratam-se de
dois blocos de nove apartamentos cada, localizados na
Ribeira do Baco.

Ainda durante a feira, esta
empresa também apresentou
ao público um conjunto de
moradias localizadas em Nisa
e ainda algumas obras como o
Centro de Saúde de Proença,
o Centro Comercial de Nisa, a
Residência de Estudantes de
Idanha-a-Nova e alguns edifícios na Urbanização Quinta Pires Marques (Castelo Branco).
A Edilena apresentou-se aos
empresários locais e público em
geral presente na FERPOR, que
promove as actividades desenvolvidas na região do Norte Alentejo, como as artes e ofícios tradicionais, automóveis, construção civil, imobiliária, entidades
bancárias e mobiliário.

A Monterg concluiu mais
uma obra na área das infra-estruturas de lazer. O Parque
de Campismo da Praia do
Pedrógão (Leiria) foi inaugurado no passado dia 1 de Julho, após obras que se dividiram em três fases. As empreitadas consistiram na construção do edifício da recepção e secretaria do Parque
de Campismo da Praia de Pedrógão, a execução da rede
de esgotos e tubagem para
a rede eléctrica e ainda a
execução da rede de distribuição de águas do Parque.

Ampliação das instalações
do Parque Lena – Atouguia
Socoliro Gest Imobiliária investe cerca de 500 mil euros
A Socoliro Gest Imobiliária
vai investir aproximadamente
500 mil euros no Parque Lena
- Atouguia, para a construção
de novas instalações que acompanhem o crescimento da empresa Arqui-Jardim e para satisfazer as necessidades de centralizar no mesmo espaço físico o funcionamento da área
administrativa da Lena Indústria,
SGPS.
Este investimento será dividido em duas fases. A primei-

ra fase contempla a construção
de mais um piso no edifício principal, que ficará assim com três
pisos num total de 1.260 metros
quadrados de área de construção. Este edifício será utilizado na sua totalidade pela Lena
Indústria, SGPS.
Inclui ainda a renovação
total de um dos armazéns existentes, com um total de 490
metros quadrados de área de
construção. Este armazém será
utilizado na sua totalidade pela
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Arqui-Jardim para a área administrativa e de logística.
A segunda fase contempla a
realização de trabalhos de melhoramento dos arranjos exteriores, nomeadamente, remodelação integral dos parques de
estacionamento e zonas verdes.
A Socoliro Gest Imobiliária
na qualidade de anfitriã, dá

assim as boas vindas à Lena
Indústria, SGPS e Arqui-Jardim,
empresas estas que se juntam
à Linear, Profial, Lena Engenharia
e Construções e Socoliro Gest
Imobiliária, num parque empresarial que ocupa uma área de
aproximadamente 23 mil metros
quadrados e alberga cerca de
150 postos de trabalho.
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Orbitball na festa da música
Eventura participou no Rock In Rio Lisboa através da Sobe Sapo

A Sobe Sapo, empresa da
Eventura para a área da organização e realização de acções
de animação, esteve presente no festival de música pop
Rock In Rio Lisboa com o espaço Vive a Assapar, do Sapo.

Este divertido espaço nasceu
com a premissa de “proporcionar experiências aos visitantes”,
de forma a garantir a diferenciação dos restantes patrocinadores
e aumentar os níveis de recordação dos consumidores.

No espaço Vive a Assapar o
público era lançado dentro da
Orbitball, descendo uma rampa com 50 metros de comprimento.
Os participantes giravam dentro da bola, sem qualquer con-

trolo da situação, proporcionando uma sensação extraordinária.
Várias pessoas, entre famosos e anónimos, experimentaram esta actividade da Sobe
Sapo que trouxe muita animação ao festival.

Segilink de Ansião bate
recorde de atendimentos

Equicomplex
organiza seminário

A Segilink em Ansião é dos escritórios desta empresa que
faz o maior número de atendimentos pessoais a clientes,
registando uma média de 120 por semana.
A mediadora de seguros do Grupo Lena, em Ansião, está
em permanente contacto com os seus clientes contando sempre com a prestação dos colaboradores Sandra Conceição,
Diamantino Bairrada, Gonçalo Ferreira e Marta Mendes.

A Equicomplex, empresa do Grupo Lena concessionária
da Xerox, organizou o I Seminário de Gestão Global que decorreu no dia 24 de Maio, na Escola Superior de Tecnologia e
Gestão de Leiria.
Carlos Conceição, administrador da Equicomplex, fez a
abertura deste seminário, dando palavra a João Dinis, Senior
Sales Consultant da Xerox, para apresentar este projecto que
permite uma melhor organização dos documentos de uma
empresa.
O produto “Gestão Documental”, segundo a Equicomplex,
é uma solução muito prática para efectuar uma boa gestão
documental numa empresa, através do software DocuShare 4.
Criado pela Xerox, o projecto ganhou este ano o prémio
para melhor gestor documental na Infoworld Magazine’s “2006
Technology of the year Awards”.
Este é mais um produto da Xerox em que a Equicomplex
vai apostar, fazendo a sua divulgação e comercialização.
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III Convenção Lena Hotéis
reuniu equipa da SGPS
Evento foi realizado no Eurosol Seia-Camelo

A III Convenção Lena Hotéis
decorreu no dia 3 de Junho no Eurosol Seia-Camelo, numa jornada de trabalho que reuniu
quadros de primeira linha desta holding e teve como objectivo avaliar o ano em curso e
apresentar os objectivos para o
futuro.
Depois de Fátima Barroca
Rodrigues, Administradora dos
Hotéis Eurosol, fazer a abertu-

ra do evento, teve a palavra o administrador Paulo Fernandes,
que iniciou as intervenções de
cada direcção transversal da
Lena Hotéis: Recursos Humanos, Marketing, Comercial,
Aprovisionamento, Sistemas
de Informação, Financeiro e
Qualidade. Paulo Fernandes
entregou ainda prémios aos hotéis que internamente se distinguiram nas categorias de Im-

plementação HACCP e Crescimento/Evolução (Eurosol Residence), Implementação Sistema Qualidade (Eurosol
Alcanena), Melhor Restaurante
(Seia Camelo), Volume de Negócios / Notoriedade (Eurosol Leiria / Jardim), Maior aposta e
melhor Infra-estrutura (Eurosol Estarreja Hotel & Spa), Maior
Ambição e Melhor Performance
(Termas de Monte Real) e prémio

Cultura de Grupo 2005 (Eurosol Alcanena). Depois desta cerimónia, António Barroca fez o
discurso de encerramento do
evento.
Logo a seguir ao almoço os
participantes, cerca de 100, tiveram a oportunidade de visitar
o Museu do Pão. Os trabalhos
terminaram por volta das 17h30.

Hóteis Eurosol participam em workshops
Rede de hotéis promovida em Madrid, Valência e Barcelona
Os Hotéis Eurosol participaram em Workshops nas cidades de Madrid, Valência e
Barcelona.
Estas acções destinavam-se sobretudo a operadores,
agentes de viagens e jornalistas, servindo como um encontro entre estes para debater
diferentes temas e ideias.
O primeiro decorreu nos
dias 7 a 9 de Março em Oviedo,

Valladolid, onde esteve presente Sandi Serra dos Hotéis
Eurosol. Ainda neste mês, nos
dias 21 e 22, Sandi Serra esteve em La Coruña e Vigo e nos
dias 28 e 29 em Valladolid e
Salamanca. Também Márcia
Viegas, Directora Comercial e
Marketing dos Hotéis Eurosol,
esteve presente em workshops,
nos dias 22 a 25 de Maio, em
Barcelona, Valência e Madrid.
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Sandi Serra e Márcia Viegas
também participaram num
workshop, agora em Portugal,
na cidade do Porto, onde estiveram presentes cerca de uma
centena de operadores franceses.
Também em Coimbra decorreu, a 9 de Julho, uma outra
acção com operadores e jornalistas alemães para a publicação de um suplemento sobre

a região Centro no maior jornal especializado da Alemanha.
Neste workshop esteve presente, dos Hotéis Eurosol, Sandi
Serra.
À semelhança de outros
workshops em que os Hotéis
Eurosol têm participado, estes
foram igualmente uma oportunidade para reforçar a sua
quota de mercado e, ainda, a
notoriedade da marca “Eurosol”.
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Hotéis Eurosol
obtêm certificação

Eurosol
chega a
Gouveia
Para somar aos sete hotéis que o Grupo Lena já possui, a rede de Hotéis Eurosol
acabou de adquirir mais um
empreendimento em Gouveia,
Serra da Estrela.
O hotel Eurosol Gouveia,
de três estrelas, possui 48
quartos, restaurante, sala
de banquetes, bar e uma garagem privativa.
Segundo a Administração
da Lena Hotéis e Turismo,
SGPS, trata-se de mais um
desafio para a maior rede
de hotéis da Região Centro,
que detém ainda as unidades Eurosol Leiria, Eurosol
Jardim e Eurosol Residence
(Leiria), Eurosol Alcanena,
Eurosol Estarreja, Termas de
Monte Real e Eurosol SeiaCamelo.

ISO 9001, ISO 14001 e Eco-Hotel
A Lena Hotéis, do Grupo
Lena, é a primeira empresa do
sector em Portugal a receber
três certificados de qualidade
e de gestão ambiental.
Todos os hotéis desta cadeia
receberam Certificação de Qualidade segundo as normas ISO
9001 (Sistema de Gestão da
Qualidade), ISO 14001 (Sistema
de Gestão Ambiental) e EcoHotel (Sistema de Gestão Aplicável à Indústria Hoteleira), atribuída pela TÜV – Rheinland
Group Portugal.
Segundo o administrador
Paulo Fernandes, o processo
de certificação, que decorre
desde Outubro de 2004, tem
como objectivos satisfazer os
clientes, melhorar qualidade,
competitividade, produtivida-

de, prevenir a poluição, identificar e controlar os impactes
ambientais e ainda formar os
colaboradores.
A entrega de certificados
aos responsáveis de cada hotel
decorreu no dia 26 de Junho no
Eurosol Leiria, seguindo-se o
hastear da bandeira.
Na cerimónia estiveram pre-

sentes Fátima Barroca Rodrigues
e Paulo Fernandes, administradores da Lena Hotéis Turismo,
SGPS, António Vieira Rodrigues,
Presidente do Conselho de Administração do Grupo Lena, e
Fernando Lamares, Director
da TÜV Rheinland Group Portugal.

Estarreja recebeu Hotéis Eurosol
selecção holandesa têm nova imagem
O Eurosol Estarreja teve o
prazer de receber de 20 de Maio
a 5 de Junho a selecção de Sub21 da Holanda, que conquistou
o título de campeã Europeia de

sub-21, ao vencer a final, no
Porto. Foi motivo de orgulho
para este hotel poder oferecer
os seus serviços a uma selecção campeã Europeia.
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A rede de Hotéis Eurosol
tem uma nova imagem
desde o dia 26 de Junho.
Esta nova imagem, para
todos os hotéis da rede,
vem reforçar a notoriedade da marca junto dos
clientes, criando uma nova
exposição a nível nacional
e internacional.
A principal novidade deste restyling gráfico é a menção “Hotéis Eurosol” em
todos os logótipos.
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Publicenso desenvolve
dois novos desafios
Campanhas de sensibilização e fidelização de clientes
No último trimestre a Publicenso tem desenvolvido novos
trabalhos na área das campanhas de sensibilização e fidelização de clientes.
No primeiro caso, trata-se
das campanhas de verão “Criança Segura” e “Uma lata, um
sorriso”, criadas para a Lena
Ambiente e que têm como objectivos promover a cidadania e a sensibilização ambiental.
Estas duas campanhas de
responsabilidade social irão
decorrer até ao final do mês
de Agosto em praias com Bandeira Azul aderentes, tendo a
Publicenso desenvolvido todos
os materiais promocionais e
prestado apoio na área da consultoria institucional.
Quanto às campanhas de
fidelização de clientes, este
trabalho, ainda em curso, está
a ser desenvolvido para uma

prestigiada rede de concessionários do sector automóvel da
região Centro. Consiste na criação de um Cartão de Cliente
e respectivos materiais promocionais, sendo este cartão
parte integrante de um plano
mais amplo de marketing estratégico que a Publicenso está
a desenvolver desde
o início de
2006.

Francisco de Mascarenhas
eleito presidente da EDIP
O administrador da Petroibérica, Francisco de Mascarenhas,
foi eleito presidente da Associação de Empresas Distribuidoras e Importadoras de Produtos
Petrolíferos, em Lisboa.
A associação que agora Fran-

cisco de Mascarenhas preside
tem como associados os nove
maiores distribuidores e importadores portugueses de produtos petrolíferos, representando 19% da quota nacional
de venda de combustível.
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Equipa reforçada
Reestruturação na Liz On-Line
A Liz On-Line, empresa de projectos
de Internet do Grupo Lena, efectuou uma
forte reestruturação na sua equipa, apostando na melhoria dos serviços prestados
aos seus clientes. No último trimestre,
admitiu quatro colaboradores para novas
funções na empresa, permitindo uma organização mais forte e a melhoria nos serviços prestados aos seus clientes.
Assim, José Carlos Faustino desempenha a função de Director Geral, Carla Loureiro é a Técnica Comercial desta empresa, Ricardo Miguel o Webdesigner e Pedro
Franco, a mais recente contratação, é Técnico, que terá como principal função a

gestão do Datacenter.
A estratégia da empresa está a ser reformulada para que no início de Setembro
seja implementada. Segundo o Director
Geral, “já estamos a testar ferramentas
de monitorização para gestão do Datacenter,
queremos apostar forte na segurança, aproveitando o conceito de Business Continuity,
Storage and Security, ampliar os serviços
de Assistência Técnica e inovar em soluções comerciais para diversificar e aumentar o nosso portfólio”. Conforme anunciado na última edição do Inforlena, também
o portal Orelhas já tem nova imagem e
estará on-line muito em breve.

Viamarca apoia
B.V. de Ourém

Reuniões de
Conselho Estratégico

Os Bombeiros Voluntários
de Ourém receberam um conjunto de dois imobilizadores
pediátricos de emergência
médica, oferecidos pela Viamarca, empresa de sinalização e segurança rodoviária,
que integra a Lena Serviços.
Esta acção de responsabilidade social, que decorreu no
passado dia 7 de Junho, ser-

Respondendo ao desafio de
melhor conhecer a realidade
das empresas do universo dos
serviços do Grupo, o conselho
estratégico Lena Serviços reuniu recentemente na Viamarca.
Com a intenção de fomentar o
espírito Lena Serviços e de crescer em harmonização, o mais
diversificado sector do Grupo
Lena continua a reunir periodicamente nas diferentes sedes
de empresa. A Publicenso foi
o palco escolhido para a últi-

viu de forma de agradecimento pela formação em primeiros socorros e práticas de combate a incêndios urbanos e
industriais, ministrada gratuitamente pelos B.V. de Ourém
aos colaboradores da Viamarca.
A entrega dos imobilizadores foi feita por Arménio Paz,
administrador da Viamarca, ao
Comandante Júlio Henriques.
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ma reunião.
No próximo trimestre, as
Administrações irão conhecer o
Parque Náutico de Constância,
um espaço polivalente vocacionado para a realização de eventos e prática de actividades outdoor, integrado no projecto
Parque Almourol, cuja gestão é
da responsabilidade da Eventura.
Em Julho reuniram no Eurosol
Residence e em Setembro a
intenção será conhecer as novas
instalações da Arquijardim.
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Obra engloba 85 hectares
de espaços verdes
Arqui-jardim assegura manutenção do Aquapolis em Abrantes

A Arqui-jardim assinou em Maio um
contrato com a Câmara Municipal de Abrantes para a gestão e manutenção dos espaços verdes e conservação dos arruamentos do Aquapolis Norte/Sul. Esta prestação de serviços será pelo período de 12
meses, podendo ser renovável por dois
períodos iguais.

Recorde-se que o Aquapolis teve como
objectivo a reabilitação das duas margens do rio Tejo, junto à encosta Sul de
Abrantes, (re)criando um espaço de convivência social, dando dignidade ao maior
rio da Península Ibérica na sua passagem
por Abrantes.
Esta obra abrangeu uma área total

de aproximadamente 85 hectares, dos
quais 23 hectares respeitam a Zona Norte,
13 hectares à zona Sul e 50 hectares no
rio.
A Arqui-jardim teve intervenção na
execução de sistema de rega, relvados,
prados, plantações, tratamento de margens e taludes.

Gabinete
de arquitectura paisagista
A Arqui-jardim passou recentemente a disponibilizar mais
um serviço na área dos Espaços
Verdes: Concepção de Projectos.
Estes projectos podem ser
desenvolvidos tanto no âmbito particular (Enquadramento
paisagístico de moradias, loteamentos; Recuperação de Jardins
Históricos/Quintas; Integração
Paisagística e recuperação de
áreas degradadas), como no

âmbito público (Planos Directores
Municipais; Elaboração de Planos
de Pormenor; Elaboração de
Planos de urbanização; Parques/Jardins Públicos;).
Com a colaboração de uma
equipa pluridisciplinar constituída por um arquitecto paisagista e engenheiros de diferentes especialidades, a Arqui-jardim proporciona um serviço integral, desde a concep-
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Novas
instalações

ção, construção e manutenção de espaços verdes.
Segundo a Administração,
esta opção reflecte as exigências da sociedade moderna,
em que os espaços verdes representam áreas de extrema importância para a qualidade de vida, sendo necessário intervir
a várias escalas, desde o jardim particular, até ao Ordenamento do Território.

A Arqui–Jardim, Manutenção de Espaços Verdes, desde Junho de 2006, tem novas
instalações no Parque Industrial
de Atouguia – Ourém.
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Nova Isuzu Rodeo

LPM lança
projecto
inovador
“Queremos ser os melhores a servir. Ajude-nos" é o
mote de um projecto inovador lançado pela LPM com
o objectivo de aumentar a
satisfação de todos os seus
clientes.
Esta iniciativa foi apresentada no passado dia 12
de Junho num encontro que
reuniu toda a equipa da LPM
nas instalações do concessionário Peugeot em Tomar.
O projecto consiste na recolha de sugestões dos clientes para posteriormente se
adaptarem os procedimentos internos necessários
para melhorar a sua satisfação.
Estas medidas já estão a
funcionar desde o passado
dia 14 de Junho, nas instalações dos concessionários
de Leiria, Pombal e Tomar.

No passado mês de Junho,
a Servilena apresentou a nova
Isuzu Rodeo.
A gama completa de motores da Isuzu Rodeo usa comprovada tecnologia Diesel de injecção directa que lhe proporciona uma soberba potência, excelente eficácia de combustão e
altíssima durabilidade. A nova
Isuzu está disponível a partir de
pouco mais de 17.000 euros.

Servilena premiada
A Servilena foi premiada
pela Opel pelos resultados
alcançados a nível do Pós-Venda
em 2005. A cerimónia de entrega do prémio do Honor's Club

da Opel realizou-se no passado mês de Abril no Hotel Tivoli
Tejo em Lisboa.
Segundo a Administração,
“este prémio é um importan-

te incentivo à constante melhoria da qualidade na empresa”.
A Servilena agradece a todos
os seus clientes pois a eles deve
os resultados alcançados.

Prova nacional de Motocross
A Servilena apoiou a prova
nacional de Motocross com a
exposição de viaturas Isuzu,
nomeadamente o Isuzu Rodeo

160cv.
A última prova do nacional de motocross decorreu na
pista da Acel Sport do Esca-

darão, em Ourém, e sagrou
Hugo Santos tetra-campeão
nacional na classe de MX1.

Rentlei: 1.000
viaturas de frota

Campanha promove
três serviços

A Rentlei, empresa da Lena
Automóveis especializada na
área do Aluguer Operacional
de Viaturas (AOV), ultrapassou no passado mês de Abril
as 1.000 viaturas de frota própria, em sistema de gestão
de frotas. Este valor representa um acréscimo de 23 por
cento em relação a 2005.
Segundo a Administração,
a Rentlei tem conseguido
aumentar a sua carteira de

Recentemente, a Rentlei
lançou uma nova campanha
publicitária que visa promover três dos seus serviços:
Rotarent (aluguer de automóveis), Rentgest (gestão
de frotas) e LAprotect (gestão de serviços).
A assinatura da campanha é “Controle o seu negócio”, numa alusão às vantagens dos serviços disponibilizados por esta empresa.

clientes fora do Grupo Lena
com um acréscimo de 50% no
volume de facturação no primeiro quadrimestre de 2006.
Estes números reflectem
o reconhecimento do mercado na solução de AOV, em
especial do produto Rentgest
(serviço de Aluguer Operacional
criado destinado a empresas
e profissionais) através da sua
diferenciação pela qualidade e proximidade ao cliente.
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Adélia Matias
Responsável pelo Posto
da Petroibérica em Pombal
Adélia Matias é funcionária
da Petroibérca em Pombal há
quase um ano e meio. Fazendo
toda a gestão deste posto,
desloca-se muitas vezes para
angariar novos clientes. Apesar
do horário, o da manhã (7
às 15 horas) ou o da tarde (15 às 23 horas), está
sempre disponível.
Gosta do que faz e
agarra-se aos objectivos da empresa, preocupando-se, todos os
dias, em adquirir novos
produtos para a loja,
para assim ir de encontro às necessidades
dos clientes, assegu-

Agiliza as tarefas, tornando-se mais cómodo para o cliente frota, que corresponde a 35 por cento das vendas.
Sempre de sorriso nos lábios, Adélia
Matias consegue facilmente um bom
relacionamento não só com os clientes,
mas também com os colegas de trabalho e seus superiores. Reconhece que
estes últimos se preocupam com a motivação dos seus colaboradores, proporcionando-lhes formações contínuas, para
assim atingir o rigor e solidez que o
Grupo Lena pretende.
A atenção é característica chave
para qualquer colaborador da Petroibérica.
Esta colaboradora já foi surpreendida
por um cliente que tentou fugir sem
pagar, sendo o serviço deste posto selfservice. Sempre atenta a cada movi-

“É uma empresa sólida onde
o relacionamento com os colegas
e superiores é muito agradável”
rando-lhes ainda a qualidade dos mesmos.
É baseando-se nesses valores que oferece no seu posto
o Cartão Frota Petroibérica. Esta
forma de fidelizar clientes consiste em acumular abastecimentos, permitindo contabilizar ainda os quilómetros feitos, para uma
melhor gestão, e possibilita que
o cliente pague no final do mês.
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mento dos presentes, ao reparar que o
cliente tentava pôr-se em fuga, fixou a
matrícula e comunicou aos seus superiores para que estes tratassem da situação com a polícia. Não é frequente, mas
este tipo de episódios já lhe aconteceu
algumas vezes.
Vive uma rotina agradável e de agitação, pois ora está no posto, ora com
um cliente ou mesmo no banco a tratar
das contas deste posto da Petroibérica.
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