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EDITORIAL

O fim do ano está mais uma vez à porta e com ele o balanço dos objectivos cumpridos, dos desafios por realizar,
das novas apostas com as quais todos nós nos vamos
comprometer já em 2008.
E é justamente sobre comprometimento que dedicamos
esta edição do nosso boletim interno. Pois o que é “Planear, Executar, Controlar” senão assumirmos o compromisso com o futuro, através de estratégias criteriosamente definidas no presente?
Se bem que esta tarefa não seja responsabilidade de
todos, os seus frutos são tanto ou mais proveitosos se
pelo menos todos conhecerem o que está planeado e
qual o caminho certo para atingir os objectivos traçados.
Pois o sucesso das actividades de planeamento, execução e controle depende do conhecimento, envolvimento
e empenho de cada colaborador de modo a que o ‘mapa’
traçado permita chegar ao destino da forma mais eficaz
e eficiente.

Comprometimento
do Grupo
com o

sucesso

É com base nesse comprometimento que as empresas
do Grupo Lena estão a planear o ano vindouro com ainda
mais ambição e sentido de responsabilidade, pois o
mundo competitivo e a nossa própria vontade de crescer
assim exige. E estão a planear de forma estratégica,
integrada e cada vez mais focalizada nos objectivos
comuns à holding Lena SGPS.
Exemplo desse planeamento está patente
nos artigos que partilhamos neste Inforlena, tais como o investimento da Lena
Construções em certames internacionais ou
os esforços de empresas da Lena Turismo e
Serviços no desenvolvimento de software de
gestão integrada.
À sua medida, todas as empresas que figuram
nesta edição estão de parabéns. Umas pela
longevidade (O Eco celebra 75 anos), outras pelo
dinamismo (novas instalações da Lizdrive e LPM/
Alfa Romeo), mas todas porque o resultado das
suas actividades é prova de que o planeamento
efectuado está a resultar!
Planear estrategicamente exige tempo e
dedicação, quer por parte dos colaboradores,
quer por parte das suas administrações.
Exige comprometimento não só com o Grupo, mas também com a vontade de obter
sucesso!
Votos de festas felizes e de ainda mais vitórias profissionais em 2008!
António Barroca Rodrigues
Presidente do Conselho Geral
OUT/DEZ 2007 INFORLENA_
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I Convenção
Comercial e de Marketing
do Grupo Lena
Mais de 150 quadros comerciais, responsáveis
de Marketing e ainda alguns Administradores do
Grupo Lena, que ”fizeram questão de participar”,
contribuíram para o sucesso da I Convenção Comercial e de Marketing do Grupo Lena, que teve
lugar no passado dia 27 de Setembro, no Eurosol
Leiria.
A primeira edição deste encontro teve uma
adesão extremamente positiva, tendo conseguido
mobilizar mais de 150 colaboradores de Lena durante uma jornada de trabalho que primou pela
partilha de experiências e aprendizagem colectiva.
Durante a manhã, os trabalhos foram preenchidos com duas apresentações cujo objectivo
era sensibilizar todos os presentes para a diversidade de oferta das soluções Grupo Lena. Para
tal, foram apresentadas sumariamente todas as
empresas da Lena SGPS e respectivos produtos e
serviços, seguindo-se depois uma exposição sobre a importância do Canal Lena (projecto interno
de ‘cross-selling’), enquanto ferramenta para incrementar o volume de negócios e a cultura Grupo Lena.
Durante a segunda parte da manhã os traba_INFORLENA OUT/DEZ 2007

lhos foram mais focalizados para
a área de actividade dos quadros
comerciais, tendo sido apresentada pela Direcção Comercial e de
Marketing uma análise interna ao
perfil do comercial Grupo Lena,
com características diagnosticadas e definição do perfil desejado.
Sempre com a preocupação da
melhoria contínua e crescimento
sustentado, todos os presentes
foram desafiados a encarar o futuro com outro olhar.
No final, seguiu-se um almoço de confraternização durante o
qual a troca de impressões e expectativa sobre os trabalhos da
tarde fez parte da ementa.

DESTAQUE

“Liderar para trabalhar em equipa”
Motivação, espírito de equipa, cultura de empresa, reforço de laços e
partilha de melhores práticas foram os
convidados de honra nos trabalhos da
segunda parte da I Convenção Comercial e de Marketing do Grupo Lena.
Durante a tarde, os participantes
deste evento foram surpreendidos por
uma sala repleta de bonés de cores diferentes, cada uma correspondendo a
uma equipa composta por colaboradores do Grupo Lena de empresas distintas. Apesar desta integração ‘forçada’,
as equipas uniram-se e criaram um
‘grito de guerra’, nomearam os seus
líderes e deram as mãos numa tarefa

nova, mas que gerou entusiasmo e empenho por parte de todos.
O desafio foi criar o maior número de
torres possível, tendo com base um número certo de palhinhas, fita cola e uma
dimensão mínima de altura por cada
torre, que deveria ser suficientemente
sólida e equilibrada para suster um ovo.
Originalidade à parte, cada equipa
agrupou os seus recursos, dividiu tarefas e pôs mãos à obra, tendo cabido ao
grupo “Anel Verde” a destreza de construir cinco torres no menor tempo. O
segredo? Estratégia, trabalho de equipa e, sobretudo, liderança.
Coube a uma equipa de consulto-

res ligados ao mundo do basquetebol
observar as práticas de cada grupo de
trabalho e, no final, premiar os vencedores e explicar a todos o porquê do
seu sucesso.
Após a reflexão e debate, em que
as equipas tiveram a oportunidade
de partilhar as suas dificuldades, foi
apresentada uma exposição sobre a
importância de “Liderar para trabalhar
em equipa” que cativou todos os presentes.
Feito o balanço mais que positivo
deste primeira edição, é intenção da
Direcção Comercial & Marketing repetir este tipo de encontros no futuro.

TMN parceiro do Grupo Lena
O Grupo Lena formalizou a transição de contratos móveis para a rede PTTMN. Os primeiros equipamentos TMN foram entregues a 12 de Novembro ao
Presidente do Conselho Geral do Grupo Lena e aos Conselheiros. O acordo estabelecido prevê condições especiais para todos os colaboradores e familiares,
bem como eventuais necessidades de melhoria de cobertura de rede TMN nas
regiões em que tal se justifique.
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IX Challenge Grupo Lena encerrou
com mais de 400 participantes
na entrega dos prémios
Pela primeira vez, a equipa “Min.
Economia de Coimbra” venceu o Challenge Grupo Lena, naquela que foi a 9ª
edição do maior e mais antigo evento
empresarial outdoor a nível nacional.
Realizado de 14 a 16 de Setembro,
desta vez no município alentejano de
Serpa, o Challenge Grupo Lena brindou
os seus mais de 250 participantes com
três dias de pura adrenalina e aprendizagens únicas do ponto de vista pessoal e profisisional.
Desafios temáticos subordinados
à mitologia grega e, provas que aliaram o desporto aventura à estratégia,
marcaram esta edição, que sagrou
ainda como vencedores a equipa “Inteli/Ceiia”, em 2ª lugar, e “Varcril Construções”, em terceiro. Não menos importante, o troféu Fair-Play este ano foi
entregue à equipa “Lena Construções
IV”, que mereceu o maior número de
votos de todas as equipas participantes
pelo seu espírito de camaradagem e
saudável competição.
A cerimónia de entrega dos pré-

mios, para além dos membros do Conselho Geral do Grupo Lena, teve ainda a
honra da presença do Vice-Presidente
da Câmara Municipal de Serpa, José
Duarte Sesinando, que representou o
município e agradeceu ao Grupo Lena a
realização deste evento num concelho
cheio de história e encanto natural.
Agradecimento esse que foi retribuído pelo Presidente do Grupo Lena,
António Barroca Rodrigues, que agradeceu “a presença de todos os convidados que abdicaram de um domingo de
sol com as suas famílias para estarem
com a família Grupo Lena”.
“Apesar de ganhar o Challenge ser
o principal objectivo, é convicção do
Grupo Lena que o verdadeiro prémio
seja a aprendizagem individual de cada
participante, ao longo de três dias que
são verdadeiramente marcantes”, disse ainda, defendendo que “o sucesso
colectivo depende da dedicação individual”.
António Barroca Rodrigues recordou igualmente a importância dos pa-

trocinadores do Challenge para garantir a sua realização ininterrupta há nove
anos, nomeadamente os apoios em
2007 dos altos patrocinadores Câmara
Municipal de Serpa e Xerox/Equicomplex, patrocinadores Petroibérica/Cepsa e Lena Travel/Iberojet e os apoios
Caixa Geral de Depósitos e HP.
“Agora e sempre, o Grupo Lena
está focalizado não só para formar
os melhores recursos humanos, mas
também para partilhar esta missão de
aprendizagem contínua com os seus
parceiros, clientes e fornecedores. É
com base nesta relação de confiança
mútua que construímos, há mais de 30
anos, relações sólidas e duradouras!
Relações que esperamos voltem a dar
frutos já em 2008, no X Challenge Grupo Lena!”.

Grupo Lena em destaque na SIC Notícias
No dia 22 de Setembro, o Grupo Lena esteve em destaque no programa Sucesso.pt da Sic Notícias.
Uma reportagem dedicada ao universo Lena, emitida em dois horários diferentes, inserida naquele que é um programa semanal de Economia, sob o título
“Diversificação, a chave do negócio” (disponível também online, no site da Sic
Notícias).
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Responsabilidade Civil e Criminal
dos Gerentes e Administradores
das Sociedades Comerciais
Subordinada ao tema “Responsabilidade Civil e Criminal
dos Gerentes e Administradores das Sociedades Comerciais”, teve lugar no passado dia 21 de Setembro a 3ª Conferência do Ciclo “Gestão, Responsabilidade Social e Ética nas
Empresas”, iniciativa que está a ser promovida pela Escola de
Negócios do Grupo, desde Maio.
Esta conferência, que reuniu cerca de 130 pessoas, reforçou o impacto positivo já obtido junto da comunidade empresarial da região. Individualidades ligadas à área da advocacia
e fiscalidade deram o seu contributo, partilhando conhecimentos e experiências, para a discussão do tema central.
Moderada por Vítor Faria, advogado e membro do Conselho Superior de Magistratura, trouxe a Leiria nomes como
Prof. Doutor Germano Marques da Silva, professor da Universidade Católica de Lisboa, advogado e criminalista, Prof.
Doutor Diogo Leite Campos, Professor da Universidade de
Coimbra, advogado e fiscalista e, ainda, Susana Soutelinho,
advogada (especialista em Fiscalidade) e Associada Sénior da
sociedade de advogados PLMJ – A.M. Pereira, Sáragga Leal,
Oliveira Martins, Júdice e Associados.

Com este Ciclo de Conferências, a Escola de Negócios do
Grupo Lena concretiza mais um objectivo. Para além da focalização na formação dos quadros do Grupo Lena, desenvolve
a aproximação à comunidade regional como um centro de
partilha de conhecimentos.

Curso de Formação avançada em Gestão e Negócio Internacional
No âmbito do Programa de Alta Direcção de Empresas, em parceria com a Universidade de Coimbra, a Escola de
Negócios do Grupo Lena promove o Curso de Formação Avançada em Gestão e Negócio Internacional, entre Outubro de
2007 e Março de 2008 com uma carga horária total de 40 horas.
Dirigido aos Administradores das empresas do Grupo e quadros com potencial de evolução, este curso pretende
dotar os participantes de competências nas áreas do controlo de gestão, estendendo-as ao contexto internacional. Em
dois módulos específicos, serão abordados temas distintos como o Negócio Internacional e a Gestão Interna.
O curso decorrerá nas instalações do Hotel Eurosol Residence, sendo que a Sessão de Abertura e a Sessão de Avaliação terão lugar nas instalações da Universidade de Coimbra, instituição parceira do Grupo Lena.

2ª Edição do PGM
– Programa de Gestão à Medida
A Direcção de Recursos Humanos
do Grupo Lena está a promover a 2ª
Edição do PGM - Programa de Gestão à
Medida do Grupo Lena, cujo o objectivo
é “formar à medida” jovens recém-licenciados de diversas áreas da gestão.
Este ano, para além das áreas de
Gestão, Comercial e Marketing e Recursos Humanos, as candidaturas
alargam-se à área de Engenharia.
O processo de recrutamento e selecção envolveu 92 candidatos, dos
quais 54 foram entrevistados. Foram

seleccionados apenas seis candidatos
para integração.
Ao longo dos próximos nove meses, estes seis recém-licenciados irão
frequentar um programa de gestão
à medida, a pensar na preparação de
profissionais de acordo com os procedimentos do Grupo.
Trata-se de um programa estruturado em duas componentes: Componente Formativa: de carácter multidisciplinar, com acções de formação nas
áreas estratégicas da Gestão do Grupo,

a cargo da Escola de Negócios do Grupo Lena; Componente Prática: realização de estágio profissional visando a
integração na vida activa, complementando a qualificação preexistente com
uma formação prática.
Criteriosamente seleccionados, o objectivo é integrar estes jovens em projectos específicos, nas diversas empresas
do Grupo. Terão uma componente de
gestão forte, enquadrada na política de
Cultura de Grupo, da qual se pretende
que sejam “portadores” logo à partida.
OUT/DEZ 2007 INFORLENA_
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os desafios do
planeamento consequente
Joaquim Paulo Conceição - Conselho Geral do Grupo Lena

Quando enfrentamos os desafios do planeamento, assumimo-los
com diferentes motivações. Como em quase tudo na vida, também o
processo de planeamento de negócios nas empresas pode ser uma
“seca” brutal, o cumprimento de mais uma burocracia ou o grande
pilar da gestão da minha empresa. Olhar o planeamento de uma ou
outra maneira depende, fundamentalmente, da assumpção do papel
de GESTOR. Objectivamente: quem não planeia e não envolve
as equipas que gere num processo de planeamento NÃO É GESTOR.
Planear é, portanto, um acto base de gestão e a motivação de todos
para o planeamento depende das respostas às questões
identificadas inicialmente às quais tentarei responder
objectivamente.

Planear para quê?
Eu planeio para gerir. Planeio para
identificar onde estão os clientes que
quero atingir e quais as necessidades
que, com os meus produtos, eu lhes vou
satisfazer. Planeio para clarificar qual o
valor que a minha empresa acrescenta ao cliente quando este me compara
com a concorrência. Planeio para conduzir os meus recursos num caminho e
não permitir que cada recurso se esgote a fazer “o seu caminho”.
Agora se, como gestor, não sei onde
estou (Diagnóstico) e sobretudo não sei
para onde vou (Estratégia), não vale a
pena planear e é melhor arrumar as
botas como gestor e procurar outra
profissão.
Quem deve envolver-se no Planeamento?
Se possível todos os elementos da
empresa. Planear é identificar metas
e acções para as cumprir. Já sabemos
que aquelas metas devem ser específicas, Mensuráveis, Acordadas, Realistas
e limitadas no Tempo, enfim devem ser
‘SMART’ para serem concretizáveis.
Só podemos concretizar aquilo com
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que nos comprometemos;
quanto maior o nível de envolvimento das equipas, no processo de planeamento, maior
a garantia de podermos contar
com cada um para a realização
das actividades planeadas. Agora se,
como gestor, penso que a actividade de
planeamento deve ser feita em quatro
paredes em conjunto como uma ou duas
pessoas de confiança porque é matéria
demasiado sigilosa, melhor é não planear! Arrisco-me a perder completamente
o meu tempo para fazer um documento
que, embora brilhante, não provocará
qualquer efeito prático no alinhamento
das equipas à estratégia da empresa.
Quando acaba a actividade de Planeamento?
Provavelmente nunca! O planeamento é algo que se segue ao diagnóstico onde, primeiramente, identificamos os pontos fracos, fortes, ameaças
e oportunidades que envolvem o nosso
negócio.
Tudo isto é dinâmico e as acções de
hoje podem não responder amanhã, por
isso, o planeamento implica acompanhamento e controlo diários. Escrever
acções e objectivos e guardá-los na gaveta para voltar a abri-la no final do ano é
planear inutilmente e transformar o pro-

cesso de
planeamento numa etapa burocrática e aborrecida.
O planeamento útil tem de ser
a fonte dos objectivos que desmultiplicamos no Sistema de Avaliação
do Desempenho, para que cada um
saiba como está a cumprir a sua parte
no processo. Se a avaliação do desempenho for anual, dificilmente o planeamento tem acompanhamento, assim,
o planeamento e os seus efeitos nem
começaram.
A gestão profissional, obriga a planeamento, acompanhamento e controlos permanentes. Agora, se decretar
acabado o processo de planeamento no
final de Dezembro deste ano, por favor,
nem vale a pena começar!
Planear é adivinhar?
Não! Parece uma pergunta estúpida, mas muita gente também exagera
tentando dar ao planeamento um rigor
matemático sacro.

De facto
se todos conseguíssemos prever o futuro nem era preciso planear. A actividade
de planear ganha mais sentido, precisamente, porque precisamos de preparar-nos com acções para enfrentar o que
ainda não conhecemos.
Frequentemente o planeamento, que
fazemos, não é ousado porque é demasiadamente condicionado pelo passado.
O que se pretende é um planeamento a
rasgar com o passado e a olhar para o
OUT/DEZ 2007 INFORLENA_
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Só podemos concretizar
aquilo com que nos
comprometemos; quanto maior
o nível de envolvimento
das equipas, no processo
de planeamento, maior a
garantia de podermos contar
com cada um para a realização
das actividades
planeadas.
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futuro, construindo uma visão colectiva de empresa (em equipa) sobre onde
queremos estar com a nossa empresa a 5 ou 10 anos. Sem uma resposta a esta pergunta o planeamento não
faz sentido. Não faz sentido conduzir a
minha equipa, em 2008, de Leiria para
Coimbra, quando o que quero é chegar
em 2010 a Albufeira. Estraguei tempo e
dinheiro, desmotivei e esbanjei recursos, percorrendo uma etapa não alinhada com a minha estratégia.
Resumido, não sendo o planeamento, um acto de adivinhação é demasiadamente importante para que se
transforme num processo administrativo e restrito que morre numa gaveta,
pelo contrário, o planeamento deve ser
envolvente e comprometedor para as
equipas, que rasga o passado e olha a
próxima etapa, o próximo ano, em função de onde queremos estar no futuro,
com ambição e com realismo. O Planeamento consequente é obrigatório para
gestores profissionais.

DOSSIER

Planear
Executar

Controlar
A necessidade de planear a nossa actividade
não é novidade. Está, aliás, documentado desde os
tempos da Pré-História a necessidade que o Homem
sente em traçar previamente um plano de modo a
satisfazer as suas necessidades mais básicas. Quer
seja através do desenvolvimento de ferramentas
para facilitar o trabalho do seu dia-a-dia, quer seja
através da definição de novos processos para atingir
objectivos.
A diferença entre o homem primitivo
e os gestores do século XXI é, no entanto,
imensa! A sobrevivência das nossas empresas tem hoje um adversário ainda mais
feroz e ameaçador, porque está em constante mutação e evolui, muitas vezes, mais
depressa do que a capacidade de algumas
empresas se adaptarem. Em ciência, chama-se ‘extinção’, no mundo dos negócios ‘falência’.
No mundo competitivo
de hoje ‘sobreviver’ depende
da capacidades das nossas
empresas enfrentarem os
fenómenos da globalização
de frente e anteciparem os
desafios de amanhã de forma planeada, executando tarefas previamente definidas para atingir objectivos e controlando todo o
processo antes, durante e depois para que a próxima
peça a jogar seja aquela que o nosso oponente não
conseguiu antecipar.

OUT/DEZ 2007 INFORLENA_11
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Planear é…
Planear é no momento o melhor investimento das nossas empresas. Dá muito trabalho, levanta questões, desvia-nos do nosso trabalho do dia-a-dia, desgasta equipas e
leva-nos muito tempo, energia e recursos.
Tudo isso é verdade… Mas, se elaborado de
forma estratégica, envolvendo as equipas
e todas as frentes da empresa, estes cus-

tos redundarão num dos mais importantes
investimentos de médio e longo prazo das
nossas empresas. Deste procedimento muito estruturado e delineado dependerá o sucesso da nossa organização.
Esta importante atitude na gestão poderá, em certas circunstâncias, fazer a diferença na liderança dos nossos projectos
e das nossas equipas. Salvo melhor opinião,
determina a qualidade e a performance do
nosso futuro empresarial. Um planeamento
estratégico, verdadeiramente partilhado por
todos os membros da organização, permite
uma antevisão do que o mercado nos poderá reservar e, com uma visão vanguardista e
estratégica das realidades que nos rodeiam,
permite-nos mais facilmente definir novos
desafios, fixar o rumo do nosso trabalho e
delinear os caminhos mais adequados para
encontrar e concretizar as metas idealizadas. Depois, nada nos impedirá de ter novas aspirações, ajustando as circunstâncias
desta nossa gestão participada aos planos
de acção correctivo e preventivo.
Planear é uma questão de estratégia
onde impera também o sonho e deverá estar
presente a nossa ambição…
12_INFORLENA OUT/DEZ 2007

Implica um profundo conhecimento da
organização, da estrutura, necessidades,
pontos fortes, etc. Uma reflexão que apenas
se conseguirá com um diagnóstico real e objectivo da empresa em todas as suas áreas
de actuação (marketing, financeiro, comercial, produção, armazenamento, recursos
humanos, sistemas de informação, logística,
jurídico etc.). Este será o primeiro passo a
dar e envolve incontornavelmente as nossas
equipas numa visão integrada na organização (de baixo para cima e de cima para baixo
na cadeia hierárquica).
Posto isto, e acreditando que a real intenção é o crescimento sustentado da organização, a definição de novos objectivos surge
naturalmente. O importante é nesta fase saber delinear os reais contornos do ideal ambicionado pelas equipas e, em sinergia com
parceiros (internos ou não) traçar o melhor
caminho para viver o sonhado. Aqui vale quase tudo: preencher matrizes, criar cronogramas, desenvolver novas ferramentas… O importante é traçar o melhor percurso para as
nossas equipas e desenhá-lo de forma clara
em sintonia com os macro – objectivos de
Grupo e consentâneos com a nossa missão.
Nesta fase poderemos já ter encontrado o nosso Plano de Negócios e definidas
as estratégias a adoptar. Estamos pois em
condições de orçamentar as soluções encontradas e idealizadas nas diversas áreas e
traduzir tal em números!
De nada também valerá ter metas a alcançar se não seguirmos o percurso traçado. De nada servirá todo este trabalho se o
caminho seguido não for controlado. O processo vai pois mais longe. Impera avaliar o
seu bom cumprimento e minimizar eventuais
derrapagens e/ou simplesmente desvios.
PLANEAR é não perder o ”norte”. É, num
universo tão vasto de desafios num espaço
de inúmeras referências que concluímos
que planear assenta em princípios com índices fortemente qualitativos e quantitativos,
questões organizacionais, onde também as
finanças na parte final têm parte activa, e
cujo bom desempenho dos seus indicadores,
em todas as áreas, estará sempre presente
um objectivo e ambição comum: cumprimento dos objectivos alcançados e resultados, redução de riscos, dinamização e ampliação dos nossos horizontes!
Paulo Fernandes
Direcção Financeira
(Administrador Grupo Lena)

DOSSIER

Planear, Executar, Controlar:
O contributo jurídico
O planeamento está, efectivamente, “na ordem do dia”.
Em que medida se pode (deve!) inserir uma direcção ou um departamento
jurídico de uma organização em todo este processo?
Há algumas (poucas, muito poucas...) décadas atrás, esta interrogação apresentada a um jurista nem sequer poderia ser considerada como uma questão.
A perspectiva tradicional, então vigente, assentava numa compreensão do
papel dos juristas e advogados como essencialmente reactivo, i.e. orientado
para a resolução dos “problemas consumados”, focalizado num mundo que era
apenas tangente ao universo empresarial, sem propriamente se integrar com
o mesmo.
Porém, parafraseando o poeta, “mudam-se os tempos, mudam-se as realidades”... Eis as novas realidades:
Quanto ao Planeamento, o departamento jurídico de uma organização, graças ao seu conhecimento da mesma, quando convocado a participar do processo de planeamento, identificará, avaliará, com carácter preventivo, os riscos jurídicos inerentes à estratégia que se pretende adoptar, através da análise quer
de factores “endógenos” (procedimentos adoptados pela empresa, a sua actividade económica, idiossincrasias dos recursos humanos e materiais...), quer de
factores “exógenos” (desde logo no plano da legislação e regulação, atendendo
à sua constante alteração...).
Em relação à Execução, o departamento jurídico assegurará e/ou assessorará, a prática de todos os actos em que consistam a concretização do que foi
planeado anteriormente, nomeadamente na formalização de contratos.
Finalmente, quanto ao Controlo, o acompanhamento jurídico permitirá
prevenir e afrontar as eventuais inflexões, contratempos ou resultados “menos positivos” que ocorram no processo de execução,
apresentando soluções jurídicas que permitam suprimir ou, pelo menos, atenuar danos daí decorrentes
(não só patrimoniais em primeira linha, como
reputacionais).
Não se duvide, pois, da importância
do contributo jurídico para o planeamento, execução e controlo no
seio das organizações empresariais.
Direcção Jurídica
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de recursos
o
ã
na gest !
Planear pessoas
É planear
As pessoas. Hoje, ainda, sempre. As
pessoas. Em casa, na rua, na empresa. Bonitas, feias.
Com mais competências, com menos competências,
mas sempre pessoas. Todos, convém não esquecer,
somos pessoas: administradores, chefes, directores,
técnicos, operários. É por isso, sobre nós todos que
importa pensar e reflectir. Portanto planear!
Antecipar sobre o tipo de pessoas que queremos
ter connosco e os talentos necessários para atingir os
objectivos organizacionais num determinado tempo
ou período, projectar o futuro que desejamos para as
pessoas com quem diariamente contamos nas nossas
organizações de forma a estabelecer previamente as
acções necessárias e a mobilização dos meios adequados para atingir o pretendido é determinante, pois
são as pessoas que em última análise determinarão o
sucesso ou insucesso de uma organização.
As empresas confrontam-se permanentemente
com um desafio que têm de vencer: transformar as
capacidades, os conhecimentos e as habilidades dos
seus colaboradores em competências criadoras de valor para os accionistas, colaboradores e todos os seus parceiros
de negócio. Para isso as
empresas terão de antecipadamente identificar as ferramentas
e os instrumentos
que lhes permitem
reduzir o desvio
entre as competências requeridas
à operacionalização dos seus modelos e planos de negócio e o real nível de
desenvolvimento das
competências dos seus
colaboradores.
É por isso essencial pla-

humanos

near o futuro na gestão de recursos humanos das
nossas empresas no sentido de delinear estratégias
perfeitamente alinhadas com o plano de negócios, que
articule de forma coerente e estruturada, as políticas
de recrutamento e selecção de novos colaboradores,
os processos de gestão do desempenho e de desenvolvimento de competências, a política formativa e de
gestão de carreiras com um único objectivo: manter
motivada e altamente produtiva a totalidade dos seus
colaboradores, já que os seus negócios não são só os
produtos e os serviços que comercializam, mas sobretudo as pessoas que integram.
As pessoas! É na realidade a única vantagem
competitiva que a generalidade das empresas poderá
apresentar por isso vale a pena “gastarmos” tempo a
planear!
Pessoas, sempre complexas mas apaixonantes,
são (somos!), hoje ainda e sempre, o maior desafio!
Margarida Oliveira
Direcção de Recursos Humanos
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Os ‘alicerces’
do PlaneaMENto
de Sistemas
de Informação
É no dias de hoje uma evidência que se forem pensados e utilizados correctamente, os SI numa organização
poderão abrir caminho a novas oportunidades, auxiliando
não só a racionalização dos procedimentos e fluxos de
informação, como também reorganizando o negócio ou
mesmo alterando a sua própria natureza. Dito de outra
forma, por um lado, as estratégias de SI deverão estar
devidamente relacionadas e alinhadas com as estratégias globais da organização, constituindo um suporte
adequado; e por outro, a organização deverá estar atenta
para aproveitar a oportunidade de uso das novas tecnologias. De resto, esta é (um)a mensagem que a DSI/GL tem
procurado passar de forma persistente.
Na concepção do Planeamento de SI, deveremos procurar as melhores respostas para as seguintes perguntas fundamentais: qual é a situação actual? o que pretendemos para o futuro? o que fazer para o conseguir?
As respostas que encontrarmos para satisfazer a primeira questão vão levar-nos até à identificação da situação
actual da organização e dos SI, através da análise dos
diversos ambientes e pontos de vista.
Partindo das respostas que satisfaçam a segunda
questão encontraremos a definição dos objectivos e das
estratégias que melhor se adequarão à organização.
Ao respondermos à última questão estaremos a definir os planos para a operacionalização daquelas
estratégias, bem como pela supervisão e revisão
do modelo de SI encontrado.
Portanto, podemos dizer, de uma forma
geral, que as várias fases que compõem um
Planeamento Estratégico (e não só de SI!)
levar-nos-ão a assumir, inequivocamente,
a importância do “pensar antes de fazer”! –
Será que alguém já construiu uma casa sem
ter um plano? Não? Porque será?!...
Paulo Monteiro
Direcção de Sistemas de Informação
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A Epopeia
do Planeamento
“A vantagem estratégica desenvolvida por bons guerreiros é como o movimento de uma pedra redonda rolando
por uma montanha de 300 metros de
altura: a força necessária é insignificante; o resultado é espectacular.”
(Sun Tzu, autor de “A Arte da Guerra”,
séc. IV a.C.).
Em termos gerais, Estratégia consiste na tomada de opções que determinam a vida subsequente de uma
organização ou de um indivíduo. Como
consequência, resulta um conjunto de
orientações práticas para cada acção
definida que garantam a coerência e a
consistência com a escolha estratégica. São estas as orientações que constituem um Planeamento Estratégico.
O ciclo completa-se com a realização
prática do planeado.
A elaboração estratégica encontra
fundamento no valor que gera para
uma organização, em consequência
das decisões que o seu processo de
elaboração implica. Este valor surge de
princípios estruturais, pilares daquele
processo, que são:
Eficácia: Qual é a nossa área de
negócio? Em que campos somos mais
eficazes?

Proactividade: Como prevemos evoluir?
Objectividade: Que desafios nos esperam? Como podemos garantir o cumprimento dos nossos objectivos?
Prioridade: Qual é a hierarquia dos
nossos interesses e dos meios organizacionais para os atingir?
Eficiência: Quais os meios, sistemas, processos que nos permitem optimizar resultados da actividade?
Identidade: Como nos distinguimos
da concorrência?
Avaliação: De que métodos dispomos que controlem e reflictam continuamente a estratégia definida?
Desta EPOPEIA (Eficácia, Proactividade, Objectividade, Prioridade, Eficiência, Identidade, Avaliação) nascem
dois contributos essenciais para a organização. O primeiro gerado na anulação do que “está a mais”, do supérfluo, do desnecessário, do redundante,
evitando fazer o que não é preciso ou
não deve ser feito; o segundo surge das
novas fontes de resultados que podem
ter origem no sentido de oportunidade
estratégica, inovação e criatividade que
cada organização consiga pôr na prática.
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Torna-se evidente que a estratégia
não é um processo de gestão isolado.
Antes pelo contrário, ela é uma das
etapas de todo um processo lógico que
relaciona toda a organização, desde a
definição da missão, pela hierarquia de
topo, até ao trabalho desempenhado
pelos colaboradores. A missão pode
ser descrita como o ponto de partida
onde se define porque a organização
existe ou em que se destaca. A missão,
estática ao longo do tempo, ganha vida
e movimento na visão. A estratégia desenvolve-se com o tempo, para fazer
face às alterações impostas pelo exterior e interior à organização.
18_INFORLENA OUT/DEZ 2007

Assim, a elaboração estratégica visa
actuar sobre o binómio efeito vs. esforço (proveitos vs. consumos), potenciando práticas que aumentem o primeiro e
reduzam o segundo. É o processo que
determina as grandes orientações que
permitem à empresa alterar, melhorar
ou fortalecer a sua posição.
Existe todo um conjunto de objectivos internos e de crescimento que são
os fundamentos da estratégia de qualquer empresa. Não obstante, todos os
processos organizacionais devem estar
em sintonia para garantir que se cumpre a estratégia previamente definida.
Michael Porter defende que:

DOSSIER

“O encaixe estratégico entre muitas
actividades é fundamental não só para
gerar, mas também para sustentar
a vantagem competitiva. É mais difícil para os concorrentes enfrentar um
conjunto de actividades entrelaçadas do
que simplesmente imitar determinada
abordagem da força de vendas, emular
uma tecnologia de processo ou replicar
algumas características dos produtos.
As posições baseadas em sistemas de
actividades são muito mais sustentáveis do que aquelas construídas sobre
actividades individuais.” (“What is Strategy? Harvard Business Review”, 1996)
Os Planos Estratégicos das empresas devem espelhar esta recomendação. É fundamental que os objectivos
internos estejam interligados e alinhados!
Em suma, o Plano Estratégico, ao
facultar uma fotografia da estratégia
da empresa, aumenta a capacidade dos
gerentes de executar essa mesma estratégia. Não se consegue gerir o que

não se pode medir, e não se consegue
medir o que não se pode descrever.
Nascido de um processo de análise alavancado pelo esforço conjunto
de toda a organização, também o Plano Estratégico das empresas do Grupo
Lena deve espelhar o “encaixe estratégico entre muitas actividades” referido
por Porter. Somos um Grupo, temos
uma missão, temos uma visão e temos
uma estratégia que nasce do contributo de planeamento de cada empresa do
universo Lena!

Bibliografia:
Kaplan, Robert S. e Norton, David
P., “Mapas Estratégicos – Convertendo
Ativos Intangíveis em Resultados Tangíveis”, 7ª Edição, Editora Campus, Brasil, 2004
Santos, Francisco Lopes, “Estratégia Passo a Passo”, 2004
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Mudam-se
os tempos,
fica a ambição…
22 anos ao serviço da Lena Construções deram a
Carlos Gordo não só o gosto pelos números, mas
também o gosto pelas pessoas. Talvez tenha sido a
passagem pelas áreas da Contabilidade e Recursos
Humanos. Talvez tenha sido pela experiência de
vida única que mais de duas décadas de casa lhe
proporcionaram.
O certo é que apesar das alterações profundas na
“antiga” Construtora do Lena, o espírito de família
que desde sempre uniu os seus colaboradores mantém-se. Nem que seja apenas nas memórias pitorescas de um colaborador que “já faz parte da mobília”.
Já lá vai o tempo em que passava nos corredores e conhecia todas as pessoas que trabalhavam consigo. A sua
secretária ficava ao lado da mesa do Sr. António Vieira Rodrigues (fundador do Grupo Lena) e à sexta--feira, depois da
reunião de Produção, toda a equipa juntava-se no café local
para partilhar dois dedos de conversa depois de mais uma
semana de labuta.
Estamos no ano de 1985 e o jovem Carlos Gordo é apenas
mais um dos rostos que fazem parte da estória – sim, estória
– da actual Lena Construções. Porque as empresas não são
só datas e números, são também a memória dos que há mais
anos contribuem para a sua afirmação.
Actualmente, é responsável pelo Departamento Administrativo, quer ao nível da sede, quer ao nível dos administrativos de obra, mas já passou por outros departamentos
que lhe permitiram conhecer de perto várias áreas. Desde a
contabilidade, aos recursos humanos, passando pela gestão
de clientes e gestão de contratos, conhece de perto todo o
historial da empresa, e ainda se recorda da Construtora que
facturava cerca de 750 mil contos e que poucos conheciam.
Já lá vai o escudo, hoje factura mais de 300 milhões de
euros e a marca “Lena” é uma realidade incontornável. No
entanto, segundo Carlos Gordo, há valores que nunca se perderam apesar do crescimento exponencial da antiga Construtora do Lena, actual Lena Construções.
O nome pode ter mudado, o número de pessoas pode ter
crescido, mas continua a ser a “Lena” que deu um novo alento à região pela riqueza que cria e orgulho que gera, pelo seu
papel social de empregador e pelo apoio dado às associaçõe
locais.
O caminho foi longo e necessário, o resultado surpreendente. Mas as memórias de 22 anos não se apagam apesar da
ambição do futuro. Memórias de viagens até Castelo Branco
que demoravam quase quatro horas e de uma 4L a nivelar o
caminho enlameado até um estaleiro em Fratel. Memórias
de uma noite de inverno sem telemóvel – não havia! – sem
luz e sem uma única pessoa no estaleiro, tendo como única companhia o apito longínquo do comboio e o canto das
corujas. Memórias de paragens nocturnas na Leitaria Anita,
em Rossio ao Sul do Tejo, para comer uma bifana, depois
de fazer pagamentos em nota que na altura eram entregues
pessoalmente a cada colaborador.
Estas são as imagens que guardará para sempre, na convicção de que o futuro, não podendo ser igual, reserva pelo
OUT/DEZ 2007
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Monterg – um novo site,
a mesma qualidade
A Monterg continua a destacar-se nas actividades de construção de moradias/vivendas, bem como de renovação e requalificação de edifícios, nomeadamente no centro histórico de Leiria.
Para dar a conhecer melhor algumas destas obras, abrangendo um maior leque de público, a Monterg lançou recentemente um novo site. Com um aspecto mais leve, apostando na vertente dinâmica e na possibilidade de interacção do utilizador,
este novo espaço disponibiliza uma variedade de informação institucional (dados financeiros, portfolio, etc) em formatos mais
atractivos e de fácil intuição.
Venha conhecê-lo em www.monterg.pt!

Com vista ao incremento da qualidade e da fiabilidade comum às várias
unidades hoteleiras, a Lena Hotéis e
Turismo tem em curso elevados in-

Os Hotéis Eurosol assumem uma
estratégia de Marketing Relacional,
de forma a potenciar a comercialização de produtos dentro e fora das unidades.
E s t a
oportunidade está
também
a ser potenciada
nesta
á r e a
através
da sua equipa no que respeita ao e-commerce e e-business, com os novos sites e interactividade que lhes
estará associada. Contando com a co-

Lena Hotéis e Turismo
reforça crescimento
com aposta em tic
vestimentos na área de Sistemas de
Informação. Este processo incide quer
no nível do software/hardware, quer no
nível do back e front-office.

operação de todos os colaboradores,
os Hotéis Eurosol esperam implementar com sucesso a gestão mais
eficaz de informação dos clientes, de
forma a garantir a fidelização de cada
um. Pretende-se que esta fidelização
nasça no momento em que o cliente
toma conhecimento da unidade hoteleira (independentemente da via pela
qual o faz) até mesmo depois do check-out.
A PHC e a Informarca foram os parceiros eleitos para o desenvolvimento
pretendido. Espera-se que o ano de
2008 contemple operacionalmente e na
gestão diária o impacto favorável das
alterações processadas em todas as
unidades hoteleiras, Termas e Agência
de Viagens (Lena Travel).
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Viamarca utiliza
software integrado
de gestão
Face a um mercado cada vez mais
competitivo, a Viamarca sentiu a necessidade de abandonar a utilização
de folhas de cálculo e optar por uma
solução totalmente integrada, que permitisse uma gestão eficiente dos seus
processos de negócio.
A escolha recaiu sobre o software
de gestão PHC Advanced, pela sua capacidade de adaptação e resposta aos
requisitos de negócio (já demonstrada
em outras empresas do Grupo Lena).
Com o objectivo de uma integração
completa dos seus departamentos, foi
escolhido o software Manufactor para
a gestão de produção de sinalização
vertical.
A implementação do software Manufactor iniciou-se, em conjunto com
a implementação do software PHC
Advanced, num período total de 5 a 6
meses e com um custo de implementação total aproximado de 52.000 euros.
Este valor inclui os serviços de implementação e a aquisição de módulos do
software PHC Advanced (Gestão, Pessoal, Contabilidade, CRM, Imobilizado
e Projecto) e do software Manufactor
(Platform, MRP, Planning, Qualidade e
Orçamentação).
Numa fase inicial, foram desenvolvidas rotinas de utilizador, através da
Framework Manufactor, para auxílio à
geração de estruturas técnicas de produtos segundo as medidas “indicadas”
no código de artigo. Mais uma vez, o
software Manufactor permitiu, através
das suas ferramentas de parametrização (Framework), diminuir o tempo de
implementação, reduzindo o tempo de
carregamento de dados.
Actualmente, o software Manufactor acompanha a gestão de fichas
técnicas de artigos, ordens de fabrico
e sua calendarização, registo de dados
de produção e consumos de matérias-primas; garantindo o controlo dos
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processos internos e o apuramento detalhado dos custos de produção. Toda
esta gestão é levada a cabo por apenas
2 utilizadores.
O ponto de partida para a produção
de sinalização vertical da Viamarca é
a criação de ordens de fabrico no software Manufactor, permitindo a sua
“ligação” às encomendas de cliente do
software PHC, para um total rastreio
comercial. O processo de calendarização das ordens de fabrico permite a
confirmação de stock e análise da disponibilidade dos recursos existentes na
fábrica.
A Viamarca optou pela criação de
um diário de trabalho por dia, disponibilizando relatórios para o sector
produtivo organizar as suas actividades por posto e o consequente registo
de tempos e quantidades produzidas.
Após a obtenção no final do dia dos dados de produção, o diário de trabalho
é a base para criar os consumos de
matérias-primas e actualizar o custeio
das ordens de fabrico.
Desta forma, a gestão de stocks
é “reflectida” para todos os departamentos, graças à integração com o
software PHC, e garante aos gestores
um controlo de custos apurado e atempado, fundamental para o processo de
tomada de decisão.
A partilha da informação entre os
dois softwares permite que todos os
departamentos trabalhem sobre a
mesma “realidade”, favorecendo a tomada de decisão. A gestão das ordens
de fabrico permite o rastreio das encomendas de cliente, facilitando o conhecimento (a qualquer momento) do estado de uma encomenda. “O facto de o
interface (entre as duas as aplicações)
ser muito semelhante, facilita a sua
utilização diária e reduz a necessidade
de formação aos utilizadores que utilizem um dos softwares.”

INICIATIVAS

Região de Leiria
e O Eco media partners
de uma caminhada de sucesso
No dia 22 de Setembro, data em que se comemorou o Dia Europeu sem Carros, a Associação Distrital de Atletismo de
Leiria (ADAL) realizou o “Circuito de Caminhadas”, uma iniciativa que levou a vários concelhos da região.
Desde o primeiro minuto que o Região de Leiria e O Eco se associaram a esta iniciativa, promovendo em conjunto com a
ADAL a prática de exercício físico.
De acordo com a organização, a caminhada contou com a presença de cerca de 600 pessoas que percorreram as zonas nobres e da beira-rio de Leiria, envergando uma t-shirt do Região de Leiria. A prova terminou com uma sessão de relaxamento.
Segundo a ADAL, a adesão dos cidadãos à iniciativa foi notável, o que prova que, cada vez mais, as pessoas estão conscientes dos benefícios do exercício físico para a saúde.

Publicenso apoia
Delegação de Leiria da ACAPO
A Publicenso concebeu gratuitamente novos materiais gráficos institucionais para a Delegação de Leiria da
ACAPO - Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal. A cerimónia de entrega simbólica teve lugar no passado
dia 20 de Setembro, na sede da ACAPO,
e contou com a presença do Presidente da Direcção, Humberto Henriques,
e da Psicóloga desta associação, Ana
Carvalho.
Esta oferta Equicomplex, Liz On-Line e Publicenso — enquadrada no
âmbito da política de Responsabilidade Social Empresarial da Publicenso
— incluiu, a par da criatividade gráfica,
a impressão de 2000 exemplares com
informações relevantes da ACAPO, tais
como: Quem somos, Áreas de intervenção, O que se pode encontrar actualmente na ACAPO, Projectos em desenvolvimento e Contactos.

O apoio agora concedido à ACAPO
prende-se com a importância do seu
trabalho. Recorde-se que esta Instituição Particular de Solidariedade Social,
criada em 1989, possui sede em Lisboa
e várias delegações regionais e locais
em diversos pontos do País. A delegação de Leiria existe desde Maio de 2001
e a sua intervenção é dirigida a todo o
distrito. Com cerca de 100 associados,
cobre uma população estimada em
2700 pessoas com deficiência visual,
de todos os grupos etários, bem como
as suas famílias, com intervenções que
têm lugar tanto na sede, como em regime ambulatório.
É convicção da Publicenso que os
folhetos agora desenvolvidos vão contribuir de forma positiva para a sensibilização e mobilização da sociedade
civil para a importância de apoiar esta
IPSS.
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Lizdrive
abre ao
público
A Lizdrive abriu as portas ao público no passado mês de Setembro, com a
representação da marca Ford na venda
de viaturas novas, prestação de serviços oficinais (mecânica, chapa e pintura) e venda de peças.
Com instalações localizadas em
Leiria, no IC2 junto do nó de acesso à
A1, prevê-se que instale igualmente na
zona das Caldas da Rainha.
Esta é a mais recente aposta no
universo Lena Automóveis.

LPM/Alfa Romeo
tem novas
instalações
O stand da LPM Alfa Romeo tem uma nova casa. Anteriormente situada na Nova Leiria, esta área de negócio passou a
integrar o complexo da LPM na Quinta da Pedreira – Parceiros.
A mudança permite, por um lado, aproveitar as instalações
existentes na Lena Automóveis mas também dar a esta marca
um espaço mais condigno e visível por se localizar numa importante zona comercial.

Convenção Lena Automóveis
A Lena Automóveis realizou no passado dia 7 de Setembro uma convenção no Hotel Eurosol Alcanena que reuniu Administração, quadros de primeira linha e segunda linha da holding.
O objectivo da reunião foi de analisar os resultados das empresas ao mês de Junho, fazer uma previsão a Dezembro e
definir acções para cumprimento dos objectivos através da criação de grupos de trabalho.
O balanço da convenção foi de todo positiva, tendo resultado diversas propostas de acção em todas as áreas de actividade.

LPM apresenta novo Peugeot 308
A LPM apresentou no final do passado mês de Setembro a mais recente novidade da marca: o novo Peugeot
308.
O Peugeot 308 desenvolve novos
argumentos, capitalizando todos os
pontos fortes do seu predecessor mas
também valorizando a estética, a habitabilidade, luminosidade e o comportamento em estrada.  
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O Peugeot 308 irá receber numa
primeira fase seis motorizações, das
quais três a gasolina e três a diesel.
Nestas é mais uma vez evidente a
aposta da marca na redução das emissões de gases com o efeito estufa.
Com este modelo, a marca e a empresa procuram uma maior variedade
de oferta para fazer face às expectativas de diferentes tipos de clientes.

AMBIENTE
E ENERGIA

Criagás
leva gás natural
ao Douro Litoral
A Criagás anunciou a construção de três novas redes
de distribuição de gás natural nos concelhos de Vila Real,
Amarante e Marco de Canaveses. Este trabalho consiste
na construção de três redes de distribuição DN 160 e 110
e a rede local DN 63. As obras foram adjudicadas pela
concessionária Duriensegás e representam um investimento na ordem dos 1,5 milhões de euros.
A construção da rede de distribuição em Vila Real já se
encontra a decorrer, enquanto que o prazo previsto para o
arranque das obras de Amarante e Marco Canaveses era
Setembro com um prazo de execução de seis meses.
Estas redes de distribuição totalizam 32 quilómetros
de rede e permitirá a execução de ramais que posteriormente farão chegar o Gás Natural a casa dos consumidores destas localidades.
De referir que das cinco cidades do Douro (Bragança,
Chaves, Vila Real, Amarante e Marco de Canaveses) de
que a Duriensegás tem a concessão, a Criagás está presente em três delas.
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Parabéns Petroibérica:
15 anos a operar no mercado nacional
A Petroibérica comemorou o seu 15.º aniversário. O Presidente do Conselho de Administração da empresa não quis deixar
de festejar esta data e para isso convidou todos os colaboradores, colegas de Administração e accionistas para um fim-de-semana de confraternização que incluiu um agradável passeio ao Rio Douro.
As comemorações começaram com a bênção das novas instalações e das viaturas da empresa. Seguiu-se depois já em
pleno Douro com um jantar de Gala onde foram homenageados os colaboradores mais antigos, a Administração e os que já
partiram.
Durante o jantar, o Administrador da Petroibérica, Francisco de Mascarenhas, apresentou uma breve história da empresa e
o seu enquadramento no seio do Grupo Lena, tendo agradecido aos accionistas, muito em especial à família Vieira Rodrigues,
pelo apoio e confiança que sempre depositaram na empresa.
“A Administração regista com gratidão aos clientes, fornecedores e entidades financeiras que continuam a demonstrar
uma grande confiança nas capacidades da empresa. Tal facto é razão para exprimir o nosso reconhecimento a estas entidades.
Aos nossos accionistas queremos agradecer a confiança
que em nós têm claramente depositado e o apoio que
sempre nos dispensaram.
Os nossos colaboradores, de uma forma geral, continuam, pela sua competência, dedicação e esforço, a
permitir um elevado nível de desempenho e que aqui
queremos registar com grande orgulho”.
No segundo dia realizou-se o passeio ao rio Douro
tendo-se embarcado no Cais da Régua com destino a
Barca D’ Alva.
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COMUNICAÇÃO

Medalha de prata
para o Região de Leiria
O semanário Região de Leiria foi distinguido com a medalha de prata no concurso
ibérico “Lo Mejor del Diseño Periodístico España & Portugal”, pela primeira página de
29 de Junho de 2007, com a manchete “Os 10 Mandamentos”.
Este é o quarto ano consecutivo em que o Região de Leiria é galardoado no mais
prestigiado concurso do género realizado na Península Ibérica. Este ano, concorreram 35 jornais portugueses e espanhóis e estiveram em competição cerca de 2000
páginas.
A primeira página agora premiada foi dedicada exclusivamente à campanha “Leiria é a minha casa”. A iniciativa é da autarquia local e tem por objectivo sensibilizar
a população para a necessidade de adoptar boas práticas na vida em comunidade,
respeitando o espaço que é de todos.
“Lo Mejor del Diseño Periodístico España & Portugal” é promovido pelo Capítulo
Espanhol da “Society of Newspaper Design” (SND-E), uma associação internacional com sede nos Estados Unidos e que
reúne cerca de 2.500 profissionais, entre designers gráficos, jornalistas e professores de 40 países.

O Eco comemora 75 anos
com filme sobre o jornal
No ano em que O Eco comemora as
suas “bodas de diamante”, é aos jovens
que tem dedicado as comemorações, em
sinal de esperança, futuro e longevidade.
Para os que têm a responsabilidade
de produzir e conduzir O Eco aos seus
75 anos de existência, trata-se de homenagear o espírito, a iniciativa, a coragem de muitos que os antecederam,
sem perder de vista que fazer um jornal
local, como O Eco, sonhado em 1932
por Júlio Pessoa de Amorim, é um acto
claro de irreverência.
Por essa razão, os troféus António

Serrano (entregues anualmente na
Gala de aniversário, em Maio) foram
este ano dedicados exclusivamente a
jovens, numa festa que contou com
uma (também jovem) voz do Fado: Mafalda Arnauth. E foi também um jovem
– Paulo César Fajardo – que produziu
um filme comemorativo dos 75 anos
do jornal, um documentário que está a
revelar-se um sucesso junto da comunidade pombalense.
A verdade é que aos 75 anos O Eco
pode orgulhar-se de contar com jovens
dos 8 aos 80 anos entre os seus leitores

fiéis, que convivem entre si. E se um
jornal consegue juntar esse universo,
é sinal de que está cumprida a missão
de informar, mas também a de formar,
tantas vezes descurada.
O jornal foi adquirido em Maio de
1999 pela Sojormedia, integrando a
Lena Comunicação. Tem uma tiragem
média de 3.500 exemplares. Algumas
centenas desses “voam” todas as semanas para a Europa e para o resto
do mundo, não fosse Pombal uma das
regiões do país com maior índice de
emigração.

Jornal do Centro e O Ribatejo
premiaram o mérito e o talento
Fugindo ao estilo das edições anteriores, as Galas do Jornal do Centro e
do jornal O Ribatejo traduziram-se em
espectáculos dinâmicos e cheios de
imagem. A entrega dos troféus alternou com projecções sobre as entidades
distinguidas e com momentos musicais proporcionados pela artista Wanda
Stuart.
A Gala Jornal do Centro, com a entrega dos Troféus Aquilino Ribeiro, realizou-se a 7 de Maio, no Teatro Viriato,
em Viseu, e contou com a presença de
mais de 200 convidados, entre os quais

o Ministro da Saúde, Correia de Campos, que é natural da região.
No total, foram entregues sete troféus, repartidos pelas categorias de
Instituição, Empresa, Desporto, Carreira, Inclusão, Empreendedorismo e
Personalidade.
Um dos momentos altos da noite foi
a exibição de Esgrima, no contexto da
homenagem que o Jornal do Centro fez
a Joaquim Videira, vice-campeão mundial da modalidade.
O jornal O Ribatejo levou a sua gala
até Almeirim, no dia 28 de Setembro.

O cine-teatro da cidade foi o local escolhido e revelou-se pequeno para a
quantidade de pessoas interessadas
em assistir ao espectáculo.
Os Troféus O Ribatejo foram entregues em sete categorias: Cultura, Música, Desporto, Solidariedade, Ambiente, Investigação e Empreendedorismo.
A noite ficou marcada pela entrega do
valor referente à venda da última edição de 2006 do jornal. A FARPA - Associação de Familiares e Amigos o Doente Psicótico foi a instituição beneficiária
do donativo.
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Lena Construções participou
na conclusão do Eixo Norte/Sul
A Lena Construções foi uma das empresas do consórcio que participou nas obras de conclusão do Eixo Norte/Sul recentemente inaugurado pelo primeiro-ministro, José Sócrates. A obra que teve um custo de cerca de 25 milhões de euros liga o
Lumiar à CRIL.
A conclusão do Eixo Norte/Sul com uma extensão de 4,3 quilómetros, permitirá criar um novo acesso à capital a partir do
nó de ligação com a CRIL, junto ao Túnel do Grilo. A via servirá para descongestionar o trânsito actualmente existente nos
acessos a Lisboa pelo Itinerário Complementar (IC) 22, a Auto-Estrada do Norte e, sobretudo, o fluxo de veículos resultantes
da A8 (Auto-Estrada Lisboa-Leiria) e da Estrada Nacional 8, que chegam à cidade através da Calçada de Carriche. O viaduto
assegurará ainda a distribuição do trânsito entre a Ponte 25 de Abril e a Ponte Vasco da Gama, além da ligação aos acessos
mais importantes da cidade, como a Segunda Circular, a Praça de Espanha e Av. Estados Unidos da América.

Lena Construções
conclui obra
no aterro sanitário
da IlhA Terceira
A Lena Construções concluiu recentemente a nova estação de tratamento de
lixiviados do aterro sanitário intermunicipal da Ilha Terceira, nos Açores. A «subholding» do Grupo Lena para a área da construção foi escolhida pelos Serviços
Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo para construir a empreitada, cujo valor de adjudicação foi de 1,75 milhões de euros e que teve início em
Outubro de 2006. A obra compreende também a construção da nova rede pluvial
do Aterro Sanitário Intermunicipal daquela ilha e está inserida numa política de
investimento na área ambiental, servindo o aterro intermunicipal da Ilha Terceira e
dotando-o de um sistema de tratamento moderno.
A Lena Construções tem vindo a edificar diversas empreitadas nos Açores, tal
como a remodelação e ampliação do edifício da torre de controlo no Aeroporto das
Flores e algumas estradas municipais, devido à capacidade técnica e produtiva instalada pela empresa naquele arquipélago.
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A Areias da Lezíria, empresa de comercialização de agregados – areias e
seixos – para o fabrico de betão pronto, recebeu, no dia 28 de Setembro, no
centro de produção da Chamusca, uma
visita do departamento de hidráulica e
ambiente do Laboratório Nacional de
Engenharia e Construções (LNEC). A
visita à empresa permitiu aos técnicos
do LNEC a visualização de toda a central de produção e a forma equilibrada,
em termos ambientais, como está integrada nos ecossistemas do rio Tejo.
A Lena Construções recorre frequentemente aos serviços do LNEC,
solicitando pareceres técnicos e a realização dos mais diversos tipos de ensaios nas áreas dos agregados, solos,
betuminosos, betão pronto e pré-fabricado, tintas e vernizes.
A Areias da Lezíria pertence à área
de negócio dos Agregados da Lena
Construções e possui actualmente dois
centros de exploração, na Chamusca e
em Alpiarça.

Areias da Lezíria
recebe técnicos do LNEC

Lena Construções edifica
instalações desportivas no Crato

A Lena Construções edificou o estádio municipal e o parque aquático da
Vila do Crato, inaugurados no dia 23 de
Setembro. Estas empreitadas, construídas para a Câmara Municipal de Vila
do Crato foram adjudicadas pelo valor
total de 5,25 milhões de euros e passam a dotar a Vila do Crato e a região
de Portalegre com duas novas infra-estruturas para a prática de desporto
e actividades lúdicas.
O novo estádio municipal, inserido
numa área total de 11.700 metros quadrados, compreende um relvado sintético e está equipado com 340 lugares

sentados. Nesta empreitada foram seguidos critérios ambientais de forma
a garantir a sustentabilidade da obra:
reaproveitamento da água de rega do
relvado para novas regas, energia solar
para aquecimento das águas sanitárias e a instalação de uma caldeira de
condensação, que permite o reaproveitamento dos gases das caldeiras para
o aquecimento das águas sanitárias,
reduzindo assim a libertação de gases
poluentes em 60%.
Os mesmos critérios ambientais foram aplicados na construção do parque
aquático, o que implicou a instalação

de energia solar para aquecimento das
águas sanitárias, uma caldeira de condensação, que reduziu assim a libertação de gases poluentes em 60%, um
sistema de ultravioletas para desinfecção da água permitindo a eliminação de bactérias e redução em 60% de
desinfectantes, entre outros. O parque
aquático é constituído por uma piscina
de recreio, uma piscina de aprendizagem e uma piscina de saltos e tem
capacidade para 1500 pessoas, sendo
apoiado por um restaurante e uma esplanada.
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A Lena Construções anuncia o seu apoio e
patrocínio ao Centro Desportivo de Fátima
(CDF), clube que ascendeu esta época à
Liga Vitalis (liga de Honra). Esta equipa eliminou recentemente a Académica de Coimbra e o Futebol Clube do Porto - campeão nacional
na época transacta - para a
Taça da Liga (Carlsberg Cup),
o que valerá uma eliminatória
a duas mãos com o Sporting
Clube de Portugal (a primeira
das quais com o resultado a 12, vitória do CDF).
Apesar de estar presente
em todo o País e em diversos
mercados internacionais, a Lena
Construções continua a acompanhar e apoiar as instituições, na
região onde iniciou a sua actividade
e onde está sediada, como é o caso do

C.D.F., patrocinado pela empresa desde a
época 2000/01. Este apoio está integrado num projecto iniciado na época de
2000/01 com vista ao crescimento e
consequente subida de divisões do
clube. Segundo o Padre Pereira,
presidente do clube, “…sem o
apoio da Lena Construções,
seria impossível atingir a plataforma actual do clube e o
crescimento que o clube atingiu nas últimas épocas”.
Para além do Centro Desportivo de Fátima, a Lena
Construções presa por apoiar
instituições desportivas ao nível local como é exemplo o União
Desportiva da Serra, onde para
além do apoio prestado, vários colaboradores da empresa se dedicam à
prática desportiva.

Foto: Sérgio Claro

Lena Construções patrocina
Centro Desportivo de Fátima

Lena Construções e Abrantina
na Feira da Indústria e Construção 2007
A Lena Construções Madeira e a
Abrantina, construtora adquirida no ano
corrente pelo Grupo Lena, participaram
na 18ª edição da Feira da Indústria e
Construção, que decorreu na Penteada
– Madeira - entre 10 e 14 de Outubro.
Estiveram também presentes a Abrantina Imobiliária e a Britalântico (empresa
de Agregados e betão no arquipélago).
O certame, que contou com 95 expositores no Centro Internacional de Feiras
e Congressos, tem como objectivo dinamizar sector empresarial, fundamental
para o desenvolvimento regional.
A presença das empresas do Grupo
Lena neste certame faz parte de uma
estratégia de consolidação da presença
destas na Região Autónoma da Madeira, onde têm várias obras em desenvolvimento.
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TURISMO
E SERVIÇOS

Dualidade apresenta obras
concluídas e novos projectos
além-fronteiras
Como balanço do investimento preconizado nos últimos anos, resultaram um
conjunto de projectos e obras concluídas
que posicionam a empresa na vanguarda
dos prestadores de serviços de topografia a nível nacional.
Entre as obras concluídas, destacam-se dois troços da A17 – Auto-Estrada Marinha Grande/Mira e a Travessia do
Tejo no Carregado, no Sublanço A1/Benavente, da A10 – Auto-Estrada Bucelas /
Carregado / IC3.
A aquisição de receptores com tecnologia GPS + GLONASS de precisão sub
centimétrica permitiu maior eficácia no
desenvolvimento dos trabalhos topográficos realizados nestas obras. A disponibilização de equipamentos de vanguarda
é indubitavelmente uma mais-valia para
esta empresa, assim como para os seus
clientes, uma vez que se traduz numa
significativa diminuição do tempo de execução.

Face aos novos desafios na área internacional, a Dualidade actua actualmente
em dois países do norte de África, na
prestação de serviços de topografia nas
obras “Rehabilitation de la Transsaharienne entre Tamanrasset et In-Guezzam
sur 175 Kms”, na Argélia, e a obra “Autoroute Fes / Taza - Troçon Oued Amlil /
Foi disponibilizado no passado dia 25 de Setembro no endereço
www.dualidade-lda.pt o novo portal da Dualidade, com mais
conteúdos e informação detalhada respeitante às sua actividades.
Taza”, em Marrocos.
A nível nacional, a Dualidade está ainda presente na construção das seguintes
vias de comunicação: “EN 236 - Ligação
da EN 17 à Lousã - Variante Foz de Arouce”, “Circular Regional Interior de Mafra
(CRIMA), ligação da EN 9 à EN 16 (Sobreiro)”, “Acessibilidades ao Novo Hospital de Cascais” e em dois troços da A17.2
– Auto-Estrada Marinha Grande/Mira.

Liz On-Line arranca
com novos projectos
A mudança de imagem, a aposta em
actualizar mais e melhor o portal regional orelhas.pt e o empenho na área de
responsabilidade social são os projectos
que a Liz On-line implementou recentemente.
A nova imagem desta empresa de
serviços de Internet surge como um
restyling à marca, essencialmente para
reafirmar os valores de rigor, confiança

e segurança da Liz On-Line, de uma forma mais moderna e actual. Surge ainda
como reflexo das novas soluções que
esta empresa dispõe. Neste momento, o
mix de produtos e serviços além de contemplar os produtos já comercializados
desde o início da sua actividade (alojamento, mailboxes, sites, portal orelhas
e assistência técnica), é desenhado e
desenvolvido a partir do conhecimento

Viamarca
distinguida
com o estatuto
de PME Líder

das necessidades e objectivos traçados
pelo cliente, da dinâmica do negócio e
da tecnologia existente. A Liz On-Line
estuda as melhores soluções para os
seus clientes, satisfazendo as suas necessidades de comunicação on-line.
Não basta estar. É preciso saber
como estar e a Liz On-Line dá sentido à
sua presença.

A Viamarca foi recentemente distinguida com o estatuto PME Líder
pelo programa FINCRESCE, criado pelo IAPMEI com o objectivo de financiar o crescimento de empresas. O estatuto de PME Líder permite à
Viamarca fazer parte de um conjunto de empresas que, pelas suas qualidades e desempenho, se posicionam como motor da economia nacional,
desenvolvendo estratégias de crescimento e liderança competitiva.
A Viamarca oferece diversas soluções a nível da sinalização rodoviária e pretende agora ascender ao estatuto de PME Excelência, através da
criação de um plano de intervenção destinado a melhorar o seu posicionamento no mercado, com o objectivo de ser incluída no conjunto restrito
de empresas distinguidas pela sua competência.
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Winter Jam
Gouveia 2007
Os Hotéis Eurosol estiveram presentes com um expositor no
Winter Jam Gouveia, promovido pela Câmara Municipal de Gouveia.
Gouveia foi o local escolhido para uma estreia nacional de
um mega evento que junta desportos radicais e desportos de
Inverno com uma Feira de Inverno e muita animação. O Winter
Jam Gouveia, também responsável pela criação de 260 toneladas de neve, a maior quantidade alguma vez produzida no
nosso país, ofereceu aos visitantes no primeiros dois fins-de-semana de Outubro, momentos de pura acção e aventura, no
ambiente típico e privilegiado da montanha.
No expositor dos Hotéis Eurosol esteve sempre presente o
Jorginho, tendo sido dada grande divulgação das unidades.

Empresas da Lena Turismo
e Serviços editaM
“Manual de Boas Práticas”
No Fórum Económico Mundial de
1999, em Davos, o então Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) Kofi Annan, desafiou as empresas de todo o mundo, na gestão dos
seus negócios, a abraçar e a praticar
dez princípios universais denominados pacto global. Neste, e no que toca
à área “meio ambiente”, os princípios
enumerados são três: As empresas
devem adoptar uma abordagem preventiva no que diz respeito aos desafios
ambientais; Desenvolver iniciativas que
promovam maior responsabilidade ambiental; e Encorajar o desenvolvimento

e a difusão de tecnologias “amigas do
ambiente”.
Como o aceitar deste desafio passa
pela adopção de um comportamento
socialmente responsável das empresas, a publicação pela Equicomplex,
Liz On-Line e Publicenso do “Manual
de Boas Práticas Ambientais” reflecte
o empenhamento da administração em
melhorar a performance ambiental das
três empresas, e ainda sensibilizar colaboradores, fornecedores e parceiros
para esta problemática.
Pretende-se acima de tudo que
esta questão deixe de ser encarada

como um problema em que a resolução reside nos outros, e que se passe
a interiorizar que a solução passa por
cada um de nós. Com esse objectivo,
o essencial do “Manual de Boas Práticas” está afixado em vários locais destas empresas, nomeadamente junto às
ilhas de reciclagem de modo a que todos possam adoptar comportamentos
ambientalmente responsáveis.

Arqui-jardim projecta espaços verdes
da Quintas de Óbidos - Coutry Club

A Arqui-jardim assinou contrato
com a empresa Quintas de Óbidos - Investimentos Turísticos e Imobiliários,
S.A. para a execução de plantações de
árvores e arbustos, sementeiras de relvados e prados nas infra-estruturas do
aldeamento turístico.
Serão plantadas 2.383 árvores e
85.653 arbustos e as sementeiras serão
efectuadas numa área de 35,87 hectares.
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O empreendimento Quintas de Óbidos - Country Club é um aldeamento turístico que terá um dos maiores
centros hípicos do País. Inserido num
terreno com 57,6 hectares e com um
‘masterplan’ concebido pelo WATG Wimberly Allison Tong & Go, um dos
maiores gabinetes de projecto de resorts do mundo, o Quintas de Óbidos
– Country Club tem uma forte ligação

ao mundo dos desportos equestres e é
dirigido ao mercado da segunda habitação e do turismo residencial europeu.
O projecto inclui a construção de
um Country Club, três campos de ténis,
três piscinas exteriores e um polidesportivo relvado, para além de outros
equipamentos de uso comum tais como
uma zona comercial com restauração,
parque infantil e heliporto.

INTERNACIONAL

Grupo Biocodex
reforça presença no mercado Ibérico

O Grupo Biocodex, que se dedica à
área das ciências da vida e biotecnologia, procedeu à aquisição da Climesa,
um laboratório de biotecnologia em
Madrid. O negócio, concretizado no início de Outubro, vem dar seguimento à
estratégia de internacionalização definida pelo Grupo BioCodex, participado
pelo Grupo Lena, para o presente ano.
A compra deste laboratório tem por
objectivo implementar o negócio de
testes genéticos, através da sua em-

presa Genetest, em território espanhol.
Com esta operação será possível ao
Grupo BioCodex transferir know-how
desta área para Espanha e assim ganhar maior competitividade.
A Genetest, pioneira em Portugal
na realização de exames genéticos em
cardiologia, prepara-se assim para realizar os seus testes também em Espanha.
Com esta aquisição, o Grupo BioCodex aumenta a suas área de negó-

cio em Espanha, até agora suportadas
pela Bioteca – o maior laboratório de
criopreservação da Península Ibérica
– na criopreservação de células estaminais do cordão umbilical.
Com o sucesso alcançado pela Bioteca em Espanha, o Grupo Biocodex
espera alcançar um volume de negócios de 4 milhões de euros em 2007.
No total, o Grupo estima facturar em
Portugal e Espanha cerca de 6 milhões
de euros.

com perspectivas de crescimento face
à crescente internacionalização.
A participação da Road Paint na
TRAFIC 2007 permitiu-lhe obter uma
grande visibilidade, uma vez que é o segundo maior certame do sector a nível
europeu. Segundo um dos responsá-

veis da empresa, Francisco Saramago,
«o feedback obtido pela participação é
positivo» por parte de diversas empresas internacionais e «foi aproveitado o
momento para aumentar a carteira de
contactos comerciais e potenciais negócios».

Road Paint
participa na
TRAFIC 2007
A Road Paint – empresa que se dedica à produção de tintas termoplásticas destinadas a marcações rodoviárias e integra a Lena Construções
– participou na TRAFIC 2007, feira
internacional dedicada à segurança
rodoviária e equipamentos para estradas, que decorreu em Madrid, entre 2 e 5 de Outubro. A participação
neste certame faz parte da estratégia
de crescimento para o mercado ibérico, considerado como essencial pela
empresa.
As exportações para Espanha foram já responsáveis por 30% do volume de negócios do primeiro semestre
de 2007 e pretende-se atingir os 40%
até ao final do ano. Em 2006, a empresa
facturou cerca de 2,5 milhões de euros,
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Lena Construções inaugura
primeira obra na Argélia
A Lena Construções inaugurou, em
Agosto, a primeira obra em território
argelino, com um valor de adjudicação
na ordem dos 6,5 milhões de euros. A
empreitada, atribuída pela Direction
de Traveaux Publique de Wilaya de Tamanrasset teve como objectivo a reabilitação de 50 quilómetros da Route
Nationale 1 (RN1) entre Tamanrasset
e In-Amguel que foi concluída em Maio
deste ano e só agora aberta ao público. A intervenção da Lena Construções
compreendeu a escarificação, reperfilagem, e repavimentação do pavimento do pavimento existente, tendo sido
aplicadas cerca de 54 mil toneladas de
massas betuminosas.
A Lena Construções é também responsável pela realização de uma outra
empreitada na Argélia, entre Tamanrasset e In-Ghezzem, que conta com
175 quilómetros e foi adjudicada pela
mesma entidade, por um valor de 36,5
milhões de euros. Esta obra foi iniciada
em Janeiro de 2007 e tem um prazo de
execução de 23 meses.

Finalizada a primeira fase
do alargamento da DN1 em Bucareste
A Lena Construções finalizou a primeira passagem superior da obra de
alargamento da DN1 de Bucareste, na
Roménia, antecipando o prazo de execução previsto em cerca de duas semanas. O teste de resistência e abertura ao tráfego deste viaduto contou
com a presença do primeiro-ministro
romeno Calin Popescu Tariceanu e do
ministro das Obras Públicas Romenas,
Ludovic Orban, já que a DN1 é a Estrada Nacional que serve de principal
entrada rodoviária na capital Romena
e faz a ligação desta com o aeroporto
internacional de Otopeni. A colocação
da primeira viga da passagem supe34_INFORLENA OUT/DEZ 2007

rior ocorreu em Abril de 2007 e foram
utilizadas na construção desta primeira passagem superior 260 vigas, 1.500
toneladas de aço e 13,7 mil metros cúbicos de betão.
A Lena Construções pretende abrir
rapidamente ao trânsito a segunda
passagem superior desta obra, na zona
de Baneasa. De forma a recuperar os
atrasos causados pelas expropriações,
a empresa portuguesa aumentou o
número de equipas de trabalho e equipamento empregue no projecto. Estas
passagens superiores estarão ligadas
no sentido axial do trânsito rodoviário e
espera-se que aumentem a fluidez da

circulação automóvel naquele troço da
DN1.
A Lena Construções está presente
no mercado romeno desde 2004, onde
emprega cerca de 250 colaboradores
directos e detém uma vasta carteira de
obras, onde se destacam esta obra de
alargamento da DN1, a modernização
da avenida Domna Ghica – incluíndo a
construção de uma passagem superior – e as infra-estruturas da zona da
Baneasa. O Grupo Lena investiu recentemente em equipamentos como centrais de betão betuminoso e centrais de
betão pronto para esta sua subsidiária
romena.

AGENDA

22 de Dezembro:

22 de Dezembro:

Campanha para Colheita de
Sangue, com o apoio da Lena
Turismo e Serviços, Eurosol
Leiria.
Iniciativa aberta a colaboradores e sociedade civil em geral

Festa de Natal Lena
Construções, ExpoBatalha
(exclusivo a colaboradores)

Janeiro de 2008:
Presença da Lena Hotéis e
Turismo no certame FITUR,
Madrid

24 de Dezembro:

31de Dezembro:

Consoada no hotel
Eurosol Seia Camelo

Passagens de Ano nos hotéis
Eurosol Alcanena, Eurosol
Estarreja Hotel & Spa,
Eurosol Seia Camelo e
Eurosol Gouveia

As Condições Preferenciais para empresas
e colaboradores Grupo Lena, bem como as
Contrapartidas Canal Lena, encontram-se
actualizadas e disponíveis para consulta
na Intranet do Grupo. Também é possível
consultar estas informações junto dos Departamentos
de Recursos Humanos e de Marketing de cada empresa.

Em nome do Grupo Lena

Boas Festas e Feliz Ano Novo
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