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espaçoeditorial

Os mesmos
valores de
sempre
No Grupo Lena levamos as nossas responsabilidades muito a sério. Não
apenas na preocupação pelo cumprimento escrupuloso das nossas tarefas
diárias e no esforço por alcançar patamares de excelência profissional.Todos somos chamados a viver estes valores, dando exemplo e, em cada dia,
procurando a melhoria contínua que queremos que todos os colaboradores
assumam como seus. Por isso assentamos a nossa estratégia em valores,
pois sabemos bem que, uma empresa sem valores é uma empresa morta.
E como as empresas são pessoas, pessoas sem valores e sem clareza de
objectivos, são pessoas dispersas e pouco eficazes.
Porque os valores fazem parte da nossa vida e são cultivados diariamente
pelas atitudes de gestão que tomamos, nomeadamente pela forma como
nos relacionamos socialmente e no contributo que activamente vamos
prestando, sabemos sempre que as nossas responsabilidades não são
apenas no âmbito estrito das empresas, antes se alargam para fora das
empresas para um âmbito mais geral que a empresa, a Sociedade.
Por isso, o exercício da Responsabilidade Social, à qual damos destaque
nesta edição, é para nós uma consequência natural da forma como estamos na nossa vida empresarial.Vivemos organizados, como parte de um
todo, no qual estamos ligados. Uma empresa sem parcerias e sem ligação
profunda à Sociedade, é uma empresa condenada ao fracasso. Por outro
lado uma empresa atenta e comprometida com a realidade das pessoas,
para além da sua própria empresa e consciente do seu papel e impacto
social, é empresa orientada para as pessoas. As suas, colaboradores directos, e todas as envolventes, indirectas.

No Grupo Lena levamos as
nossas responsabilidades
muito a sério. Não apenas
na preocupação das nossas
tarefas diárias e no seu
exacto cumprimento nem na
excelência profissional que
buscamos e que queremos
que todos os colaboradores,
sem excepção, vivam. Por isso
alinhamos a nossa estratégia
em valores.

Porque Responsabilidade implica tomar conta e cuidar e porque trabalhamos com pessoas e para as pessoas, não podemos alhearmo-nos, pois falamos sempre de pessoas, a razão primeira e última da nossa existência, com
desejos, aspirações e necessidades que não se esgotam no salário.
Por isso estamos comprometidos com várias iniciativas, em diversos sectores, onde pugnamos por devolver à sociedade, parte daquilo que vamos
obtendo nas nossas actividades empresariais, focados nas pessoas e nos
valores da dignidade e da integração social de todos.
Fazemo-lo, não por ser moda, mas porque a Responsabilidade Social, depende de cada um de nós. Porque está ao nosso alcance. Sabendo que
nada se faz sem pessoas e sem os outros que são parceiros próximos.
Por isso dizemos presente. Com Rigor e Solidez.
António Barroca Rodrigues
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Ciclo de Conferências já iniciou
“Gestão, Responsabilidade Social e Ética nas Empresas”
Subordinado
ao tema “Gestão, Responsabilidade Social e
Ética nas Empresas” a Escola de
Negócios do
Grupo Lena, em
parceria com a
Lizmarkt, levam a
cabo o Ciclo de
Conferências do
Grupo Lena.
Este Ciclo de
Conferências iniciou-se no dia 20
de Abril, com a
presença de Domingues Azevedo,
Presidente de técnicos oficiais de
contas, Mário Januário, Director de

finanças de Santarém, Gustavo
Courinha, assistente de Direito
Fiscal na faculdade de Direito
de Lisboa e ainda o Fiscalista e
Professor da Faculdade de Direito de Lisboa, José Luís Saldanha Sanches. A moderação desta conferência esteve a cargo
de Luís Lima Santos, autor dos
livros “Contabilidade Internacional” e “Fluxos de Caixa”, e
professor adjunto do IPL na Escola Superior de Tecnologia do
Mar.
Com o tema Planeamento
Fiscal, este ciclo de conferências pretende assinalar a salvaguarda da existência de práticas
legítimas de planeamento fiscal,
que consistem em escolher a
solução mais favorável para o
sujeito passivo sem violar os
princípios e regras do ordena-

mento jurídico – tributário. Esta primeira conferência abre
um ciclo que vai trazer a Leiria
Daniel Bessa, economista e
Presidente da Escola de Gestão
do Porto e Tomás Palácios, Titular da Cátedra Empresas Familiares da Universidade da Estremadura, já no próximo dia
25 de Maio para dissertar sobre os desafios das empresas
familiares.
No dia 21 de Setembro deste ano o Ciclo de Conferências
vai receber o penalista Germano Marques da Silva e Diogo
Leite Campos que irão falar sobre responsabilidade civil e criminal dos gerentes e administradores das sociedades comerciais.

Engenho & Arte na fase final
Concurso de promoção cultural corporiza
valores de responsabilidade social
O Concurso Engenho & Arte, promovido pelo Grupo Lena,
terminou com um evento de entrega de prémios que decorreu
no dia 30 de Abril, no Hotel Eurosol Residence, em Leiria.
Cerca de 60 obras de arte
estiveram em exposição, percorrendo os sete concelhos que
aderiram ao Concurso - Abrantes, Batalha, Coimbra, Leiria, Ourém, Tomar e Torres Novas.
O concurso Engenho & Arte
visa a promoção cultural, corporizando os valores de responsabilidade social do Grupo Lena,

premiando artistas plásticos, que
representaram de forma criativa
as obras de engenharia construídas nesses municípios.
Para o melhor trabalho artístico foi atribuído um prémio de
15 mil euros, para a Menção
Honrosa de Vias de Comunicação um prémio de 2,500 euros,
tal como para a Menção Honrosa do Ambiente e da Construção
Civil. Já o participante com o
prémio de melhor trabalho artístico do município recebeu
dois mil euros.
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Grupo Lena promove
empreendedorismo
III Edição do Lena Business arranca com 32 Instituições
de Ensino Superior

O Grupo Lena já arrancou
com a III edição do Lena Business, com apresentações em
Universidades e Institutos Politécnicos que têm manifestado
interesse nesta iniciativa.
O evento, Gala Lena Business, decorre dia 11 de Maio no
Centro de Congressos de Alfândega do Porto.
Este projecto promove o empreendedorismo junto dos estu-

dantes universitários e serve de
plataforma de cooperação entre
as empresas deste Grupo e as
Instituições de Ensino Superior.
As melhores ideias de negócio apresentadas no âmbito deste concurso serão transformadas em empresas participadas
pelo Grupo Lena, ficando os
seus autores com 15% do capital
social (capital mínimo de 100 mil
euros) destas novas empresas. A
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avaliação dos projectos é feita
pelos conselheiros do Grupo
Lena, com base na demonstração de complementaridade estratégica das propostas apresentadas a concurso com as actividades já prosseguidas dentro do
Grupo.
Este projecto, lançado em
2002, enquadra-se também na
política de crescimento do Grupo, na medida em que potencia

novos negócios, com o know-how e inovação trazidas por
novas ideias e novos parceiros.
O Grupo Lena, depois de apresentar este projecto em todas
as faculdades e institutos universitários do País, soma a participação de 32 instituições de
ensino superior. Os vencedores
serão anunciados, como em
anos anteriores, na Gala Lena
Business.

inforLENA 
5/7/07 2:48:55 PM

lenasgps

Liga Lena é já
uma tradição
Jogos e Sistema de Apostas já estão a decorrer
A Direcção de Recursos Humanos do Grupo Lena leva a cabo a 5ª edição do Torneio de Futsal Liga Lena 2007. Iniciou-se em
Abril e decorre até ao mês de
Julho de 2007, no Pavilhão de Jogos de Santa Catarina da Serra.
Esta edição conta com 25
equipas na totalidade, sendo 19
masculinas e 6 femininas, com
cerca de 200 jogadores envolvidos.
A abertura oficial da 5ª edição
da Liga Lena decorreu no dia 12
de Abril com a apresentação formal das equipas que participam
no torneio e contou com a presença do Presidente do Conse-

lho Geral do Grupo Lena, Sr. António Barroca, e com o Vice-Presidente do Conselho Geral do
Grupo Lena, Sr. Joaquim Rodrigues, que deram as boas-vindas a
todos os jogadores.

À semelhança dos anos anteriores, decorre simultaneamente
o sistema de apostas on-line, com
mais prémios, o ranking das equipas, as crónicas de cada jogo,
newsletters, estatísticas, entre ou-

tras novidades que pode acompanhar em www.liga-lena.com.
Nesta edição o sistema de
apostas – Toto Liga Lena 2007 tem mais prémios, para além do
fim-de-semana para o melhor
apostador, há ainda prémios para
o melhor apostador da semana,
um jantar para duas pessoas.
A Liga Lena já é uma tradição
no seio do Grupo Lena. Este
evento desportivo tem como
objectivos fomentar a partilha
entre empresas, promover o
convívio, a descontracção, fomentar amizades e promover o
espírito de equipa entre os colaboradores.

Alunos visitam empresas

Projecto Lena Tour leva alunos da Lousã a visitar várias empresas
Os alunos da Escola Secundária da Lousã visitaram empresas do Grupo Lena, no dia 5 de
Dezembro, no âmbito de um
projecto alargado do Grupo Lena – Lena Tour – que visa a aproximação entre o mundo empresarial e os centros de saber, nomeadamente instituições de Ensino Superior e Secundário.
Os alunos começaram por
visitar o edifício do Grupo Lena,
seguiram para o Hotel Eurosol
Leiria, onde foi feito um enquadramento dos vários hotéis e da
Lena Travel. Depois foi a vez da
LPM, com visita a instalações e a
recepção por uma equipa de
competição. Realizou-se ainda
um sorteio de 15 alunos e professores que puderam dar uma

pequena volta no carro de competição 206, com o piloto António Monteiro.
Foi em 2004 que o Grupo
Lena lançou o convite a escolas
de várias regiões como Leiria,
Marinha Grande, Porto de Mós,
Coimbra, Caldas da Rainha e
Santarém para que visitassem
empresas do Grupo. Até então
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várias empresas já acolheram
alunos, como foi o caso da Lena
Construções que os recebeu
com a apresentação do filme Lena Construções, passando-lhes a
apresentar a organização da empresa, planeamento e funcionamento de uma obra em curso e
ainda houve tempo para uma visita às instalações.

Também a LPM, concessionário Peugeot, já foi alvo de uma visita que teve um momento radical, pois os alunos foram recebidos por uma equipa de competição, seguindo-se de uma apresentação da empresa e ainda uma visita guiada ao stand e às oficinas.
Ainda no âmbito deste projecto, alunos de diversas escolas
tiveram a oportunidade de visitar o Centro de Produção da
Lena Construções, na Portela e
uma obra em curso, as Piscinas
de Torres Novas. Também os hotéis Eurosol Alcanena e Eurosol
Leiria e as instalações da Sojormedia / Semanário Região de
Leiria já receberam estudantes
no âmbito do Lena Tour.
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Escola de Negócios
Grupo Lena
III Sessão de Encerramento das acções de formação avançadas

A Escola de Negócios do
Grupo Lena realizou no passado
dia 16 Março a terceira sessão
de encerramento de acções de
formação avançadas, numa cerimónia que decorreu na Quinta
da Ramila, em Fátima.
O dia, também marcado por
momentos de descontracção, visou igualmente reconhecer publicamente o mérito dos partici-

tituto Politécnico de Leiria), Liderança Comercial e Comunicação Eficaz (desenvolvida em parceria com o GIEM/ISCTE) e o
Ciclo de Seminários – GERIR
PARA CRIAR VALOR.
Subordinado ao tema “Liderar para optimizar resultados”
decorreu uma prova in-door a
fim de reforçar o espírito de
equipa, o envolvimento, e a moti-

A CRIAÇÃO DE VALOR pela
formação é o nobre objectivo
da ESCOLA DE NEGÓCIOS DO
GRUPO LENA.
pantes das acções de Formação
Avançadas em Planeamento e
Controlo Estratégico (desenvolvida em parceria com o IPL – Ins-

vação aliadas à reflexão sobre a
liderança.
O jantar de encerramento
contou com a presença de alguns
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formadores e pelos representantes das instituições de ensino superior, com as quais foram desenvolvidas estas acções. Ficou
igualmente marcado pela animação e consequente entrega dos
cerca de 100 certificados de participação.
De salientar a atribuição de Menções de
Mérito aos melhores
trabalhos.
Estas formações
avançadas da Escola de
Negócios do Grupo Lena cumprem dois objectivos fundamentais para
um Grupo que se afirma
em termos nacionais e
internacionais: manter
os seus quadros actualizados relativamente ao
que de melhor se ensina sobre

gestão, e, fundamentalmente, garantir a partilha das várias práticas e competências instaladas no
Grupo Lena. Pretende ainda garantir adaptação à mudança, mas
sobretudo, a generalização da
partilha quer da forma como se
ultrapassam as dificuldades, quer
daquilo que se considera as melhores práticas.
À semelhança do ano passado a Escola de Negócios do Grupo Lena surpreendeu os participantes, que acumulam já duas
formações avançadas, com a edição de um livro.
A Biblioteca da Escola de Negócios do Grupo Lena conta já
com cerca de 100 Obras de Excelência! Parabéns aos Autores!
Obras estas que se encontram
disponíveis para consulta através
do Site da Escola de Negócios
disponível na intranet do Grupo
- seguramente bibliografia obrigatória para os próximos formandos das acções da Escola de
Negócios do Grupo Lena.
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Lena Indústria
comemora
São Martinho

No dia 11 de Novembro a
Lena Indústria comemorou o
São Martinho em 30 centros
de produção de Norte a Sul do
País e ilha da Madeira, em simultâneo. Castanhas, jeropiga,
água-pé e boa disposição foram
os principais ingredientes desta
iniciativa, que teve como principal objectivo fomentar o convívio entre os colaboradores.
Para animar a festa, a Lena Indústria promoveu um concurso de fotografia, apelando assim
à criatividade e ao espírito de
equipa entre todos os colaboradores. Todos os concorrentes estão de parabéns pela participação e empenho, sendo a
equipa vencedora o Centro de
Produção de Alpalhão.

Lena Indústria
e Lena
Construções
festejam
época
natalícia
Foi em Família que Lena Indústria e Lena Construções
Madeira se uniram para organizar a Festa de Natal na Madeira. Cerca de 100 pessoas
comemoraram o Natal, onde
a música, a animação e a boa
disposição foram uma constante. Assim se mostrou o espírito
de família e companheirismo
que as empresas do Grupo Lena partilham constantemente.

Ecodimulti lança no
mercado novo esmalte
PROFILAC é o novo esmalte totalmente ecológico

A preocupação pela defesa
do meio ambiente, sempre presente na Ecodimulti, leva a que
esta empresa tenha, mais uma
vez, uma iniciativa neste âmbito,

Festa de Natal

Lena Indústria realiza a primeira Festa de Natal
No dia 9 de Dezembro, todos os caminhos foram dar a
Torres Novas para a 1ª Festa de
Natal da sub-holding Lena Indústria, onde 650 pessoas, entre as
quais 130 crianças partilharam o
espírito de natal num ambiente
de família nas instalações do
Nersant.
Foi um dia repleto de surpresas que teve início com a
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lançando no mercado um novo
esmalte, totalmente ecológico,
com a designação comercial de
PROFILAC.
Este esmalte é baseado em

resinas alquídicas emulsionadas
em água.
O PROFILAC foi formulado
para aplicação à trincha, mas
também pode ser aplicado com
pistola, sobre superfícies de madeira e metálicas, desde que estejam devidamente preparadas.
Apresenta elevado brilho,
grande capacidade de enchimento, óptima lacagem e substitui totalmente e até com algumas vantagens os esmaltes
alquídicos sintéticos (à base de
solvente).
Devido à nova legislação
em vigor, a partir de 2007 (fase
I) que limita os níveis de VOC’s
(D.L. n.º 181/2006 de 6 de Setembro), os esmaltes alquídicos
à base de solvente, a utilizar na
construção civil, serão proibidos de se fabricar, pois o teor
de VOC’s nestes produtos ultrapassa o valor limite para
2007.

construção do puzzle Lena Indústria e com o discurso de
abertura na pessoa de Joaquim
Rodrigues.
O Quarteto dos três irmãos
Pedro e Paulo fizeram a primeira
parte de um espectáculo que contou com o concerto ao vivo da
banda Lena Indústria, uma banda
recente no panorama musical nacional, constituída por colabora-

dores da Lena Indústria e que, pelos aplausos recolhidos, promete
voltar a actuar noutros palcos.
Foram também entregues
prémios para os colaboradores
com 10, 15, 20 e 25 anos de antiguidade.
Para finalizar, a verdadeira
magia de Natal aconteceu com a
entrega das prendas aos mais
pequenos.
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A Ecodimulti recebe
visita de estudo
Alunos do Centro de Estudos de Fátima

No dia 15 de Fevereiro, a
Ecodimulti recebeu uma visita
de estudo constituída por uma
turma de alunos do 10º ano do
ramo tecnológico do C.E.F.
(Centro de Estudos de Fátima)
liderada pela professora de Físico-Química, Paula Catarina Dias.
A equipa foi recebida pelos
Directores Comercial e de Pro-

dução da Ecodimulti, tendo-lhe
sido proporcionada uma apresentação em PowerPoint, constituída por três módulos, o primeiro relativamente à empresa
e ao grupo onde está inserida, o
segundo focou os problemas
ambientais, as alterações climáticas e o aquecimento global do
planeta. Finalmente o último mó-

dulo, denominado Teoria dos Revestimentos, debruçou-se sobre
a constituição e processos de
produção das tintas e vernizes.
A visita, que durou toda a manhã, concluiu-se com a inevitável
apresentação das instalações fabris, tendo os alunos verificado in
loco, como se fabrica uma tinta,
como se executa o controlo de

qualidade, como se processa o
enchimento, como se realizam as
cores e finalmente como se tratam os resíduos gerados.
Antes de partirem, os alunos
foram presenteados com uma
camisola e um boné da PROFITINTA, uma das gamas de produção da Ecodimulti.

Obras de arte expostas
na Lena Indústria
“Pequenos artistas” do CRIF
No contexto do projecto de
responsabilidade social que tem
como objectivo apoiar a construção do novo pavilhão de desporto do Centro de Reabilitação
Infantil de Fátima (CRIF), a Lena
Indústria lançou o desafio, aos
“pequenos artistas” do CRIF, de
pintarem quadros que ficassem
expostos na sede.

A entrega das obras foi realizada na sede da Lena Indústria,
com a presença das crianças e
educadoras do CRIF, assim como da Administração da Lena
Indústria. A qualidade e a originalidade das obras foi motivo de
satisfação e orgulho de todos os
presentes.

Janeiro | Junho 2007
inforlena29.indd 9

inforLENA 
5/7/07 2:49:26 PM

lenacomunicação
Alberto
Correia abre
“Arcas da
Memória”
A “Imagens&Letras” foi ao
arquivo do “Jornal do Centro” e
colheu as melhores crónicas do
antropólogo Alberto Correia.
Publicou-as em livro e inseriu-as
na colecção “Pensamento Livre”.
Agora é a vez do leitor fazer a sua parte: deliciar-se com
textos riquíssimos no que à
cultura e à história da Beira Alta dizem respeito.
Alberto Correia é antropólogo, um estudioso dos usos e
costumes daquela região do
país, com extensa obra publicada neste domínio. Nasceu em
1942 na Sarzeda, concelho de
Sernancelhe. Licenciado em
História pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica
de Lisboa, foi director do Museu Grão Vasco e é professor
do Ensino Superior.

Caixa de
Música na
Antena Livre

“Music Box” é o nome da mais
recente rubrica da rádio "Antena
Livre", a emitir a partir de Abrantes.
Com produção de Paulo Delgado
e Miguel Dinis, “Music Box” é um
programa de entrevistas a figuras
do panorama musical português.
Os convidados são levados a falar
da sua vida pessoal e profissional e
dos seus gostos.Após a emissão no
ar, que acontece aos sábados às
17horas e aos domingos ao meiodia, o “Music Box” fica totalmente
disponível no site da "Antena Livre", em www.antena.livre.pt.

Sojormedia
apoia PT Escolas

“Região de Leiria, “O Aveiro” e “Jornal do Centro”
são parceiros locais

Criar conteúdos multimédia numa carruagem da CP,
aceder a apontamentos, enciclopédias ou dicionários num
só espaço on-line e criar dez
Escolas do Futuro são algumas
das características que tornam
a segunda edição do projecto

Premiar o mérito regional
Jornal "O Ribatejo" promoveu
a IV Gala de Honra em Torres Novas
"O Ribatejo" assinalou o 21.º
aniversário, no Teatro Virgínia, em
Torres Novas. Foi neste espaço
recentemente recuperado que o
jornal decidiu realizar a sua IV
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PT Escolas mais ambiciosa e
aliciante do que a anterior e à
qual a Sojormedia se associou
através dos títulos "Região de
Leiria", "O Aveiro" e "Jornal do
Centro".
Antes de partir para uma
nova “aventura”, e já com a ex-

periência da primeira edição
que deu ao Colégio Conciliar
de Maria Imaculada, em Leiria,
o rótulo de Escola de Futuro, a
PT reforçou a convicção de que
a Internet está a conquistar
terreno, mas que há ainda muito por fazer no desenvolvimento da “literacia tecnológica junto dos jovens dos 12 aos 18
anos”.
Com o mote “Do Saber ao
Fazer”, a segunda edição do
projecto está a ser desenvolvida mediante um conjunto integrado de acções: as oficinas do
conhecimento, o portal Turma.
Sapo e o concurso Sapo Challenge.
Como parceiros locais, o
"Região de Leiria", "O Aveiro" e
o "Jornal do Centro" estão a fazer um acompanhamento editorial do projecto, vão integrar
os júris regionais que apuram
os melhores trabalhos por distrito, divulgar e atribuir prémios
aos vencedores.

Gala de Honra – Troféus "O Ribatejo". Do desporto à cultura, da
educação à saúde, da economia à
solidariedade, foram distinguidas
figuras e instituições da região

que lhe acrescentam valor e são
um exemplo a seguir. A noite fechou com a excelente actuação
de Maria João e Mário Laginha,
acompanhados de dois músicos.
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Uma noite inesquecível
Fernando Tordo actuou na V Gala do jornal "O Eco"
A V Gala do Jornal "O Eco"
juntou mais de 300 convidados,
no dia 24 de Novembro, no Teatro-cine de Pombal.
Este foi o primeiro acontecimento social da cidade, depois
dos momentos dramáticos vividos com as cheias de Outubro
último. Foi, de resto, com a recordação desses dias que se deu
início à cerimónia. A exibição de
algumas imagens, acompanhadas
pela leitura de um poema de Daniel Abrunheiro, fizeram arrepiar
os que guardavam na memória
essas horas de aflição. Mas os
momentos que se seguiram dissiparam qualquer rasto de tristeza.
Ao fim de quase 42 anos de
carreira, Fernando Tordo pisou
pela primeira vez um palco em

"O Eco" está
diferente

Pombal. E o público mostrou-lhe
que, afinal, há muito o queria ver
por lá. Foi uma noite mágica, um
concerto que ficará na memória
das centenas de pessoas que encheram a sala, que vibraram com
temas conhecidos e o aplaudiram de pé. O artista fez-se

acompanhar de três músicos
que encheram as medidas de
quem assistiu.
A primeira parte da Gala foi
dedicada à entrega dos Troféus
António Serrano, este ano desenhados pelo artista plástico Paulo Guerreiro.

A V Gala d’ "O Eco" foi ainda aproveitada para apresentar
o novo grafismo do jornal. Perto de completar 75 anos, este
semanário revela-se agora aos
seus leitores com um novo design, novos conteúdos, mais cor
e fotografia. A par destas alterações, "O Eco" surge também
com um novo alinhamento editorial, onde podemos encontrar novas rubricas como as
secções “Negócios”, dedicada
ao mundo empresarial, e “Plateia”, dedicada aos acontecimentos culturais.

"Região de Leiria" distinguiu empresas
Jantar-conferência reuniu 300 convidados
em torno do tema “Mercado Ibérico”
O mercado ibérico como
primeira oportunidade de internacionalização para as empresas
foi o tema que esteve em debate
no jantar-conferência promovido pelo semanário "Região de
Leiria", em Novembro passado.
Francisco Dezcallar, membro
da Junta Directiva da Câmara de
Comércio e Indústria Luso-Espanhola, e Luís Braga da Cruz,
presidente do Conselho de Administração do pólo português
do Operador do Mercado Ibérico de Energia, foram os oradores convidados deste jantar que
reuniu 300 convidados no res-

taurante Morgatões, em Boa Vista, Leiria.
O evento também serviu
para premiar boas práticas do
sector económico, distinguindo
empresas e empresários do distrito. Entre os galardoados, contam-se as empresas Lena Construções, Iber-Oleff, CMP – Cimentos Maceira e Pataias,
Construções Pragosa, Blocotelha, Thomaz dos Santos, Construções António Joaquim Maurício, Hortapronta – Hortas do
Oeste e Petroibérica. A par da
distinção das maiores empresas
de cada concelho, o "Região de
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Leiria" atribuiu três prémios especiais: Associação, entregue à
ARICOP, Inovação, que distin-

guiu a OPEN, e Dinamismo Empresarial, entregue ao Grupo LN
Moldes.
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"Imagens&Letras" edita
Agenda Regional
"Cada dia uma referência histórica"
A editora “Imagens&Letras”
produziu a segunda edição da
Agenda Regional, uma iniciativa
do semanário “Região de Leiria”
que, este ano, contou com os
patrocínios da SIMLIS, ISLA e
Fundação Batalha de Aljubarrota.
Trata-se de um produto que
desde o início colheu grande receptividade e as razões são simples de identificar. O modelo de
organização escolhido aliado ao

design gráfico e à informação
disponibilizada resultam num
produto atractivo e fora do comum. Em poucas palavras: esta é
uma agenda útil, prática e bonita.
Relativamente ao ano anterior, a Agenda de 2007 mantém a
ligação à equipa de design
Martino&Jaña que nesta edição
optou pela indicação dos dias
com três cores overprint, explorando a transparência das tintas.

Foram introduzidas mais
imagens e a Agenda ganhou para cada um dos
365 dias do ano uma
referência histórica, um
evento ou uma curiosidade.
A Agenda Regional
encontra-se à venda
na sede do "Região
de Leiria" e nas delegações de Batalha e
Pombal.

Sorteio
Um jornal solidário
animou jantar Campanha de solidariedade
“Fazer o Bem Olhando a Quem” bateu recorde
de Natal da
Sojormedia
Foi a melhor de sempre, a
Três colaboradores da Lena
Comunicação receberam uma
“noite” no Hotel Vila Meã, em
Viseu, na sequência do sorteio
que decorreu durante o jantar
de Natal daquele Conselho Estratégico. A extracção contou
com a participação do Presidente do Conselho Geral do Grupo
Lena, António Barroca, e contemplou o jornalista do Região
de Leiria Carlos Almeida, Jerónimo Jorge e Alexandra Pimentel,
respectivamente, director e jornalista da rádio Antena Livre. O
jantar de Natal da Sojormedia
realizou-se no restaurante O
Casarão, a 22 de Dezembro e
reuniu 65 colaboradores.

edição de 2006 da campanha de
solidariedade “Fazer o Bem
Olhando a Quem”, tendo sido
ultrapassado o valor de 2005 de
13.984 euros. No fecho desta
edição, ainda não eram conhecidos os valores globais, mas era já
um dado adquirido que tinha ultrapassado os 14 mil euros angariados em 2005.
Desta vez, a receita da venda
de jornais reverteu a favor da Liga dos Amigos do Hospital Distrital de Leiria e destina-se à
compra de um aparelho de terapia fotodinâmica para o tratamento do cancro cutâneo.
O Governador Civil de Leiria voltou a apadrinhar a iniciativa e as acções de rua decorre-
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ram nas localidades de Leiria,
Batalha, Porto de Mós e Pombal.
Vestiu a pele de ardinas um vasto grupo de figuras conhecidas,
entre elas o mágico Luís de Matos, os presidente da Câmara de
Leiria, Batalha, Porto de Mós e
Pombal, vereadores destes quatro municípios, o director da Se-

gurança Social Fernando Gonçalves, o árbitro Olegário Benquerença, as deputadas Teresa
Caieiro e Odete João, o padre
David Barreirinhas, entre tantos
outros.
A entrega do donativo ocorrerá na gala deste ano do semanário "Região de Leiria".
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IX Gala do "Região de Leiria"
Troféus Afonso Lopes Vieira premeiam mérito e talento
O semanário "REGIÃO DE
LEIRIA" promove, no dia 17 de
Maio, a sua IX Gala, com entrega
dos Troféus Afonso Lopes Vieira.
Estes prémios têm por objectivo

fazer o reconhecimento público
do trabalho e do mérito de pessoas e instituições do distrito de
Leiria.
Além da entrega dos troféus, a

noite será preenchida com a actuação de Wanda Stuart, acompanhada de oito bailarinos e com algumas surpresas. A ocasião será
ainda aproveitada para entregar à

Liga dos Amigos do Hospital Distrital de Leiria o cheque com o
valor angariado na campanha de
solidariedade “fazer o Bem Olhando a Quem”.

lenagás natural

Criagás ganha concurso
Manutenção e construção de rede de gás natural
A Criagás ganhou o concurso
para a execução de trabalhos de
manutenção correctiva e construção de redes nos concelhos
de Torres Novas, Fátima/Ourém,
Tomar, Abrantes, Entroncamento
e Vila Nova da Barquinha e ainda
a construção de infra-estruturas
de gás natural numa unidade hoteleira do concelho de Ourém.
A empreitada nos concelhos
do Médio Tejo terá a duração de

24 meses e é composta por manutenção correctiva a aproximadamente 140 quilómetros e a
construção de extensões de cerca de 16 quilómetros. Já, a da referida unidade hoteleira implica a
duração de apenas 30 dias.
Estas obras foram adjudicadas
pela Tagusgás ao consórcio Lena
Construções/Criagás, representando um investimento de 950
mil euros, aproximadamente.

Lena Gás Natural: Novos Desafios
1º Encontro Colaboradores Lena Gás Natural
O Hotel Eurosol Residence
recebeu no dia 25 de Novembro
o 1º Encontro Colaboradores Lena Gás Natural que teve como
objectivo apresentar a nova estrutura Lena Gás Natural e parti-

lhar os objectivos da empresa até
ao ano 2011.
Os 35 colaboradores presentes iniciaram os trabalhos por
volta das 9h30, com a visualização
do filme institucional do Grupo
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Lena. Pouco depois o tema foi o
futuro da Lena Gás Natural, nomeadamente os seus objectivos
para os próximos anos. Posto isto, e antes do almoço, que teve
início às 12h30, fizeram-se as

apresentações da equipa, do Plano Comercial, da Produção e Orçamentação, do Aprovisionamento, Recursos Humanos, Sistemas
de Informação, Qualidade, Financeira e do Marketing.
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Grupo Lena adquire
Construtora Abrantina
7 anos de grandes projectos

O Grupo Lena firmou um
acordo para a aquisição, através
da sua participada Lena Construções, de 100% do capital da
Construtora Abrantina.
A Construtora Abrantina
aporta ao Grupo Lena a sua notoriedade, associada a 75 anos
de presença desta empresa em
grandes projectos de Obras Pú-

blicas e Construção Civil e reforça competências técnicas para a edificação de portos marítimos, aeroportos, barragens e infra-estruturas ferroviárias, reforçando o posicionamento do
Grupo Lena nos grandes desafios que se avizinham no sector.
Adicionalmente, reforça a dimensão da internacionalização
do Grupo, consolidando as suas
presenças nos mercados de Angola, Moçambique, Argélia e Roménia. A Construtora Abrantina
facturará cerca de 200 milhões
de euros em 2007 e tem obras
em carteira que antecipam uma
facturação de 250 milhões de
euros para 2008.

Lena Indústria integra-se
na Lena Construções
Aposta na complementaridade

E

Foi anunciado na Convenção da Lena Construções que a sub-holding Lena Indústria integrou-se à
empresa de Construção do
Grupo Lena.
O sentido desta integração
é reforçado pelo facto de o sector industrial do Grupo ser
constituído por negócios complementares às actividades de
construção, como a produção
de betão pronto, os artefactos
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de cimento, os agregados, as tintas e os produtos
termoplásticos. O objectivo comum a estas operações passa
por alcançar um lugar entre os
três maiores players nacionais
no sector da Construção Civil
e Obras Públicas.
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Marrocos é uma aposta
A Lena Construções
concretizou no final de
2006 a constituição da
empresa de direito marroquino – MaghrebLena,
com sede em Rabat, sendo finalizado o edifício
sede até ao final do corrente ano.
Foi adjudicada à Lena
Construções, já durante
Abril, a sua primeira
obra, uma auto-estrada
próxima de Ceuta (va-

riante de Tetuan) com
uma extensão de 6,5 Km
e um valor de cerca de
10,5 milhões de euros, a
concluir num prazo de
oito meses.
Ainda para o mesmo
dono de obra, a DNA, a
Lena Construções possui o melhor preço para
mais dois troços de auto-estrada, num total de
30 Km e com o valor de
110 milhões de euros.

Civilena com novas instalações
A Civilena inaugurou as suas
novas instalações no mês de Fevereiro, no Parque Lena no Pedrôme, Santa Catarina da Serra,
Leiria.
Com este virar de página a
empresa dá continuidade à sua
história de 15 anos com um novo
fôlego, afirmando-se como a empresa especialista, da Lena Construções e Grupo Lena, na construção de estruturas de betão.
A empresa tem como estratégia desenvolver a sua actividade

na construção de obras de arte
(pontes, viadutos, etc.) bem como na requalificação de infra-estruturas. Em carteira, e para iniciar a curto prazo, a Civilena possui já um conjunto de empreitadas.
Em 2006 a empresa obteve
um Volume de Negócios de 757,8
mil euros, prevendo para 2007
atingir um Volume de Negócios
de 2,5 milhões de euros.

Candidaturas ao CAP entregues

Instituto de Emprego recebe 59 candidaturas para o CAP
No passado mês de Dezembro foram entregues no IEFP 59
candidaturas ao CAP (Certificado de Aptidão Profissional) de
Condutor Manobrador de Equipamentos Industriais, pela via da
experiência profissional. Estes
profissionais terão agora oportunidade de obterem um certifi-

cado que atesta a sua competência na condução de equipamentos.
A Lena Construções procura, com esta iniciativa, potenciar
os seus recursos humanos, apostando claramente na profissionalização dos seus colaboradores. Ao contrário do que se ve-
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rifica em muitos países europeus, Portugal só muito recentemente é que iniciou cursos
dedicados exclusivamente à área
da Construção Civil, dos quais o
Condutor Manobrador de Equipamentos Industriais faz parte.
Por forma a valorizar aqueles
que já se encontram no merca-

do, e que não apresentam qualquer comprovativo da sua experiência, o IEFP proporciona a
oportunidade de obtenção de
CAP pela via da experiência
profissional. Oportunidade que
a Lena Engenharia e Construções não quis perder!
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Administração visita
Ponte sobre o Tejo
Lena Construções e Lena Indústria visitam obra da Ponte no Carregado
Administradores da Lena
Construções, directores de área
e de produção e administradores da Lena Indústria visitaram a
obra da Travessia Rodoviária do
Tejo, no Carregado, no dia 2 de
Novembro de 2006.
A sessão inicial da visita pautou-se por uma apresentação
genérica do director-geral do
TACE, Paulo Ferreira.
A visita propriamente dita
começou pelo Estaleiro Central
com especial ênfase para a fábri-

ca de vigas pré-fabricadas. De
seguida, visitaram a obra do Viaduto Sul, seguindo viagem para o
Estaleiro da Margem Esquerda.
O momento mais aguardado
foi a visita à obra da ponte incluindo a Travessia Fluvial do Tejo
para a margem direita. Logo a
seguir visitaram o Estaleiro da
Margem Direita e a obra do Viaduto Norte.
Toda a visita teve o acompanhamento dos colaboradores da
empresa afectos à obra.

Lena Construções na Argélia

Administração esteve na comitiva que acompanhou Sócrates
O Presidente do Conselho
de Administração da Lena Construções, Joaquim Barroca Vieira
Rodrigues, esteve integrado na
comitiva que acompanhou José
Sócrates à Argélia no âmbito da I

Cimeira Luso-Argelina, com os
temas obras públicas e energia.
A comitiva que acompanhou
José Sócrates era composta por
empresários da construção, dos
sectores energético e da banca, es-

tando esta interessada em financiar os grandes projectos que irão
ser levados a cabo pelo Governo.
O programa de obras públicas da Argélia, baseado no processo de privatizações e de in-

vestimento público que está a
ser levado a cabo pelo país, no
valor de 50 mil milhões de euros,
inclui portos, aeroportos, caminhos-de-ferro e outras infra-estruturas de base.

Acções de solidariedade na época natalícia
Crianças de diferentes regiões recebem presentes
À semelhança do que aconteceu em anos anteriores, a Lena
Construções levou a cabo um
conjunto de acções de solidariedade no final do ano de 2006,
direccionadas para as crianças
das regiões onde a actividade da
empresa tem maior impacto.
Assim sendo foram organizadas cinco acções:
Em Monte Redondo, para 300

crianças e 50 idosos, foi apresentado um espectáculo de ilusionismo e distribuição de prendas no
Centro Paroquial de Monte Redondo, que envolveu entidades
como os infantários e escolas do
ensino básico da freguesia.
Em Borba, a EB2+3 recebeu
440 crianças dos infantários e
escolas do Ensino Básico do
concelho, que assistiram a um
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espectáculo de ilusionismo, palhaços e distribuição de prendas.
Na cidade da Guarda, a acção de solidariedade foi para 36
crianças desta casa que tiveram
oportunidade de assistir a um
espectáculo de ilusionismo e de
receber presentes.
Em Mafra, as 23 crianças do
Centro de Bem-estar Infantil foram ao Circo Cardinali em Lis-

boa, receberam presentes e ainda um computador para a instituição.
Já na Ribeira Brava, a escola
primária de São Paulo recebeu
120 crianças de infantários e escolas do Ensino Básico da localidade que receberam prendas
nesta época natalícia.
Foram momentos únicos, a
repetir.
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Responsabilidade Social
Mais que um Conceito, um Compromisso
A publicação do Livro Verde
para a Responsabilidade Social
das Empresas, pela Comunidade
Europeia em 2001, veio lançar
um debate público sobre esta
questão e a forma como pode
ser desenvolvida uma estratégia
não só a nível europeu como a
nível mundial. Neste sentido, é
preciso pensar a Responsabilidade Social de forma ampla, integrada e contínua, de forma a
garantir um mundo melhor às
gerações futuras.
Muitas vezes, confunde-se a
Responsabilidade Social com
acções de caridade ou de mecenato, acções pontuais e muitas vezes desligadas do objecto
de negócio da empresa. Naturalmente, estas acções podem
fazer parte da Responsabilidade
Social de uma empresa mas, por
si só, não tornam uma empresa
socialmente responsável.
A Responsabilidade Social é
um comportamento que as empresas adoptam voluntariamente e para além das prescrições
legais, porque consideram ser
esse o seu interesse a longo
prazo. Podemos traduzir este
conceito como a integração dos
valores do desenvolvimento e
boa gestão das empresas integrando nas suas operações o
impacto económico, social e
ambiental – o chamado Desenvolvimento Sustentável.
Actualmente a Responsabilidade Social não é mais vista como um custo ou um problema
adicional, mas como um motor
para o progresso social já que
ajuda as empresas a evoluírem
nas suas responsabilidades para

“Temos de escolher entre um (…) egoísmo livre em que ignoramos o destino dos desfavorecidos e um futuro em que os
fortes e bem sucedidos aceitam as suas responsabilidades, mostrando uma visão global e liderança.”
Kofi Annan, Ex-Secretário Geral das Nações Unidas
com os cidadãos e as comunidades locais, num mundo em
constante mudança.
O caminho da Responsabilidade Social deve ser muito bem
planeado e sistemático. É certo
que este caminho envolve custos, mas esses custos podem e
devem cada vez mais ser vistos
como um investimento. Claramente, a adopção de uma estratégia de Responsabilidade Social
traz benefícios à Empresa que a
implementa.
Numa edição recente da revista “Business Week” pode ler-se que, nos dias que correm, a
filantropia das empresas tende
a ser encarada mais como vantagem competitiva do que como mera obrigação.
As empresas devem assumir
uma postura baseada em três
pilares, habitualmente designa-

18 inforLENA
inforlena29.indd 18

das por “Triple Bottom Line”: o
crescimento económico, o equilíbrio ecológico e o progresso
social. A empresa passa assim a
ter uma relação muito mais estreita com todo o seu meio envolvente, interno e externo, estando mais bem preparada para
enfrentar os riscos que ameaçam a sua reputação e performance. Uma estratégia de Responsabilidade Social coerente,
baseada em integridade, em valores sólidos e numa abordagem
a longo prazo, oferece claros
benefícios para as empresas e
contribui para o bem-estar da
sociedade.
As empresas podem, ao
mesmo tempo, criar valor e justiça social, não existe um conflito entre o bem-estar económico das empresas e a sua acção
como agentes activos de aper-

feiçoamento da sociedade de
que fazem parte.
Com a publicação do Livro
Verde, a Comissão Europeia incentivou as empresas cotadas
em Bolsa a publicar os seus relatórios anuais de forma tripartida - tendo em atenção os critérios sociais, ambientais e económicos e apelou ainda para
que, até 2004, em todos os Estados membros fossem desenvolvidas directrizes e critérios
comuns para a elaboração generalizada de relatórios de Responsabilidade Social pelas empresas.
Os Relatórios de Responsabilidade Social são, fundamentalmente, uma ferramenta para
auxiliar as empresas a comunicar ao público como os seus
negócios têm sido administrados eficientemente mas permitem também comunicar aos colaboradores que a sua empresa
encara com seriedade os valores e políticas sociais. Têm vindo a ser cada vez mais utilizados na estratégia das empresas
portuguesas.
Em forma de resumo, reiteramos que a Responsabilidade
Social das Empresas gera bons
resultados, vantagens, lucros e
crescimento das próprias empresas e da economia em geral.
Contribui assim para os objectivos de crescimento económico na transição para a sociedade da informação, com mais e
melhor emprego e com mais
coesão social.
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Certificação em
Responsabilidade Social
A Norma SA 8000
A norma SA 8000 (Responsabilidade Social) surgiu em 1997
através da SAI (Social Accountability International). É uma norma internacional baseada em 12
convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT),
na declaração dos direitos do
Homem das Nações Unidas e na

Convenção das Nações Unidas
dos direitos das Crianças.
A Certificação de um Sistema de Gestão da Responsabilidade Social destina-se a apoiar
as empresas, especificando requisitos de Responsabilidade Social das Empresas (RSE) e contribuindo para uma uniformização

internacional de padrões. É
orientada para o incremento da
capacidade competitiva de qualquer organização que voluntariamente garanta a componente
ética do seu processo e ciclo
produtivo, prevendo a adequação à legislação vigente. A certificação é auditável e está sujeita a

revisões periódicas.
A empresa NOVA DELTA –
Comércio e Indústria de Cafés,
S. A., do grupo NABEIRO, foi a
primeira empresa portuguesa e
ibérica certificada pela norma
SA 8000 – 2001 “Social Accountability International”.

A RSE em Portugal
Uma realidade em construção
Portugal tem vindo a acompanhar a tendência europeia no
que concerne à enfatização da
Responsabilidade Social na consciência das empresas. Actualmente, a sociedade portuguesa
tem vindo a afirmar-se cada vez
mais como uma cultura cívica de
responsabilidade, em que cada
um compreende que é seu dever e também benefício contribuir para o progresso do País.
Perante as adversidades e a incapacidade do Estado, a sociedade
civil tem vindo a organizar-se de
forma a dar resposta a muitos
dos problemas que nos afligem
diariamente.
São já muitas as empresas
portuguesas para quem a dimensão social é uma componente
relevante da sua acção. Tal como
tem acontecido noutros países
da União Europeia é de esperar

que, cada vez mais, os empresários de sucesso dêem exemplos
visíveis de partilha e de solidariedade, contribuindo pessoalmente para que as novas gerações beneficiem de um Portugal
mais justo, coeso e progressivo.
No entanto há ainda muito
por fazer. O progresso português na modernização da economia e na afirmação de novos
estilos de vida, não acompanha a
concretização da ambição de
uma sociedade com maior justiça social. Portugal é, no quadro
da União Europeia, o que apresenta maior desigualdade de distribuição de rendimentos. E é
também aquele em que as formas de pobreza são mais persistentes. São características estruturais em que pesam o atraso na
qualificação dos recursos humanos, a fragilidade das nossas clas
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ses médias, a má qualidade do
emprego e os baixos níveis salariais em vastos sectores da economia. E para concretizar essa
ambição de justiça social é preciso consciencializar cada empresário, cada português a assumir a
quota-parte de responsabilidade
social que lhe compete como cidadão.
Num estudo elaborado pelo
Grupo Inforpress que teve como
objectivo analisar o estado da
Responsabilidade Social das empresas cotadas na Euronext Lisboa, chegou-se à conclusão que,
num universo de 123 empresas e
uma amostra de 64 inquéritos,
apenas 12% consideram a RS
muito importante. Ainda assim,
54% das empresas inquiridas
contam com um Plano estruturado de Responsabilidade Social
onde elegem os temas e prioridades da empresa e aponta as
medidas a tomar ao nível da
transparência corporativa, boa

gestão, qualidade, ambiente ou
recursos humanos.
Muitos vêm o Plano de RSE
como uma forma de criar cultura
interna e orgulho próprio nos
colaboradores, demonstra compromisso com os públicos e

transmite transparência nas acções corporativas.
As actividades que recebem
mais apoios são a cultura e o
desporto, seguidas pela saúde e
apoio social. Os donativos em dinheiro ou em géneros são a for-

ma mais frequentemente utilizada, normalmente numa base casuística e descontínua.
A legislação ambiental é actualmente das mais avançadas da
UE, mas os níveis de incumprimento são significativos. Apesar
de ter assinado o Protocolo de
Kyoto, Portugal não tem conseguido resultados significativos ao
nível do controlo do efeito de
estufa, poluição dos rios e reciclagem de resíduos sólidos urbanos e industriais.
Tentando antever o futuro
com base na análise das principais tendências, podemos acreditar num aumento significativo da
importância da Responsabilidade
Social nos próximos anos, generalizando a prática não só aos
grandes grupos mas também às
PME. As iniciativas serão cada vez
mais relacionadas com o próprio
negócio da empresa, estruturadas e continuadas.

Sociedade
O relacionamento com a comunidade é uma vertente fulcral
da Responsabilidade Social contribuindo fortemente para uma
boa integração da empresa na
sociedade. O compromisso e o
tipo de intervenção das empresas serão tão mais eficazes quanto mais consistentes forem com
a actividade desenvolvida, podendo ser a performance social
abordada por meio da análise do
impacto da organização sobre as
suas partes interessadas – colaboradores, fornecedores, consumidores/clientes, comunidade,
Governo e sociedade em geral.
A área social é muito vasta e
deve ser encarada como um de-

ver de todos e de cada um, não
podendo ser confinada em exclusivo à dependência do Estado.
No caso do Grupo Lena, o apoio
às Comunidades é encarado do
ponto de vista do apoio a iniciativas de carácter social, cultural e
desportivo e na promoção do
conhecimento e da inovação.
O Grupo Lena tem promovido iniciativas com vista ao desenvolvimento do desporto, da cultura e da arte, contribuindo assim para uma redução das necessidades e fomento de práticas
nas comunidades onde exerce a
sua actividade. Por outro lado, o
Grupo Lena tem também criado
iniciativas pioneiras no âmbito da
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educação e empreendedorismo
contribuindo para uma maior
afirmação e desenvolvimento
económico em Portugal.

Cultura
Engenho & Arte
O Concurso ”Engenho e Arte” é uma iniciativa do Grupo
Lena, promovido pela sua holding
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Construtora do Lena, SGPS,
S.A.. A primeira edição do Concurso foi promovida nos municípios de Abrantes, Coimbra, Batalha, Leiria, Ourém,Tomar e Torres
Novas e visou premiar obras originais de arte plástica (nomeadamente pintura, gravura e desenho) baseadas nas obras de engenharia identificadas por cada
município.
O objectivo passou pelo fomento da criação artística e cultural promovendo a comunidade
artística dos concelhos envolvidos bem como destacar a importância das “obras de engenharia” edificadas nos últimos anos
para a melhoria da qualidade de
vida dos munícipes.
Os prémios atribuídos pelo
Grupo Lena nas categorias de
Melhor Trabalho Artístico
(15,000 euros); Menção Honrosa
– Recursos Hídricos (2,500 euros); Menção Honrosa – Ambiente (2,500 euros); Menção Honrosa – Construção Civil (2,500 euros); e Melhor Trabalho Artístico
por Município (2,000 euros), receberam, por parte da comunidade artística, um grande reconhecimento.
Finda a primeira edição do
“Engenho & Arte” é possível fazer um balanço muito positivo
quer do ponto de vista das parcerias fortalecidas, quer do ponto de vista do envolvimento da
comunidade artística. Enaltecemos essencialmente a qualidade
das obras a Concurso. Com o intuito de divulgar os trabalhos e
reconhecer o esforço e envolvimento dos artistas, foram realizadas exposições em cada um
dos municípios aderentes.
Apoio social
e voluntariado
Destacamos as iniciativas
promovidas pela Sojormedia como a campanha de solidariedade

to e na criatividade, dando-lhes
valor e reconhecimento e o
empurrão para executar é fundamental para o progresso do
País.
A aproximação ao ensino superior através da assinatura de
protocolos com diversas universidades e o incentivo ao empreendedorismo dos jovens licenciados responde a alguns dos
problemas e lacunas actuais com
maior gravidade no nosso país
como o desemprego, o abandono escolar, a qualificação dos recursos humanos e as condições
de empregabilidade.
“Fazer o Bem, Olhando a Quem”
que decorre anualmente, na época natalícia. As receitas da venda
do jornal semanário Região de
Leiria revertem a favor de instituições de solidariedade social.
Outra campanha de iniciativa
deste seminário é a campanha
“Ler é saber” que tem como
principal objectivo promover e
fomentar a leitura.
Educação e empreendedorismo
Apesar da sua curta história,
o Grupo Lena já desenvolveu algumas acções neste campo, nomeadamente através da entrega
de bolsas de estudo a alunos do
Orfeão de Leiria e Conservatório de Castelo Branco. Outro
exemplo é o apoio ao programa
Ciência Divertida, em escolas do
ensino pré-escolar, 1º Ciclo do
Ensino Básico e pediatrias de
hospitais públicos.
O destaque centra-se no
projecto Lena Business. O Projecto Lena Business é um concurso da iniciativa do Grupo Lena que visa a aproximação ao
Ensino Superior, premiando a
melhor ideia de negócio que os
alunos dos Cursos de Gestão de
Empresas, Marketing, Contabilidade e Finanças e Economia, en-
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tre outros, no âmbito das disciplinas de “Marketing”, “Estratégia
Empresarial”, “Projecto” ou similares apresentam.
Neste sentido, têm vindo a
ser premiadas as melhores ideias
de negócio, em função da sua
complementaridade estratégica
com as actividades prosseguidas
pelo Grupo Lena. Têm sido premiados os projectos que apresentam ideias de negócio inovadoras e que comprovam a sua
viabilidade económico-financeira
e a complementaridade estratégica com os sectores de actividade do Grupo Lena. É entusiasmante confirmar que nas nossas
universidades existem sonhos,
que esses sonhos se transformam em ideias e que essas ideias
resultam em trabalhos de qualidade.
O objectivo do Grupo Lena
é estimular a qualidade, a descoberta e a inovação dando,
desta forma, o seu contributo
para melhorar a sociedade de
que faz parte. Uma iniciativa
que tem recolhido os melhores
comentários, já que revela uma
excelente relação entre o mundo académico e a vida profissional, permitindo aos estudantes
testar as suas capacidades e potencialidades. Investir no talen-

Mecenato
Destacam-se situações pontuais de patrocínio a eventos e
equipas desportivas, bem como
o apoio a IPSS através de campanhas promovidas por empresas
como o Região de Leiria, Lena
Construções, Hotéis Eurosol ou
Lena Automóveis.
Outros exemplos de Responsabilidade Social no Grupo Lena
são:
- Donativo da Lena Indústria
ao Centro de Reabilitação Infantil de Fátima e à Escola Primária
São Paulo. Ainda a entrega de donativo ao CRIF e brinquedos às
crianças de uma escola da Ribeira Brava.
- A Lizconstruções, na Semana Solidária, fez alguns donativos
à Casa de Apoio e Assistência
aos Portadores do Vírus HIV e
recolheu donativos entregues
pelos colaboradores da empresa
como alimentos, medicamentos,
roupa, brinquedos. Efectuou mais
alguns donativos à Urna do
GACC, ao Gabinete de Apoio à
Criança com Câncer e recolheu
fundos através de uma urna no
escritório da empresa.Ofereceu
um Ar Condiciona à Escola Béu
Machado e ainda equipamento
necessário à escola para maior
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conforto das crianças do
Bairro da Boca do Rio.
- Também a Petroibérica fez
alguns donativos à União Desportiva da Serra, ao Centro Social Interparoquial de Abrantes, à
Associação para o Desenvolvimento Portugal Voluntário e a
diversas Escolas.
- A Aqui-Jardim ofereceu árvores e jardim à Associação Recreativa Lugares Unidos dos
Pousos e Escolas, a fim de promover a preocupação com a área
ambiental.
- Também os Hotéis Eurosol
apoiam o Académico de Leiria,
APPC Leiria, Congresso CERCILEI, o Arquivo Distrital de Leiria,
e ainda a Abraço.

Recursos humanos
A Responsabilidade Social
nos recursos humanos representa um passo fundamental que revela resultados muito positivos.
Uma empresa que apresente melhores condições de trabalho aos
seus colaboradores do que o legislado e permita uma melhoria
da qualidade de vida, tem maiores possibilidades de recrutamento de quadros, de assegurar
a sua fidelidade e de manter os
colaboradores mais qualificados.
O investimento na saúde, higiene
e segurança no trabalho, na formação, em ambientes organizacionais favoráveis ao desenvolvimento e à aprendizagem, aumentam a produtividade e a qualida-

de dos produtos e serviços.
A Direcção de Recursos Humanos do Grupo Lena tem vindo
a desenvolver diversas iniciativas
com vista ao bem-estar dos colaboradores das mais de 60 empresas que constituem o conglomerado Lena. Iniciativas com vista ao desenvolvimento profissional, formação e educação através
de Bolsas de Estudo e Acções de
Formação. O método de avaliação e desempenho comum a todas as empresas no sentido da
transparência no desempenho e
avaliação e com sistemas de reconhecimento e recompensa. Os
protocolos assinados com diversas instituições permitem condições preferenciais com vista a

uma melhoria das condições e
qualidade de vida dos colaboradores. Mesmo a nível de higiene,
saúde e segurança têm vindo a
ser tomadas medidas cada vez
mais importantes e decisivas para o bem-estar dos colaboradores.
Têm vindo a ser desenvolvidas diversas actividades de motivação como a Liga-Lena, celebração de dias festivos para os colaboradores, homenagem aos colaboradores mais antigos no seio
do Grupo Lena, homenagem ao
colaborador excelência.

Ambiente
A dimensão ambiental está
habitualmente relacionada com
os impactos das empresas sobre
os sistemas naturais vivos e não
vivos, incluindo ecossistemas, solos, ar e água. Uma empresa socialmente responsável deve tentar minimizar os impactos negativos e amplificar os positivos.
Nas três áreas da Responsabilidade Social, esta é a mais consensual já que os impactos são
muito concretos e mais facilmente mensuráveis.
Conscientes dos impactos
das empresas Grupo Lena ao nível ambiental e da sua responsabilidade em reduzi-los, as empresas Grupo Lena têm já em curso
uma série de procedimentos que
contribuem para a minimização
dos impactos ambientais e sociais, para a gestão eficiente dos
recursos de que dispõem no desempenho das suas actividades e

para a recolha selectiva de resíduos.
Neste sentido, merece destaque a campanha promovida pela
Lena Ambiente: “Uma lata, um
sorriso”, cuja missão passou por
sensibilizar os veraneantes da
época balnear de 2006 para a necessidade de manter as praias
portuguesas limpas, através de
um programa de reciclagem ligado ao apoio social.
Campanha uma lata,
um sorriso
No âmbito da sua política de
responsabilidade social, a Lena
Ambiente SGPS, S.A. realizou,
durante a época balnear 2006,
uma campanhas de solidariedade
com vista a promover a sensibilização ambiental, nomeadamente
em matéria de reciclagem.
A campanha potenciou a recolha e esmagamento de latas de
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alumínio para posterior reciclagem. As crianças foram convidadas a depositar as suas latas de
refrigerante nos “Papa-latas” em
troca de prémios como pulseiras
em silicone, t-shirts e bonés com
a mascote da campanha.
De modo a garantir
o maior envolvimento
possível por parte das
entidades locais, a Lena
Ambiente estendeu um
convite a 27 autarquias para
participarem na promoção da
campanha. Estabelecida em parceira com a Associação Bandeira Azul, a campanha decorreu
de 01 de Agosto a 08 de Setembro, em seis praias galardoadas com Bandeia Azul, tendo
contado com o apoio das respectivas autarquias, unânimes na
defesa da pertinência e utilidade
da área de intervenção da campanha: a sensibilização ambiental.

A Lena Ambiente promoveu
ainda a campanha “Criança Segura” com o intuito de promover
uma cidadania activa, orientada
para a protecção das crianças na
praia.
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Responsabilidade Social
Miguel Henriques
O que é a Responsabilidade Social?
A Responsabilidade Social relaciona-se com a consciência que
as empresas que para além de
serem um agente económico
“strictu sensus” estão inseridas
numa comunidade que servem e
que a serve a ela, através das
pessoas que directa e indirectamente aí trabalham, dos seus fornecedores e clientes locais, instituições de diversa natureza e de
todo um conjunto de externalidades que produzem. Assim, as
empresas entendem que têm
uma responsabilidade junto de
toda a comunidade que afectam
e que não se limitam ao que se
passa dentro das suas paredes.
Desde há muito que existe
essa consciência. Aliás, e para citar exemplos da modernidade
(pois encontraríamos exemplos
também na Antiguidade e basta
lembrar-nos da origem da palavra Mecenas…), no princípio do
século XX cabia às empresas de
uma certa dimensão a responsabilidade por alojar os seus trabalhadores, proporcionar-lhes o
ensino e também o lazer (bairros
operários e suas escolas, colónias
de férias, etc).
Podemos considerar que esta
consciência social passou períodos de maior “adormecimento”,
mas nunca deixou de existir.
Agora não há dúvida que voltou
a estar na ordem do dia, de forma incontornável.
Aliás, o conceito de que a
razão de ser das empresas era a
maximização do lucro está
completamente ultrapassado
(conceito típico dessa década

dominada pelo novo-riquismo
que foram os anos 80). Hoje é
geralmente aceite que o lucro
não é um objectivo, mas sim um
instrumento essencial para que
a empresa atinja os seus fins de
criação de valor e realização
dos que nela trabalham e com
ela se relacionam.
De acordo com o Livro Verde
sobre Responsabilidade Social
publicado pela União Europeia,
aquela define-se como a “Integração voluntária de preocupações sociais e ambientais por parte das
empresas nas suas operações e na
sua interacção com as outras partes interessadas“. Assim, considera-se que há uma tripla preocupação das empresas, sendo uma
financeira (proveitos), outra social (pessoas) e a terceira ambiental (planeta). Esta preocupação tem então uma dimensão interna (no recrutamento e gestão
dos RH) e uma externa (mecenato, ambiental e demais relação
com a comunidade).
Cada vez mais as empresas
assumem como fundamental o
seu papel de socialmente responsáveis. Para além das razões
mais óbvias como a reputação e
imagem ou o altruísmo, contribuindo positivamente para a comunidade, fazem-nos também
por outras razões mais surpreendentes, como a de atrair os
melhores talentos e Recursos
Humanos, de acordo com um estudo internacional muito recente
realizado pela empresa UPS junto de vários milhares de gestores, e publicado já no corrente
mês de Abril.

Janeiro | Junho 2007
inforlena29.indd 23

Neste âmbito, quais são
os objectivos do Grupo
Lena
O Grupo Lena tem um historial de Responsabilidade Social
tão longo quanto a sua própria
história. O que também distingue
e lhe dá uma identidade própria
é a preocupação com a forma
como as pessoas são tratadas:
colaboradores em primeiro lugar,
accionistas minoritários, mas
também todas as outras entidades geralmente chamadas de
“stakeholders” e que, para além
daqueles, incluem os clientes,
fornecedores, instituições locais
e comunidades.
Parceiros e parcerias são palavras usadas com grande frequência dentro deste Grupo e
por todos os seus colaboradores. O respeito pela dignidade

das pessoas e pela sua valorização enquanto ser humano, e não
só como profissional, é pedra de
toque da cultura do Grupo Lena.
Assim, os objectivos no que
respeita à Responsabilidade Social passam pelo apoio ao desenvolvimento das comunidades em
que se insere e dos seus habitantes enquanto potencial de criação
de valor para o país, começando
pelos próprios colaboradores do
Grupo e suas famílias. Isto inclui,
naturalmente, acções de carácter
caritativo seleccionadas.
Quais os princípios fundamentais subjacentes?
Os princípios subjacentes à
acção de Responsabilidade Social
do Grupo reflectem-se na cultura da Empresa (ou emergem dela). Procura-se essencialmente
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“Não espalhar água na areia, mas
sim encher o copo daqueles que
precisam dessa água para seguir o
seu caminho e construir o futuro”.

que o Grupo actue onde é
mais preciso, de acordo com os
valores acima já enunciados. Por
outro lado, age-se de forma a
conseguir-se um impacto forte e,
de preferência, inesquecível, principalmente junto daqueles que
são os beneficiários directos desta acção. Ou seja, procuram-se
acções que façam a diferença e
não actuar de forma dispersa,
como mais um a contribuir com
um bocadinho para uma causa de
que não se controlam sequer os
resultados. O princípio é “Não
espalhar água na areia, mas sim

encher o copo daqueles que precisam dessa água para seguir o seu
caminho e construir o futuro”.
Que acções de Responsabilidade Social é que o
Grupo Lena já realizou?
Como referi anteriormente,
o Grupo desenvolve uma vasta
acção de Responsabilidade Social
que vem desde a sua fundação. É
difícil quantificar em Euros o esforço que essa responsabilidade
tem representado para as empresas do Grupo, até porque ela
passa frequentemente pela mo-
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bilização de muita gente que voluntariamente se oferece para a
desenvolver e que portanto não
tem uma quantificação monetária directa. Trata-se de acções
muito diversificadas e com beneficiários distintos e desenvolvidas
pelo universo das empresas do
Grupo, se bem que para algumas
essa actividade assuma uma
maior dimensão do que para outras, como é natural que aconteça.
Mas daquilo que está quantificado, posso dizer que só em
2006 a Responsabilidade Social
do Grupo Lena envolveu, de forma directa, centenas de milhares
de euros.
O leque de acções é muito
vasto e não se justifica detalhá-lo
aqui, mas poderei referir o apoio
à actividade de instituições como
os bombeiros ou de artistas locais ou entidades de apoio social
ou promotoras da cultura.
Por exemplo, a acção, já recorrente, do Região de Leiria intitulada “Fazer o Bem Olhando a
Quem” ilustra de forma inequívoca a sua capacidade mobilizadora. Como se perceberá, tem
um forte impacto para a cidade
ver os seus “ilustres” (políticos e
outros) “unidos” na rua a fazer
um peditório!
Na época natalícia a Lena
Construções oferece, anualmente, uma festa a crianças especialmente carenciadas, com
prendas, animação e entretenimentos altamente sofisticados
que estas crianças nunca pensaram sequer que existissem.
Quando crescerem, estes futuros

homens e mulheres não esquecerão o dia que os fez acreditar
que o sonho é possível e pode
transformar as suas vidas.
Foi anunciado a criação
da Fundação Grupo Lena.
Qual é o objectivo?
Na Convenção do ano passado foi anunciado o objectivo de
constituir a Fundação Grupo Lena. Trata-se de uma iniciativa que
pretende dar um maior relevo e
importância à Responsabilidade
Social do Grupo e aumentar a
consciência social de todos. Os
colaboradores do Grupo e as suas famílias serão uma das preocupações principais da Fundação,
mas naturalmente que ela estará
também virada para fora, como
até aqui o Grupo tem estado.
Pretende-se também racionalizar
e tornar mais eficientes algumas
das iniciativas feitas pelas empresas individualmente e assim alavancar a imagem que o Grupo
tem junto dos que com ele se relacionam. Mas um dos objectivos
mais críticos é o de mobilizar todos os colaboradores do Grupo
Lena, fazendo-os sentir de forma
ainda mais clara que o seu trabalho e a sua empresa são parte de
um todo mais vasto, forte e consistente. Uma Fundação sólida e
visível será parte da “massa agregadora” deste Grupo empresarial que sempre soube posicionar-se como um agente sócio-económico cumpridor e responsável. Acredito que muito em
breve possamos ter notícias mais
concretas sobre o assunto.
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Obra prisional
já é uma realidade
Lizconstruções em parceria com o Governo
em benefício da população da Bahia
A entrega de uma
obra prisional ao município de Lauro de Freitas,
na Bahia, decorreu no dia
7 de Dezembro.
A obra foi realizada
pela empresa Lizconstruções, sob a responsabilidade técnica de Sérgio
Mota.
O Governador da
Bahia, na data , Paulo Souto, fez a entrega da unidade prisional à população
baiana na presença de autoridades locais.

Lizconstruções
tem nova página web
Moderno e interactivo
é o novo site da Lizconstruções que está online
desde Dezembro. Os visitantes podem consultar
neste site notícias sobre o
mercado imobiliário e ainda permite a cada cliente
a visualização de como está a decorrer a obra.
É ainda possível conhecer os lançamentos e
empreendimentos realizados pela empresa, com
textos, perspectivas, plantas e todas as informações
sobre os imóveis e obras

de empreitada.
O novo site
conta também com
o atendimento directo de assistência
técnica para clientes.
O desenvolvimento deste novo
site é um trabalho
conjunto das áreas de Marketing e
Tecnologia da Informações. Visite
o novo site: www.
lizconstrucoes.
com.br.
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A iniciativa surgiu da
Secretaria de Justiça e
Direitos
Humanos
(SJDH), com a coordenação da Superintendência
de Construções Administrativas da Bahia (SUCAB).
A Lizconstruções, como é seu hábito, apresenta uma vez mais a qualidade e segurança dos seus
serviços que transparece,
consequentemente, na
entrega de uma obra desta relevância.

Convívio
marca época
natalícia
O Natal na Lizconstruções
foi celebrado no dia 15 de Dezembro no terraço do novo
escritório, decorado de acordo
com a época.
A festa contou com a participação de todos os colaboradores da empresa que partilharam um jantar bem recheado e
receberam um cabaz de iguarias.
Esta foi mais uma forma da
empresa fundamentar a motivação, dando oportunidade a
todos os colaboradores de
partilharem um momento diferente.
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Programa “Menor
Aprendiz”

Belavista
Long Stay
a bom ritmo
nas vendas

Lizconstruções recebe jovens estudantes

Mais de metade do Belavista Long Stay já está vendido. O
Empreendimento foi lançado
em Novembro de 2006 pela
Lizconstruções e 60% já está
vendido. O stand de vendas
encontra-se ao lado do Centro de Convenções da Bahia,
onde se pode obter todas as
informações sobre as unidades
restantes.

Lizconstruções
recebe uma
centena de
convidados

Cerca de cem convidados
marcaram presença na inauguração das novas instalações da
Lizconstruções, que decorreu
no mês de Outubro.
Entre portugueses, clientes,
parceiros e amigos, o convívio
deste dia ficou marcado pelo
lanche servido no terraço do
Lena Empresarial e pela confraternização que decorreu durante esta noite.

Através de uma parceria estabelecida com a Esquadra da
Bahia “Delegacia Regional do
Trabalho – DRT”, a propósito do
Programa “Menor Aprendiz”, a
Lizconstruções contratou, em
Abril, quatro jovens estudantes
do ensino público.
O contrato decorre durante
um ano e meio, em que os quatro
primeiros meses serão de formação pessoal e profissional realizada
pela CIPÓ, instituição responsável
pelo programa. Os restantes meses os jovens terão a exercer actividade dentro da empresa.
Os alunos serão integrados
pelas diversas secções da empresa como Recursos Humanos, Financeira/Contabilidade, Comercial e Direcção.
Com esta iniciativa a Lizconstruções está a permitir a inserção destes jovens no mercado
de trabalho, sendo ainda uma Acção de Responsabilidade Social.

Lizconstruções recebe
auditoria de Qualidade
A 5º Auditoria Semestral de
Manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade decorreu em
Novembro na Lizconstruções.
Esta auditoria implicou a transição da actual certificação PBPQH SIQ - Construtoras da Empresa, para a certificação no Regimento PBQP-H SIAC Edificações, juntamente com a aprova-
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ção pelo INMETRO, que confirmou a aderência do Sistema da
empresa aos requisitos da norma ISO 9001:2000.
A auditoria foi realizada no
escritório central e na obra Teatro e Centro de Eventos de Feira de Santana. Não foi apontada
nenhuma não conformidade no
sistema.

No último mês de Dezembro realizou-se esta mesma auditoria na Lenobetão, que confirmará também a aderência do
nosso Sistema aos requisitos da
norma ISO 9001:2000. A Lenobetão é a única empresa do
Norte/Nordeste a possuir a certificação ISO 9001:2000 no ramo em que actua.

Janeiro | Junho 2007
5/7/07 2:50:55 PM

lenainternacional

Obra de Itabuna
Lizconstruções constrói Centro de Convenções
e Teatro Municipal
O Centro de Convenções e
o Teatro Municipal em Itabuna
encontram-se em fase de construção, trabalhos a cargo da Lizconstruções. Este espaço vai receber congressos, convenções,
exposições, conferências, recepções, cafés-concerto, shows, encontros científicos, culturais, sociais, comerciais, institucionais,
congressos e outros eventos.
A obra está orçada em cerca
de 14 milhões de reais, abrangendo uma área próxima ao

Hospital de Base, do qual foi doado 26 mil metros quadrados
pelo presidente da Câmara de
Itabuna, para implementação do
complexo cultural.
A área do teatro será de 4,4
mil metros quadrados, com capacidade para 800 pessoas.
O Centro de Convenções terá uma área de 2,8 mil metros
quadrados, contando com três
pavimentos. O Salão de Convenções tem capacidade para 1200
pessoas. No segundo andar será

instalado um espaço multiuso,
também com capacidade para
1200 pessoas, que poderá ser dividido em 10 salas com dimensões variadas, consoante a necessidade do evento. No último
piso haverá uma sala de lazer que
também poderá ser transformada numa sala de eventos.
Faz parte do projecto a instalação de dois elevadores para facilitar a deslocação de deficientes motores.

Novo empreendimento
em Alphaville

Lizconstruções
relembra
Páscoa
a crianças
com cancro
A Lizconstruções ofereceu
ovos de Páscoa ao Núcleo de
Apoio às Crianças com cancro,
que recebe 50 crianças da Bahia.
Esta foi uma forma de adoçar
um pouco a vida destas crianças que sofrem de cancro. Para
saber mais sobre o Nacci e como fazer doações, consulte o
site www.nacci.org.br.

Administradores
de Portugal no
Brasil

Lizconstruções constrói
o empreendimento Carpe Diem
Carpe Diem é o novo empreendimento, em Alphaville a
cargo da Lizconstruções.
Esta é uma obra marcada pela melhor infra-estrutura da região, com padrões de qualidade
e segurança.
Com apartamentos T3 e T4,
o empreendimento é constituído por três prédios e espaços
verdes.
No dia 20 de Outubro esteve reunida uma equipa de vendas, no Hotel Atlantic Tower, onde puderam conhecer melhor o
empreendimento, a estratégia de
media e ainda participar numa
palestra de motivação dirigida
por Arival Cidade, especialista
em marketing imobiliário.
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Alguns administradores do
Grupo Lena estiveram na última semana de Março na Bahia,
Brasil, no âmbito de um prémio
oferecido pelo Grupo.
Para além de fazerem a visita turística pelas praias, conheceram as empresas do Grupo
no Brasil e algumas das suas
obras.
No dia 25 de Março os administradores foram recebidos
por governantes do Brasil, com
um cocktail no terraço do Edifício Lena Empresarial. Já no dia
30 do mesmo mês foi oferecido pelo Grupo Lena um jantar
no Convento do Carmo.
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Grupo Lena Brasil

Lizmetal
rumo
a Brasília

Parceria com a Faculdade Universo

A Lizmetal, empresa do
Grupo Lena Brasil, fechou um
contrato de aluguer de uma
grua modelo SGTLIZ3036 para
a Delta Construções S.A.. O
equipamento será utilizado para a construção da sede do Ministério Público do Trabalho
que tem uma área total de
55.998 metros quadrados.

O Grupo Lena Brasil fechou
uma parceria de sucesso com a
Faculdade Universo – Universidade Salgado de Oliveira.
Esta parceria tem como principal objectivo angariar benefícios para os colaboradores do
Grupo Lena no Brasil – Lizconstruções, Lizmetal, Lizmáquinas,
Lizmármores, Agroliz e Lenobetão. Pois quem se matricular nes-

ta instituição tem à partida um
desconto de 30% nas mensalidades com condições de pagamento especiais.

lenaimobiliária
Monterg realiza
primeira
convenção

Monterg aposta na
área de imobiliária
Óbidos e Abrantes já são uma aposta da Monterg

A Monterg realizou no passado
dia 28 de Abril a sua primeira convenção. Na presença da maioria dos
colaboradores, a Administração da
empresa abordou os mais diversos
assuntos, desde a área comercial,
área de recursos humanos, área financeira e área de produção.
No final, foi feito, por António
Barroca, Presidente do Coselho Geral do Grupo Lena, um breve enquadramento da empresa com o Grupo.

Apesar da conjuntura de
crise que se faz sentir em
Portugal, a Monterg Construções acredita e por isso
aposta na selecção de produtos em áreas estratégicas.
Merece especial destaque
a Urbanização Arcos de Santa Iria em Óbidos, com uma
área de 7.259,30 metros quadrados e de 2.142,00 metros
quadrados de espaços verdes
e utilização colectiva. Esta
urbanização consiste em 45
lotes para habitação com a
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tipologia T3 e T4. Outra obra
em destaque é a construção

de moradias na Tapada José
de Jesus em Abrantes.
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“Um Futuro
ao Nosso Alcance”
Viamarca realiza o primeiro encontro de colaboradores

“Um Futuro ao Nosso Alcance” foi o lema base para o I Encontro de Colaboradores da Viamarca
que decorreu no dia 21 de Outubro no Hotel Eurosol Residence.
Os trabalhos iniciaram por
volta das 9h15 com o filme institucional do Grupo Lena.
Depois desta breve apresentação foi a vez de Paulo Fernandes,

administrador no Grupo, apresentar uma mensagem de boas vindas,
momento ainda para passar a palavra a Ana Cordeiro da Direcção
da Qualidade na Viamarca.
Pelas 10 horas discursaram
Carlos Gonçalves e Nelson Santos
da direcção Sistemas de Informação sobre o tema “Gerir Informação de Gestão”. Minutos depois

teve a palavra Ana Cordeiro da Direcção de Recursos Humanos.
Após um coffee break foi a vez
do Marketing, sobre o tema “Pensar Marketing e agir Comercialmente” falaram Paulo Fernandes e
Teresa Azevedo.
Momentos, depois falou Sandra da Direcção Financeira e às
11h45 o tema em questão foi

“Como Produzir com eficiência e
eficácia”. Arménio Paz falou sobre
a sinalização horizontal, Ana Monteirinho sobre a sinalização e Carlos Silva sobre o planeamento e
orçamentação.
Os trabalhos terminaram com
um debate e um documentário
que antecederam o almoço de
convívio.

Arqui – Jardim já iniciou
a manutenção da A8 e da A15
Revestimentos em auto-estradas é uma aposta
A Arqui - Jardim aposta ainda
na manutenção de auto-estradas.
Os trabalhos iniciaram com a empreitada de manutenção do revestimento vegetal, reparação e montagem de vedação, limpeza e varredura na A8 (CRIL/LEIRIA) e na
A15 (ARNÓIA/SANTARÉM) pelo
período de três anos, num total

de 170 quilómetros.
A empreitada é constituída
por três lotes, em que o primeiro
engloba a A8, entre a CRIL (saída
para o Túnel do Grilo) e o Nó da
Arnoia (inclusive), o LOTE B – A8,
entre o nó da Arnoia e o nó de
Leiria e ainda o LOTE C, o nó da
Arnoia e o nó com A1.
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Viamarca fornece sinalização
Sinalização horizontal do IC ao nó de Pombal da A1
A Viamarca, empresa de sinalização e segurança rodoviária
que integra a Lena Serviços, foi a
escolhida para fornecer e colocar
a sinalização horizontal na ligação
do IC8 ao nó de Pombal da A1.
A obra, que esteve a cargo da
Brisal – Auto-estradas do Litoral,
teve ainda a Viamarca como
responsável da colocação de
equipamento de guia e de sinalização de selecção de vias em
pórtico.
Este lanço foi inaugurado no
dia 4 de Dezembro, por Mário Lino, Ministro das Obras Públicas,
Transportes e Comunicações.

Na procura da excelência
Liz On-Line associa-se à ACEP
Desde finais de 2006 que a
Liz On-Line inclui no seu portfólio de produtos o E-Commerce.
Ao desenvolver sites com processos de negócio electrónico, a
Liz On-Line assume a missão de

contribuir para o sucesso do ECommerce em Portugal.
Esta empresa vai desenvolver
estratégias de promoção e de
credibilização deste sector junto
dos seus clientes, como também

participar activamente em iniciativas que ajudem a alcançar estes
objectivos.
Foi com este espírito que a
Liz On-Line decidiu associar-se à
ACEP – Associação do Comér-

cio Electrónico de Portugal – a
única entidade Portuguesa, acreditadora de competência de sites direccionados para a prestação de serviços B2C (Businessto-Consummer).

Eventura organiza Festa de Natal
Cerca de 0 pessoas na Festa de Natal da Mitsubishi
A Eventura organizou, pelo
segundo ano consecutivo, a
Festa de Natal da Mitsubishi
Fuso Truck Europe, SA que
reuniu cerca de 650 pessoas.
A festa realizou-se no dia
16 de Dezembro, na Quinta do
Lago, em Alferrarede, Abrantes,
em ambiente de grande ale-
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gria.
Este evento teve como
ponto alto a animação infantil,
onde se destacaram as Toillet
Racer, um dos equipamentos
mais recentes na empresa, e o
Teatro dos Palhaços.
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Liz On-Line disponibiliza
site à APPC – Leiria
Comemoração do Ano Europeu de Oportunidades
para Todos fomenta Responsabilidade Social
A Liz On-Line, Projectos de
Internet, S.A., no âmbito da
Responsabilidade Social e de
forma a comemorar o Ano Europeu de Oportunidades para
Todos, celebrou um protocolo
de colaboração com a Associação Portuguesa de Paralisia
Cerebral (APPC), na sede da
APPC – Leiria, situada na Rua
Verde Pinho, em Marrazes, Leiria.
Este protocolo tem como
objectivo proporcionar a divulgação institucional e de serviços da APPC - Leiria. Para isso a
Liz On-Line, junta o seu know-how, produtos e serviços, comprometendo-se assim a desenvol-

ver e implementar gratuitamente
um website, disponível a partir
do dia 26 de Julho do corrente
ano.
O website estará programado para disponibilizar uma linguagem específica para portadores de deficiência.
A Liz On-Line disponibiliza
ainda à APPC – Leiria o backoffice orientado para a gestão e
manutenção de conteúdos.
A empresa de projectos de
Internet vai disponibilizar gratuitamente à APPC - Leiria, por
um período de dois anos, um
pack de dez mailboxes com um
espaço de 100 MB de capacidade de envio e recepção.

Petroibérica em Torres Novas
Novo Posto de Abastecimento em Zibreira
A Petroibérica abriu no mês
de Setembro de 2006 mais um
Posto de Abastecimento, desta
vez na Zibreira (Torres Novas).
Esta nova posição conta
com duas ilhas de abastecimento, uma para veículos ligeiros e
outra mais vocacionada para
pesados.
Este Posto de Abastecimento funciona em regime de 24
horas, através do pagamento
por meio de Multibanco/Visa
ou Cartão Frota Petroibérica.
Os clientes da Petroibérica
poderão encontrar na loja de

conveniência os mais variados
produtos, desde lubrificantes,
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imprensa, café, gelados, bebidas, entre outros.
Na sequência
da abertura deste
novo Posto de
Abastecimento a
Petroibérica celebrou com a Renova um protocolo de cedência
e utilização de
cartões frota Petroibérica com
intuito de envolver todos aqueles que colaboram diariamente

com a Renova e torná-los também parceiros.
A Petroibérica disponibiliza
em toda a sua rede de postos
uma solução inovadora de Cartões Frota que associa a componente comercial (crédito e
desconto) a um conjunto alargado de serviços.
O Cartão Frota Petroibérica
permite ao seu aderente abastecer sem pagar no acto do
abastecimento um veículo da
sua frota, permitindo uma maior
eficiência operacional na gestão
da sua frota automóvel.
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Equicomplex
a crescer...
A Equicomplex regista um
aumento record de vendas durante o primeiro trimestre deste ano. O aumento significativo
do volume de negócios da Equicomplex foi reconhecido pela
Xerox, pois as vendas superaram largamente as expectativas.
A Equicomplex é o concessionário Xerox para os concelhos de Leiria, Marinha Grande,
Batalha, Porto de Mós, Alcobaça e Nazaré. Já a Xerox é líder
no mercado nacional de soluções documentais. Concebe e
comercializa soluções para a
criação, duplicação, arquivo,
acabamento e distribuição de
documentos.

...e com
novo site
A
Equicomplex fez
um refresh total ao seu
endereço de Internet. Com novas funcionalidades, este site prima por uma
imagem moderna e virada para
a tecnologia.
Para além dos canais já
existentes, acrescentou-se ao
seu novo site um canal de formulários com pedidos de visita,
de assistência técnica, de orçamentos, de consumíveis e ainda
de contactos.
Oferece ainda um canal onde apresenta os diversos produtos que dispõe, como impressoras, faxes, multifuncionais, software e consumíveis.Visite em
www.equicomplex.pt.

Segilink em Fátima
muda de instalações
Um espaço acolhedor e central
A Segilink em Fátima mudou
de instalações, no dia 13 de
Maio, situando-se agora no Edifício Jasmim, Avenida Beato Nuno em Fátima.
Sempre a pensar, sobretudo,
nos seus clientes, a Segilink, em
Fátima, procurou um espaço
mais acolhedor, central, de fácil

Segilink fideliza
Porto de Mós

É em Porto de Mós que a
Segilink gere seguros com maior
antiguidade.
Clientes e apólices com mais
de 35 anos podem agora contar
com o Rigor e a Solidez que caracterizam o Grupo Lena.
A empresa está na zona histórica de Porto de Mós desde
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acesso e com estacionamento garantido.
A Segilink espera por
si, com uma equipa reforçada e o profissionalismo
de sempre.

1968.
Desde o Verão passado que
a Segilink aposta na fidelização
de uma carteira exigente.
Com a equipa reforçada, os
objectivos de satisfazer os seus
clientes e querer continuar a
marcar pontos na qualidade dos
serviços que presta mantêm-se

e tornam-se cada vez mais firmes.
Porto de Mós conta com
Isabel Crachat, Lúcia Garcia, António Crachat e Lurdes Vieira
para promover e garantir segurança em todos os ramos disponíveis no mercado nacional.
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Lena Hotéis & Turismo lança
marca Lena Travel

Clube Jorginho

Rota 39 passa a Lena Travel
Após a passagem da marca
Rota 39 para Lena Travel, esta
empresa agora da Lena Hotéis e
Turismo, mudou de instalações.
Esta mudança deve-se à criação
da Marca Lena Travel e da oferta
de novos serviços, além de uma
procura mais exigente e cada
vez maior por parte dos seus
clientes.
As novas instalações estão
situadas desde o dia 12 de Março, nas galerias do Hotel Eurosol
Leiria, sitas na rua D. José Alves
Correia da Silva, loja 9, Leiria.
NOVO SERVIÇO
DE RESERVAS ON-LINE

A Lena Hotéis e Turismo
anuncia o lançamento de um novo serviço de reservas on-line
da Lena Travel. A nova funcionalidade permite que a partir deste
momento os clientes da Lena
Travel possam efectuar as suas
reservas através do site www.
lenatravel.pt em parceria com o
operador Soltrópico. Através

deste sistema inovador o cliente pode gerir à sua
vontade, as
escolhas referentes as
suas viagens, simular preços e
concretizar reservas. Esta inovação da Lena Travel insere-se na
estratégia da Lena Hotéis e Turismo em apostar no e-business.
A gestão do e-business já está implementado em todos os
hotéis da rede Eurosol e existe
uma pessoa responsável que trata da gestão diária do mesmo.

Todas as unidades Eurosol
têm disponível, desde Março, o
Clube Jorginho, um serviço pensado exclusivamente para as
crianças. A adesão ao clube pressupõe um conjunto de vantagens
que vai desde um menu feito exclusivamente para as crianças, em
todos os restaurantes da cadeia
Eurosol, o «menu do Jorginho»
com um custo reduzido que inclui uma sopa, prato, sobremesa,
bebida, brinde e toalhete de papel com jogos de pintar, além de
programas especiais para crianças, uma loja com produtos de
merchandising, acesso à internet e
uma newsletter.

Hotel Eurosol Estarreja distinguido
O Hotel Eurosol Estarreja foi
distinguido pela Secretaria de Estado e do Turismo com a atribuição, em Janeiro, do Estatuto de
Utilidade Turística. O estatuto
agora adquirido pelo hotel permite benefícios fiscais junto das
entidades reguladoras.
O Eurosol Estarreja & SPA é
um hotel de quatro estrelas dimensionado para 67 quartos, in-

cluindo 12 suites. Dispõe do restaurante «Real Cozinha Velha»,
bares, sala de banquetes, salas de
reuniões, beauty Spa, health club
com ginásio, sauna e banho turco,
jacuzzi, piscinas (interior e exterior), sala de leitura, Kids club,
court de ténis, mini-golf e jardim
de árvores centenárias com zonas pedonais, incluindo estacionamento e garagem privativo.

Hotel Eurosol Residence
apresenta novo restaurante
A Lena Hotéis e Turismo remodelou o restaurante e o bar do Hotel Eurosol Residence em Leiria. A
intervenção permitiu aliar o ambiente agradável, com um espaço
mais acolhedor.A partir de agora os

clientes do Hotel Eurosol Residence podem usufruir de uma nova
comodidade e provar as especialidades mais requintadas da região.
O Eurosol Residence oferece
um serviço assente numa gestão
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profissional e no cumprimento integral das necessidades de cada
cliente. Dispõe de 58 apartamentos e é uma unidade especialmente recomendada para clientes empresariais exigentes, em estadas

prolongadas, para famílias e turistas. O hotel dispõe do restaurante
«Cozinha Nova», bar, health club
com ginásio, banho turco, sauna,
piscina, duas salas de reuniões e
estacionamento privativo.
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Publicenso adquire carteira
de clientes da Zook
Mais 134 novos clientes

A Publicenso adquiriu a
carteira de clientes da Zook,
empresa de comunicação
também de Leiria.
Esta empresa, Zook, detida pela Design Store, integrava uma rede nacional de
agências criativas para as
Pequenas e Médias Empresas.
A operação permitirá um
crescimento significativo (134
novos clientes), reforçando
assim uma liderança já destacada neste mercado.
Esta aquisição enquadra-

se na estratégia da Publicenso
que assenta no crescimento
orgânico bem como por fusão, apresentando aos clientes
soluções mais amplas e integradas de comunicação.
A Publicenso estima para o ano de 2007 um crescimento de 40% face ao ano
passado, com o reforço da
sua oferta de produtos e
serviços e a conquista de
mais clientes no segmento
alto.

Natal nos Hotéis
A festa de Natal da Lena Hotéis decorreu no Eurosol Leiria,
onde estiveram presentes colaboradores de todos os hotéis do
Grupo Lena (Leiria, Alcanena,
Estarreja, Seia e Gouveia),Termas
de Monte Real e Lena Travel.
Nesta festa estiveram ainda
presentes a Adminsitração do
Grupo: Vieira Rodrigues, António Barroca, Fátima Barroca e

Paulo Fernandes.
A festa natalícia ficou marcada pela entrega de prendas às
crianças, entrega de lembranças
aos colaboradores, sorteio
de cerca de 75 vouchers para
colaboradores estadas em unidades hoteleiras a nível nacional, buffet e animação para
crianças: pinturas faciais, modelagem de balões.

Uma passagem de ano com casa cheia
Réveillons nos Hóteis Eurosol
Os Réveillons nos Hotéis Eurosol foram um sucesso.
Os três hotéis que comemoraram de uma forma mais activa

a passagem do ano, em Seia,
Gouveia e Estarreja, tiveram a
casa cheia.
A noite foi muito animada.
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Para além da música ao vivo na
noite de 31, os presentes tiveram ainda direito ao almoço de
ano novo.

Em Seia a estada mínima para
esta ocasião era de quatro noites, já em Gouveia era de apenas
três noites.
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Hotéis Eurosol
com novos serviços
Fitness Club, Wellness SPA e Pindas-Herbal SPA
A Lena Hotéis e Turismo oferece novos serviços nas suas unidades hoteleiras, desde o primeiro dia de Janeiro de 2007. O Hotel Estarreja integra agora o Eurosol Fitness Club e o Eurosol
Wellness SPA, que resultam do
esforço de integração destes
serviços na gestão da unidade,
do ginásio e SPA de Estarreja. O
melhoramento destes serviços
são uma aposta do hotel no mercado local, reforçando também o
seu programa de alojamento.

Na mesma linha de bem-estar, as Termas de Monte Real
alargaram também a sua oferta,
disponibilizando novas terapias,
através da introdução do PindasHerbal SPA, que une a aromaterapia à fitoterapia, através de
uma massagem que promove o
descongestionamento pulmonar.
Desde o inicio de Janeiro que todos os colaboradores apresentam também novas fardas, como
forma de reforçar a imagem da
Lena Hotéis e Turismo.

Ginásio e SPA de Estarreja
com novidades
Hotel Eurosol Estarreja
assume gestão dos espaços
O Hotel Eurosol Estarreja assume agora a gestão do ginásio e
do SPA, proporcionando assim
novos serviços e novos produtos,
sempre com o objectivo de corresponder às necessidades dos

seus clientes.
Existe uma aposta nítida no
mercado local.
O SPA tem uma nova filosofia
com novas terapias. Existe ainda
um reforço nos programas com

alojamento no Eurosol Estarreja.
Também o Ginásio do Hotel
Eurosol Residence tem novos

produtos, pois alargou a sua oferta com as modalidades Pilates e
Yoga.

Hotéis Eurosol participam em workshop
Workshop para agentes de viagens em Salamanca
Os Hotéis Eurosol participaram em Março em três
workshops. Nos dia 6 a 8 em La
Coruña e Vigo, onde tiveram
contacto com operadores, agentes, jornalistas e outros. Nos dias

13 a 15 de Março foi em Valladolid e Salamanca. Nesta última cidade o workshop foi dedicado a
agentes de viagens de Salamanca,
onde, entre muitas outras presenças, participaram unidades
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hoteleiras regionais e empresas
de animação sedeadas no âmbito territorial desta Região de
Turismo.
Esta iniciativa surgiu no âmbito do I Encontro Empresarial

Luso-Espanhol de Logística, que
decorreu no Palácio de Congressos de Castilha e Leão, em
Salamanca.
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Rentlei com novo
serviço para clientes

Lenaparts
aumenta
gama de
produtos
A Lenaparts possui actualmente um vasto leque de marcas
como sejam Grundig, Sony, Alpine, Nokia, Samsung, Blaupunkt,
Motorolla, Benk, Otek, entre outras. No leque destas marcas incluem-se produtos como DVD,
GPS, máquinas fotográficas, telemóveis, aparelhagens, rádios,
PDA’s, entre outros.

Lena
Automóveis
entrega
prémios do
Canal Lena
A Lena Automóveis entregou
em Março os prémios Canal Lena - Automóveis no seguimento
do Challenge Canal Lena 2006.
No total, o sector automóvel do
grupo superou os objectivos em
608,7% em 2006 pelo que foi
evidente o esforço demonstrado
na angariação e registo de negócios no Canal Lena. Pela prestação no Canal Lena em 2006, foram entregues prémios a três
colaboradores: Nuno Alves da
Rentlei, pelo maior número de
angariações e valor angariado,
Maria João Farinha da LPM Tomar, pelo segundo lugar no número de angariações e Paulo
Gaspar da Rentlei, pelo terceiro
lugar no número de angariações.
Para 2007, a lena Automóveis
tem já delineado um novo Challenge interno para dinamizar o
Canal Lena em que as novidades
são o Prémio Equipa e a introdução das empresas de Angola nos
objectivos do Canal Lena.

Nova ferramenta em www.rentlei.pt
Desde Abril
que a Rentlei tem
disponível uma
nova ferramenta,
via site www.rentlei.pt, que permite aos seus clientes uma melhor
gestão e controlo
da sua frota.
Esta nova funcionalidade possui
um conjunto de
vantagens associadas, como informação sobre as condições de contrato,
informação sobre
o número de quilómetros associados, informação
sobre as próximas duas inter-

Mais uma edição
do Lena Tour

LPM recebe alunos e professores
A LPM recebeu no dia 5 de
Dezembro mais um momento
do Lena Tour. Esta edição contou com uma visita às instalações da LPM e uma volta num
dos carros de competição da
empresa com o piloto António
Monteiro. Esta última actividade, como já é habitual, maravilhou cerca de 15 alunos e professores da escola, mesmo com
o mau tempo que se fez sentir.
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venções, consulta de sinistros e
ponto de situação na resolução

dos mesmos e ainda
consulta da rede de
fornecedores preconizada pela Rentlei.
Inicialmente , o
acesso será somente
para os gestores de
frota das empresas-cliente. Posteriormente, está prevista a
extensão dos acessos
aos próprios utilizadores das viaturas.
Esta nova ferramenta permite à Rentlei inovar no relacionamento com os seus
clientes através do
fornecimento de informação útil sobre os contratos de aluguer operacional.
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Lena Automóveis
em novos mercados

Lena
Automóveis
apresenta
novidades

Novas marcas e novas zonas
A Lena Automóveis
tem apostado numa estratégia de crescimento
em novos produtos de
forma a ganhar uma dimensão nacional no sector automóvel.
Desde Abril, a Lena
Automóveis detém a representação da marca
Ford para as zonas de
Leiria, Pombal e Caldas
da Rainha, com a LizDrive S.A (antiga Topmáquinas). Numa primeira fase as instalações deste concessionário
irão situar-se em Leiria, no Pinhal
Novo, freguesia dos Pousos, estando também prevista a abertura de instalações nas Caldas da
Rainha até final do ano. Por ou-

tro lado, tem sido visível a estratégia de inserção em novas regiões. A Lena Automóveis passou
a representar a Peugeot também
na zona do Oeste, nomeadamente, Bombarral, Caldas da
Rainha e Peniche. Esta aquisição

foi possível com a aquisição de 70% do Concessionário Filipe Santos Silva que, além da marca
Peugeot, trás para o universo Lena duas novas
marcas: a Kia e a Case.
Estas aquisições, permitirão à Lena Automóveis facturar em 2007
cerca de 50 milhões de
euros contra os 34 milhões de 2006. Até final
do primeiro semestre,
prevêem-se ainda mais desenvolvimentos na representação
das marcas existentes em novas
zonas dentro do sector automóvel do grupo.

Servilena reconhecida
pela marca Isuzu
A Servilena foi premiada no
início do ano pela marca ISUZU em Portugal pelas vendas
realizadas no decorrer do ano
2006.
Este Distribuidor iniciou a
comercialização da Isuzu no
início de 2006, sendo que no
final do ano as vendas representaram 5,8% do bolo total da
marca em Portugal. A Servilena
conseguiu colocar-se entre os
10 melhores distribuidores Isuzu a operar no País.
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As empresas da Lena Automóveis apresentaram no início
do ano algumas novidades: o
Peugeot 207 CC na LPM, o
Opel Corsa Van e Isuzu D-Max
na Servilena.
A par disso, o Peugeot 207
foi eleito "Utilitário do Ano
2007" pelo Júri do “Carro do
Ano / Troféu Volante de Cristal”, composto por 20 jornalistas especializados da área automóvel. Esta distinção, sobre o
Peugeot 207 1.4 HDi Premium,
reconhece o carácter de referência do mais recente modelo
da Peugeot.

Cooperação,
Satisfação e
Rentabilidade
na Festa de
Natal

Decorreu no dia 16 de Dezembro a Festa de Natal da Lena Automóveis que este ano se
realizou na Quinta das Silveiras
em Leiria e teve como lema
"Ganhar o futuro com cooperação, satisfação e rentabilidade".
A festa contou com os colaboradores e administradores da
Lena Automóveis.

inforLENA 37
5/7/07 2:52:11 PM

lenaautomóvel

Vantagens comerciais
a 1800 colaboradores
Lena Automóveis assina protocolo
de cooperação com o Centro Hospitalar
A Lena Automóveis assinou um acordo de cooperação com os hospitais de
Abrantes, Torres Novas e Tomar, que constituem o Centro Hospitalar do Médio Tejo
(CHMT). O Protocolo foi assinado em Novembro de
2006 no Centro Hospital de
Torres Novas.
Este acordo prevê a concessão de vantagens comerciais aos mais de 1800 colaboradores destas unidades
hospitalares, que passam agora a beneficiar de vantagens
comerciais na aquisição dos
produtos e serviços que as
empresas da Lena Automó-

veis comercializam, como
por exemplo a aquisição de
viaturas novas e usadas, serviços de manutenção, vendas
de peças e utilização de renta-car.
A Lena Automóveis disponibilizou também um gabinete de apoio que centraliza
todos os pedidos provenientes dos colaboradores destas
entidades. O contrato de cooperação entre as duas entidades vigorará durante um
ano.

Rentlei lança Rent-a-Car em Angola
Expansão do negócio Lena Automóveis em Angola
A RENTLEI, empresa da Lena
Automóveis dedicada à Gestão
de Frotas e ao aluguer de viaturas de curta duração, lançou no
passado mês de Novembro o negócio do rent-a-car em Luanda.
A Lena Automóveis está presente em Angola desde o início
de 2006, com a aquisição de duas empresas TEC (inicialmente
dedicada a motociclos) e Nova
Imagem (comunicação e imagem).
Tendo por base a experiência adquirida no mercado nacio-

nal e a crescente importância do
mercado angolano, a Lena Automóveis expandiu o negócio da
TEC para o rent-a-car no final
do ano passado e para a comercialização e manutenção de viaturas no início deste ano.
A Lena Automóveis terá ainda disponível um Call Center
gratuito que permitirá de forma
fácil e cómoda fazer reservas e
marcações de serviços a partir
de Portugal.
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Pedro Carvalho
Director de Marketing do Grupo Lena
Desde Outubro que
Pedro Carvalho ocupa o
cargo de Director de
Marketing do Grupo Lena.
Começou por dar aulas de Relações Internacionais e Economia na
Universidade Lusíada do
Porto. Anos depois parte
para novos rumos e torna-se director de mercados de exportação de
uma empresa têxtil, cargo este que lhe permite
percorrer o mundo, passando por países da Ásia,
África, do Médio Oriente
e América do Sul.
Ainda neste grupo assume o cargo de Director de Marketing e ainda
Director Executivo de
duas empresas, uma em
França e outra em Portugal.
Ligado a dois projectos no sector imobiliário,
um em promoção e outro na reabilitação de
edifícios, Pedro Carvalho
não pára de alargar as suas experiências em diferentes áreas de negócio,
para além de ter desenvolvido durante três anos
projectos de consultoria
para Pequenas e Médias
Empresas, hoje é ainda
sócio de um projecto de
restauração.
Como director de
Marketing do Grupo Lena pretende dar a conhecer a realidade do Grupo
a uma escala nacional, im-

"...alargar o Marketing para além
da comunicação e relações públicas,
com uma maior intervenção
e apoio na área comercial..."
portante face ao objectivo estratégico da cotação
no mercado de capitais.
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Tem ainda como objectivos alargar o Marketing
para além da comunica-

ção e relações públicas,
dando um maior apoio à
área comercial na pros-

pecção e análise de mercado.
Realça o que já está
feito pelo Marketing do
Grupo Lena – “já há uma
boa base” – e pretende
trazer mais valias para os
bons projectos como a
Convenção, o Lena Business e o Challenge.
Pedro Carvalho fala
da importância do Marketing e do seu processo
de aplicação “o estudo
do cliente e mercado deve ser anterior ao surgimento do produto, o
contrário coloca demasiada pressão nas equipas
comerciais”. Salienta ainda que a sua visão dos
fundamentos do Marketing está mais assente no
seu lado analítico e no
tratamento estatístico e,
por outro lado, o da psicologia, criando ainda
maior interesse e partindo daí para a comunicação e abordagem criativa.
O “novo” Director
de Marketing do Grupo
demonstra o seu contentamento em colaborar
no Grupo Lena e refere
que a maior surpresa foi
a “cultura entre pessoas,
onde existe um bom ambiente”.
Fala da Festa de Natal
como o momento mais
descontraído e diferente,
onde cada um se soltou
um pouco dos símbolos
profissionais que representam.
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