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EDITORIAL

Após mais um ano de trabalho árduo, em que o Grupo Lena
conseguiu ultrapassar todos os objectivos a que se propôs, é chegado agora o tempo de férias que, para muitos,
representa a recompensa mais do que merecida por todo o
esforço e dedicação. Para outros, representará um período
de trabalho acrescido, pela sazonalidade da sua actividade,
como é o caso das empresas do sector do Turismo.
Para ambos os casos, é desejo do Conselho Geral do Grupo
Lena que esta época veraneia seja um momento de bem‑estar e de realização pessoal ou profissional, para que no
início do próximo trimestre possamos olhar para trás com
orgulho e satisfação.
E a propósito dos próximos meses, há uma série de datas
que se aproximam e que representam momentos altos na
cultura e espírito de equipa que caracteriza o Grupo Lena.

VOTOS DE

boas férias!
Já em Setembro, o IX Challenge realiza-se em Serpa, esperando-se mais uma vez que este evento repita o sucesso de
edições anteriores.
Ainda no final desse mês, terá lugar a I Convenção Comercial Grupo Lena. Mais um momento alto que esperamos
possa ser não apenas útil do ponto de vista da partilha e
aprendizagem, mas agradável pelo convívio saudável entre
quadros do Grupo que partilham a mesma missão: fazer da
marca “Lena” uma realidade incontornável no panorama
nacional e internacional.
Destaque ainda para as notícias que preenchem o “novo
rosto” do nosso boletim interno. O Inforlena apresenta-se
a partir desta edição não só mais jovem e atraente, mas
mais direccionado para grandes temas que preenchem
as preocupações do Grupo Lena do ponto de vista
estratégico.
Mais espaços de opinião e ainda rubricas
como o artigo “Tecnologia” ou a “Agenda” são
algumas das novidades, sem no entanto descurar a importância das notícias das empresas que
dão vida ao nosso Grupo.
Agora e sempre, o dinamismo e a necessidade
contínua de melhorar, crescer e progredir são os
alicerces do Grupo Lena... e devem estar presentes
em todas as instâncias da nossa actividade. Quer seja
nas iniciativas internas realizadas por cada empresa,
quer seja nos projectos de âmbito mais global e que
envolvam outros parceiros dentro e fora do Grupo.
As acções de Responsabilidade Social Empresarial, que também destacamos nesta edição,
são disso exemplo e um motivo de orgulho para
todos!
Que estas férias sirvam também para reflectir
mos sobre o papel das nossas empresas na
sociedade e o contributo de cada um de nós,
em particular, para fazer do Grupo Lena cada
vez mais um exemplo a seguir.
Boas férias!
António Barroca Rodrigues
Presidente do Conselho Geral
JUL/SET 2007 INFORLENA_

DESTAQUE

VIII Convenção Grupo Lena
realizada
na Alfândega do Porto
Sob o lema “Cooperar
para Inovar”, o Grupo Lena
voltou a reunir, no passado
dia 11 de Maio, mais de 300
quadros de primeira linha
numa jornada de trabalho
que este ano se realizou pela
primeira vez no Porto.
As boas-vindas estiveram a cargo do Presidente do
Conselho de Administração
da Lena Construções e Vice‑Presidente do Conselho Geral do Grupo Lena, Joaquim
Barroca Vieira Rodrigues,
que justificou a opção pelo
Norte do País para a realização da VIII edição deste encontro anual com a intenção
do Grupo aumentar as suas
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operações nesta região, nomeadamente na área da Biotecnologia onde já desenvolve uma actividade de relevo
há vários anos.
Neste âmbito, o Grupo
Lena teve o privilégio de contar com um convidado muito
especial, o Professor Alexandre Quintanilha, Director do
IBMC da Universidade do Porto, que foi o orador convidado
no já tradicional espaço “Um
outro olhar”. “Não é todos os
dias que temos a oportunidade de ouvir um dos cientistas
nacionais com maior reputação internacional”, afirmou
Joaquim Barroca Vieira Rodrigues, a quem coube ainda a

honra de apresentar a primeira empresa Lena Business: a
Eco Choice.
Durante a Convenção
também foram apresentados os objectivos do Grupo
Lena até 2010 e analisados
todos os compromissos assumidos durante o ano 2006,
nomeadamente a entrada
das empresas Lena em novos mercados internacionais
(Espanha, com actividades
ligadas à Biotecnologia, e
Marrocos, com actividades
de construção) e o reforço
da aposta em tecnologias de
informação e formação, a par
do crescimento financeiro
que, uma vez mais, superou

as expectativas, com 520 milhões de euros de facturação
e um crescimento de mais de
20% face a 2005.
“A nossa dimensão deve
ser motivo de orgulho para
todos nós, mas é igualmente um sinónimo de responsabilidade crescente que
todos deveremos assumir”,
referiu o Presidente do Conselho Geral do Grupo Lena,
António Barroca Rodrigues,
anunciando ainda a reorganização dos Conselhos Estratégicos da Lena SGPS em
cinco sectores: Construções,
Ambiente e Energia, Turismo
e Serviços, Comunicação e
Automóveis.

DESTAQUE

GALA Lena Business
recebe 31 escolas
de ensino superior

A III edição do Lena Business – uma iniciativa que promove o empreendedorismo junto dos estudantes universitários – foi apresentada
no dia 11 de Maio, durante a IV Gala Lena Business, um evento que reuniu mais de 500 convidados, entre administradores e quadros de primeira linha do Grupo Lena, deputados, autarcas, governadores civis, representantes de consulados, presidentes de institutos politécnicos
e reitores, e, ainda, o Ministro dos Assuntos Parlamentares, Augusto Santos Silva.
Esta edição do Lena Business conta com a participação recorde de 31 instituições de Ensino Superior – que para o efeito assinaram um
protocolo com o Grupo Lena –, permitindo que os seus estudantes concorram através da apresentação de ideias inovadoras de negócios. O
Lena Business serve também de plataforma de cooperação entre as empresas do Grupo Lena e as instituições universitárias.
De 19 escolas de ensino superior na última edição, para 31 em 2007, o crescimento do Lena Business em termos de procura revela a
sua importância no contexto nacional no que concerne à inovação e aproximação do mundo empresarial aos centros de saber.
As melhores ideias de negócio apresentadas no âmbito deste concurso serão transformadas em empresas participadas pelo próprio Grupo Lena, ficando os seus autores com 15% do capital social (capital mínimo de 100 mil euros) das novas empresas assim constituídas.
A edição deste ano do Lena Business apresenta também a novidade de o projecto vencedor ser contemplado com um sistema de informação criado pela empresa Quidgest, que se associa assim à iniciativa, oferecendo aos vencedores o desenvolvimento de um sistema
de informação feito à medida das necessidades concretas da empresa a criar e que interagirá com os sistemas de informação de gestão
utilizados no Grupo Lena.
O Lena Business, lançado em 2002, enquadra-se na política de crescimento do Grupo Lena pela potenciação de novos negócios, com o
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«know-how» e inovação trazidas por novas ideias e novos parceiros.

DESTAQUE

Eco Choice patrocina conferência
“Construção Sustentável – Que Futuro?“

Realizou-se no passado dia 11 de Junho, no auditório do INETI, a conferência
“A Construção Sustentável – Que Futuro? O Nosso Contributo”, organizada pelo
INETI e Escola de Negócios do Grupo Lena
e patrocinada pela Eco Choice.
A conferência contou com 150 participantes que tiveram a oportunidade de
ouvir um painel de especialistas de várias
áreas ligadas à construção sustentável, a
nível nacional e internacional. As questões
abordadas foram construção sustentável,
tecnologias nesta área e casos práticos da

EncerramentO
do torneio
Liga-Lena 2007
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sua aplicação.
O conjunto de todas as apresentações
encontram-se disponíveis para “download”
no site da Eco Choice, em www.ecochoice.
pt.
O Grupo Lena, através da Eco Choice, tornou-se associado desde Junho de
2007 do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (BCSD - www.
bcsdportugal.org), com o objectivo de enfatizar a preocupação do Grupo ao nível do
Desenvolvimento Sustentável, atendendo
aos novos desafios que se advinham.

A Liga Lena já é uma tradição
no seio do Grupo Lena, sendo uma
das mais evidentes formas de expressão do espírito de equipa e da
motivação dos colaboradores.
Desde Abril deste ano que 25
equipas (19 masculinas e seis femininas) vinham por entre risos, tombos, suor e muita garra a disputar
um lugar no pódio.
No passado dia 13 de Julho teve
lugar a grande Final do Torneio Liga
Lena 2007 e a entrega de prémios.
Tendo havido dois torneios distintos
– o feminino e o masculino – foram
apuradas duas equipas vencedoras
nas respectivas finais: As Pitubas e
Os Infiltrados, respectivamente.
Cada uma destas equipas ven-

cedoras recebeu um “voucher”
para um jantar e uma taça, como
manda a tradição.
No intervalo dos jogos, o espectáculo Roda de Samba, um misto
de Samba e Capoeira, contagiou o
público com muito ritmo e boa disposição.
No final dos jogos, depois da
entrega dos prémios, todos tiveram a oportunidade de participar
nas divertidas actividades que a
organização preparou para todos
os espectadores, incluindo os mais
pequenos. Para além da animação,
todos os presentes participaram
num lanche convívio, para recuperar forças depois de uma final de
emoções fortes!

DESTAQUE

A Escola de Negócios do Grupo Lena está
a realizar, em parceria com a Lizmarkt, um
ciclo de conferências sobre “Gestão, Respon-

quadros médios e superiores e na comunidade académica de Leiria. Ao todo, assistiram às duas primeiras conferências cerca de

“Gestão, Responsabilidade
Social e Ética
nas Empresas” em debate
sabilidade Social e Ética nas Empresas”, destinada à comunidade empresarial da região.
Esta iniciativa, que vai já na segunda conferência, tem tido grande sucesso junto dos

300 pessoas que ouviram os reputados professores Tomás Palácios, professor da Universidade da Estremadura que falou sobre a
problemática das empresas familiares, e o

fiscalista Saldanha Sanches, que
abordou temas relacionados com
planeamento fiscal.
A próxima conferência está
marcada para Setembro e vai
incidir sobre a responsabilidade
civil e criminal dos gerentes e
administradores das sociedades
comerciais.
A Escola de Negócios do Grupo Lena reúne assim um conjunto de conceituados especialistas
que promovem a discussão de
temas importantes na gestão das
empresas, sendo esta também
uma oportunidade para alargar a
formação aos quadros do Grupo.

Programa Alta Direcção de Empresas
arrancou em Junho
A Escola de Negócios do Grupo Lena já iniciou o Programa de Alta Direcção de
Empresas com as Formações Avançadas, iniciadas em Junho. Estas formações têm
como público-alvo os administrados de empresas do Grupo Lena e quadros com potencial de evolução no Grupo e contemplam cursos de Formação Avançada desenvolvidos em parceria com instituições do ensino superior, das quais são exemplo o
ISCTE e o IPL.
- 2ª Edição do Ciclo de Seminários “Gerir para Criar Valor” - teve início a 28 de
Maio, subordinada ao tema “Consolidar competências de gestão de pessoas para a
criação de valor”.
- 3ª Edição do Curso de Formação Avançada em Liderança Comercial e Comunicação Eficaz - teve início a 25 de Maio, desenvolvido em parceria com o INDEG/ISCTE.
- 4ª Edição do Curso de Formação Avançada em Planeamento e Controlo Estratégico - teve início a 15 de Junho, desenvolvido em parceria com o IPL/ESTG Leiria.
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DESTAQUE

Protocolo com Governo Civil de Leiria
para prevenção
e combate
aos incêndios

O Grupo Lena, no âmbito da sua polí‑
tica de responsabilidade social, assinou,
no passado dia 2 de Julho um protocolo
de colaboração com o Governo Civil de
Leiria para ajudar na prevenção e combate aos incêndios florestais.

Através desta cola‑
boração, o Grupo Lena
disponibiliza máquinas de
rasto e outras adequadas à movimentação de terras para criação de linhas de
descontinuidade, visando limitar a pro-

gressão do fogo nos grandes incêndios,
além de coadjuvar nas acções de rescaldo e pós-rescaldo, no sentido de evitar
os reacendimentos.

Encerramento do
PGM - Programa de Gestão à Medida
Em 2006, a Escola de Negócios do
Grupo Lena lançou o PGM (Programa
de Gestão à Medida) tendo como orientação estratégica o desenvolvimento de
competências de gestão no âmbito da
cultura Grupo Lena.
O objectivo principal foi a formação
de jovens recém-licenciados das áreas
_INFORLENA JUL/SET 2007

de Gestão, Comercial & Marketing e
Financeira, habilitando-os para o desempenho de funções dentro do Grupo
Lena, em paralelo com a componente
prática de aplicação numa realidade do
Grupo.
O PGM encerrou no passado dia 30
de Junho, justificando aquilo a que se

dispôs: seis participantes integrados
nas empresas do Grupo Lena Brasil,
Lena Angola, Segilink, Escola de Negócios, Rentlei e Lena Parts.

SGPS

Férias
de sonho,
SONHAR
com férias

Metade de Portugal está a gozar férias de sonho,
a outra metade está a sonhar com férias. Chegado o
mês de Agosto, está a realidade do nosso País onde
muitas áreas de actividade param literalmente e as
praias enchem com milhares de veraneantes que
suspiraram durante 12 meses para as “férias grandes”.
Sendo esta uma época de contrastes, o “sonho” encontra-se nas horas de ponta sem trânsito,
na chuva e no frio que dão tréguas, nos dias sem o
“stress” do escritório e na boa disposição dos imigrantes que voltam para matar saudades.
No revés, temos o “pesadelo” das creches que
encerram, das filas intermináveis nos supermercados, restaurantes e cafés e, pior ainda, do desânimo
de todos aqueles que não podem gozar férias nesta
altura mas que sonham com o dia em que vão poder
finalmente desligar o despertador e calçar havaianas.
Esta época é de tal forma especial que nesta
edição dedicámos o nosso dossier temático inteiramente ao Verão, com sugestões de praias de sonho
em Salvador da Bahia, bem como a apresentação de
casas de férias com a chancela da Lizconstruções.
E porque as férias são apenas a outra face do
trabalho, não deixámos de dar voz a quem faz deste “sonho” um modo de vida e, ainda, a opinião de
quem conhece de perto a importância que as férias
representam para as empresas contemporâneas.
Divirta-se e, se for caso, boas férias!

ENTREVISTA
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ENTREVISTA

“O Turismo continua em alta”
Carlos Varatojo – Gerente da Lena Travel

Quais são as suas perspectivas para o Turismo português nesta época alta?
O que se espera para este ano é o aumento
da actividade a todos os níveis embora a conjectura actual a isso não ajude.
Relativamente a outros ramos de actividade, na minha opinião o Turismo continua em
alta pois a procura muitas vezes revela-se superior à oferta. Houve alguma contenção por
parte dos operadores turísticos na contratação
de aviões “charter” o que pode em parte explicar a menor oferta de programação, isto em
termos de lugares vendáveis em cada avião
pois a oferta de destinos é bem maior do que
noutros anos.
Em termos de procura, quais
são os destinos que neste
momento são os mais solicitados?
Em termos de destinos a
grande percentagem de vendas vai sem dúvida para os destinos de praia como República
Dominicana, México, Jamaica,
Cabo Verde, Tunísia, Baleares e
Canárias.
Novos destinos como Bulgária (praia - zona de Sunny Beach), Túrquia (Riviera da Antalya
- mais uma vez praia) e Grécia
com novos destinos como Creta e
Santorini começam a ter alguma
dimensão nas vendas.
Ainda no que toca às preferências
dos clientes da Lena Travel, há
mais procura para destinos internacionais ou para férias em Portugal?
O volume de vendas da Lena Travel é claramente superior para o estrangeiro do que para o território nacional. Penso ser uma tendência nacional pois
os preços dos programas nacionais continuam
a ser bem mais caros do que no estrangeiro.
Que viagem aconselharia a uma família
com crianças pequenas?
Para viagens com crianças pequenas recomendo destinos de praia com “resorts” no
sistema “tudo incluído” pois facilita bastante a
vida tanto aos pais, como às crianças.

E para o Turismo Sénior? Há algum local
preferido?
Não sendo uma agência com grande vocação para o turismo sénior, a preferência para
esta faixa etária já passa por alguns circuitos
com tudo programado e com pensão completa.
Os destinos de praia aqui já não são de grande
preferência, embora ainda se vendam alguns
grupos para a praia.

No Grupo desde 1999,
Carlos Varatojo,
gerente da Lena Travel,
dá-nos a sua opinião
no que diz respeito
ao Turismo e principais
tendências de viagens
para esta altura

Quanto às luas-de-mel ou “escapadelas”
românticas, que destinos são os mais apetecíveis?
Os noivos quase sem excepção escolhem
sempre destinos de praia em “resorts” de luxo
com tudo incluído (porque será?).
Além da praia, o que mais vendemos são
alguns circuitos europeus ou, já com algum
peso nas vendas, cruzeiros que nos últimos
três anos têm vindo a ter uma grande procura.

do ano.

Para além do tradicional destino sol/praia,
que outras viagens são procuradas para
esta época de verão?
A baixa de preços que se registou neste
segmento também não é alheia a este facto.
No que diz respeito ao aconselhamento de viagens perfeitas isso não existe mas quem procurar luxo e praias de sonho deve, sem dúvida,
escolher a Ásia ou Polinésia Francesa.
Aconselho vivamente o passeio no Expresso do Oriente, mas infelizmente nenhuma das
viagens mencionadas está ao alcance do comum dos mortais. Para um aconselhamento
devido temos de conhecer bem o cliente ou
perceber exactamente o que ele deseja em
função daquilo que pode gastar.
Uma grande vantagem da grande oferta
que neste momento existe no mercado é também a grande variedade de preços, o que permite a todos usufruir de alguns pacotes de férias que até há algum tempo atrás era de todo
impossível. Bem haja por isso.
Costuma-se dizer que “em casa de ferreiro, espeto de pau”... há alguma viagem de
sonho que ainda não tenha realizado?
Quanto à minha viagem de sonho devo dizer
com sinceridade que não tenho nenhuma em
particular que me fascine mais do que qualquer
outra, embora reconheça que ainda me faltam
fazer muitas. Uma das próximas a fazer será
Nova Iorque que é uma das minhas preferidas.
É mesmo: casa de ferreiro espeto de pau!
JUL/SET 2007 INFORLENA_11

DOSSIER

Destino: Litoral baiano
A Bahia, sem dúvida, é um estado privilegiado pela variedade de belas praias distribuídas por toda a extensão do litoral. Da Costa
dos Coqueiros, na divisa com Sergipe, até a
Costa das Baleias, no extremo sul, são 1000
km de litoral com paisagens deslumbrantes.
Com mar calmo ou agitado, desertas ou com
infra-estruturas, as praias baianas seduzem
visitantes de todas as partes do mundo graças às águas cristalinas e trechos de vegetação ainda preservados. Conheça os destinos
mais procurados pelos turistas:

com tequila, morango, limão, cointreau e
energético, além de poder admirar uma linda
vista da Baía de Todos os Santos.
> Mangue Seco

> PORTO DA BARRA
O turismo no Brasil
caracteriza-se por
oferecer ao turista
uma vasta gama de
opções. Saliente-se
a procura pela
Amazónia na região
Norte, o litoral na
região Nordeste,
o Pantanal, Minas
Gerais e o litoral do
Rio de Janeiro.
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Recentemente foi escolhida pelo site de
turismo do jornal inglês The Guardian como
a terceira mais bela do mundo num ranking
das dez melhores praias do planeta. Considerada a melhor opção para o banho de mar
em Salvador, devido às suas águas calmas e
cristalinas, espaço disputado por turistas e
moradores da cidade durante todo o ano, a
Praia da Barra ostenta o apelido de “charme”
de Salvador. De lá pode ser visto um pôr-dosol encantador, por isso é tão comum casais
de namorados se dirigirem ao Farol da Barra
nos finais de tarde para contemplarem segundos de puro espetáculo.
É a única praia localizada na cidade alta
banhada pelas águas da Baía de Todos os
Santos. Tem um público bem diversificado.
No meio da semana é frequentada principalmente por moradores dos bairros nobres
adjacentes, como Corredor da Vitória, Graça e Barra, e no fim-de-semana o público,
em sua maioria, é de pessoas que residem
nos bairros periféricos da cidade e turistas
do mundo inteiro. Tem figuras conhecidas
pelos frequentadores assíduos de lá, como
o “João”, que vende o famoso “Camarão do
João”, camarão vendido no palito temperado
com limão. Para quem prefere um petisco em
um ambiente mais sofisticado, vale a pena ir
no restaurante Pereira, no complexo gastronómico da Vila da Barra, próximo do Porto. O
pastel da casa foi apontado pelo júri de VEJA
Salvador o melhor da capital. Quem quiser
variar, pode experimentar o “drink” pereira,

Foi neste “mar” de areias brancas que o
escritor Jorge Amado escreveu o romance
“Tieta do Agreste”, que posteriormente foi
tema de uma novela da Rede Globo. MangueSeco é uma pequena vila de pescadores, localizada na Costa dos Coqueiros. A sua principal característica é possuir imensas dunas,
que com a força dos ventos cobrem coqueiros, casas e até ruas. São 30 km de praias
paradisíacas, que vão da foz do Rio Real até
a Barra do Itariri, ao sul. Para quem deseja mais “mordomia”, quer dizer, degustar
um peixe frito e tomar uma cerveja gelada,
a paragem obrigatória deve ser na Praia de
Mangue-Seco, que fica a 1,5 km da vila. Neste trecho há barracas que servem petiscos e
pratos com frutos do mar.
O percurso pode ser feito pelas praias
quando a maré está baixa, mas a grande
procura é via buggy, com um passeio pelas
dunas que dura em média 30 minutos até a
foz do Rio Real. A parada para contemplar a
beleza é no Morro do Cajueiro. Lá, observa-se um gigantesco cajueiro coberto pela
areia, no alto das dunas, de onde se pode ter
uma vista panorâmica das praias de Mangue
Seco. Outra diversão muito procurada pelos
turistas é o esquibunda, que é uma descida
pelas dunas num objecto que lembra um
skate, só que sem rodas. No final da descida
o turista fica totalmente coberto de areia por
causa dos ventos fortes que deslizam facilmente as dunas.
A fragilidade e beleza fez com que esta
área fosse declarada, em 1994, APA - Área
de Proteção Ambiental. Como as ruas são de
areia, o meio de locomoção mais utilizado é o
bugre. Passeios de barco pelos manguezais
do Rio Real também podem ser feitos com os
pescadores locais. Para quem não quiser ir
a praia, na beira do Rio Real existem bares e
restaurantes que oferecem pratos com frutos do mar. A dica é experimentar a apetitosa
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moqueca de camarão. Quem quiser descansar após a caminhada, as barracas proporcionam um atractivo extra: grande número de
redes de diversos tamanhos estão dispostas
por toda a praia. Um convite irresistível para
aquela soneca depois do almoço, ouvindo o
barulho do mar à sombra dos coqueiros.
A grande maioria das pousadas é rústica e
sem muito conforto, mas compensa pela beleza primitiva do lugar. Possui ainda inúmeros restaurantes, quase todos bem simples,
destacando-se a casa de massas “Delícias de
Massas” que oferece pratos bem apropriados
para serem degustados à noite, além de uma
carta de vinhos variada.

tante atractivos. À noite, as opções são bem
variadas. Para um jantarzinho a dois, tem o
Taverna Paraíso, restaurante de culinária italiana que oferece massas com molhos criativos. A qualquer hora do dia ou da noite, a paragem obrigatória é no Tango Café. São mais
de 20 tipos de café, acompanhados de tortas
e doces de fazer qualquer um abandonar a
dieta. A torta de chocolate com coco é uma
das mais pedidas por baianos e turistas.
> Morro de São Paulo

> Praia do Forte

Conhecida como a “Polinésia Brasileira”,
a Praia do Forte aparece frequentemente nas
listas das mais bonitas do Brasil. São 12 km
de extensão de areias claras, mar de águas
límpidas, dunas, coqueiros e uma barreira de
corais e arrecifes que formam enormes piscinas naturais. Foi o local de desembarque do
português Garcia D´Ávilla e, ainda hoje, abriga as ruínas do único castelo brasileiro em
estilo medieval. A construção de 1551 é um
marco do início da colonização no interior do
país e hoje está aberto à visitação pública.
Também é a sede de um dos projectos
ecológicos mais importantes do país, o Projeto Tamar. Ligado ao IBAMA, foi criado em
1980 para preservar as tartarugas marinhas.
No local, o visitante observa tanques de abrigo e reprodução controlada da espécie e
aprende sobre os animais por meio de palestras e vídeos mostrados pelos monitores do
local.
As águas calmas e transparentes da
Praia do Forte são ideais para a prática do
mergulho. Outro trecho muito concorrido é a
Praia do Porto. Boa para banhistas por também apresentar águas tranquilas, é frequentada por moradores e visitantes pelo seu fácil
acesso, devido à proximidade com a Vila.
A gastronomia é outro item de destaque.
Quem vai à Praia do Forte não pode deixar de
comer o bolinho de peixe do Bar do Souza,
dentro do Projeto Tamar. Para almoçar, uma
dica é o Restaurante do Zequinha, que oferece comida caseira deliciosa com preços bas-

Localizado no sul de Salvador, a Ilha de
Tinharé, onde se encontra a Vila de Morro de
São Paulo, é um pedacinho do paraíso perdido
na terra. A areia branca e a água esverdeada
ajudam a compor o cenário típico do filme “A
Lagoa Azul”. Quem viajar para a ilha não pode
deixar de ir ao principal mirante, que possibilita uma vista panorâmica da primeira, segunda
e terceira praia. Situado a 60 quilómetros a sul
de Salvador, Morro de São Paulo é hoje um dos
mais badalados destinos tropicais do mundo.
Apesar da tranquilidade das praias, a noite na ilha é agitadíssima. A vila é um charme
à parte, com lojas de marcas conceituadas
conhecidas no eixo Rio-São Paulo e óptimos
restaurantes. Aliás, o local possui boas infra-estruturas para receber os turistas mais
exigentes. Caminhando nas ruelas estreitas
da vila, cheia de ladeiras, ouve-se uma infinidade de línguas distintas. A roda de capoeira, a música brasileira, os frutos do mar, a
culinária com o tempero que só a baiana tem.
Tudo é maravilhoso em Morro de São Paulo.
Um lugar onde quem conhece certamente
voltará diversas vezes pois sempre tem um
cantinho a descobrir com belezas naturais
inimagináveis.
Extensos trechos de praias desertas, uma
flora absolutamente exuberante, piscinas
naturais, recifes de coral, morros com vistas
fantásticas. A ilha simplesmente é um charme à parte. As praias são numeradas a partir
da vila de Morro de São Paulo. A Primeira é
boa para o surf, a Segunda é da agitação, a
Terceira das piscinas naturais, e na Quarta e
na Quinta, reina a paz e a tranquilidade, nos
seus vários quilómetros praticamente desertos. Neste trecho encontram-se luxuosos
resorts. Para quem deseja acampar, encontrará bons parques de campismo com caJUL/SET 2007 INFORLENA_13
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sas-de-banho, cozinhas e área coberta para
proteger as barracas do sol. Para chegar em
Morro do São Paulo é preciso apanhar um
catamarã ou um avião na capital baiana, ou
então o Ferry – Boat em Salvador, depois ir de
carro ou autocarro até Valença e dali seguir
num barco ou lancha até à ilha.
> Itacaré

surfistas adoram é a Praia de Itacarezinho. Como se toda essa exuberância não
bastasse, o local ainda exibe uma cachoeira que desagua na areia. É uma sensação
indescritível tomar banho de mar e depois
ir se refrescar na água doce da cachoeira.
Em Itacaré, as especialidades são os peixes e frutos do mar e os pratos são carregados de tempero. Na “Cabana Axé”, uma
das mais famosas, moquecas, peixe frito,
casquinha de siri e lagosta são os pratos
mais pedidos.
> Arraial D´Ajuda

Paraíso para os amantes de surf. Por
ficar numa região do litoral da Bahia onde
a plataforma continental se resume a 8 milhas, as ondas do oceano chegam a Itacaré com força inigualável em todo o litoral
baiano. Por isso, o lugar tem vindo a transformar-se num dos melhores destinos turísticos para surfistas de todo o mundo. As
praias de lá encantam por serem rodeadas
de trechos preservados da Mata Atlântica,
típicos da Costa do Cacau. O seu litoral é
repleto de praias belíssimas, muitas delas
tão pequenas que nem aparecem em mapas.
A praia com maiores infra-estruturas
é a da Concha, pertinho da cidade, onde as
cabanas de bebidas e petiscos garantem o
verão mais badalado da Costa do Cacau.
Todos os visitantes, no final da tarde, ficam
atónitos com o inesquecível pôr-do-sol nas
suas margens. A própria estrada que liga
Ilhéus a Itacaré já revela o que está por vir.
A rodovia é toda cercada por mata densa
e, no meio do caminho, fica o Mirante de
Taboquinhas, local onde os turistas tiram
fotos que não conseguem expressar nem
um terço da beleza do lugar. São quilómetros de faixa extensa de litoral capaz de
deixar qualquer pessoa extasiada. Aliás, o
ideal é fazer este percurso de carro, para
parar em todos os mirantes e admirar a
vista do alto.
Uma das praias mais agitadas é a da
Ribeira. Cercada pela mata nativa e privilegiada por uma piscina de água doce de
uma pequena represa e cachoeira, a Praia
da Ribeira é movimentada, principalmente nos finais de semana. Para os amantes
do surf, o roteiro é outro. As ondas fortes
da Praia da Tiririca são o cenário do Campeonato Baiano de Surf e da Associação
de Surf de Itacaré. Outro destino que os
14_INFORLENA JUL/SET 2007

Cosmopolita e destino de gente descolada. Assim é Arraial D´Ajuda, uma vila
totalmente diferente de Porto Seguro, município ao qual pertence. Um dos pontos
mais visitados é a Rua do Mucugê, que se
transformou no retrato deste cantinho do
Brasil. Lojinhas coloridas, os mais originais artesanatos, cozinha variada típica e
internacional, bares, galerias como o Beco
das Cores, centros comercias e, no final da
rua, exuberantes praias de águas mornas
e transparentes, emolduradas por falésias
e coqueiros.
Ao descer a Rua do Mucujê, o visitante
alcança a primeira praia, de Apaga-Fogo,
onde na maré baixa os recifes formam piscinas naturais. Outra dica de mar tranquilo
é a Praia do Mucugê, mas a mais badalada
de todas é, sem dúvida, a do Parracho. Lugar de gente bonita, jovem e animada. No
local, há uma famosa barraca homónima
onde há shows, carnavais fora de época,
festas de universidades, etc. Na passagem
de ano acontece a famosa festa da Trivela,
com a banda Asa de Águia que atrai foliões do Brasil inteiro. Na maré baixa a larga
faixa de areia serve para abrigar os mais
animados, que que se divertem ao som de
axé, música eletrónica e rock.
Outro local que vale a pena visitar é Pitinga. Esta linda enseada de ondas fortes e
esverdeadas também está entre as praias
mais procuradas do Arraial. Durante a
maré baixa, formam-se piscinas naturais
óptimas para o banho. As suas infra-estruturas são boas, contando com barracas de
praia bem equipadas. No trecho sul, menos frequentado e ladeado por vegetação
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ainda virgem, costuma ocorrer a prática de
nudismo.
Trancoso – A magia do Quadrado

Além de ser uma das melhores praias do
Brasil, Trancoso foi abençoado pelo maravilhoso cenário da vila conhecida como “O Quadrado”, um enorme relvado com uma pequena
igrejinha na encosta, de onde se avista suas
belas praias de água clarinha. O centro da aldeia é situado em redor do quadrado onde o
visitante encontrará bons restaurantes, lojas,
jovens nativos jogando capoeira e várias pessoas deitadas no relvado atrás da igreja.
Trancoso mantém o seu charme rústico
e o seu clima de pequena aldeia apesar de
ser o destino mais sofisticado do sul do estado e atrair milionários e famosos do mundo inteiro. É tão forte a presença das celebrities, que os guias locais, além de prestarem
informações sobre as belezas naturais do
lugar, mostram as mansões dos artistas e
falam sobre o “último” casamento badalado
que ocorreu em Trancoso.

Localizado no Costa Azul, este empreendimento alia benefícios do conceito hoteleiro às necessidades de comodidade da vida
moderna.
A novidade é o conceito de Long Stay, ou
Longa Distância, que a Lizconstruções inau-

Em Trancoso está a Praia do Espelho,
considerada uma das mais belas do litoral
brasileiro. Fica nas proximidades de Porto
Seguro, é de facto um paraíso ecológico,
com águas calmas, recifes e piscinas naturais, areia branca e coqueirais.
Frequentada por poucos, o local é envolvido por um clima de paz e tranquilidade,
apesar de oferecer uma charmosa e eficiente estrutura hoteleira e gastronómica.
O trecho mais badalado é a dos Coqueiros,
que apresenta piscinas naturais durante a
maré baixa. A sua paisagem é marcada por
belas falésias e extensos coqueirais, traços marcantes de toda esta região. Na sua
parte central, existem várias barracas bem
equipadas, que oferecem petiscos e frutos
do mar. Vale a pena experimentar também
as famosas empadas de frango e camarão,
vendidas pelos nativos nas praias.
Outra praia conhecida, a dos Nativos,
tem um mar de águas esverdeadas que se
apresenta morno e calmo durante todas as
fases da maré, favorecendo banhos extasiantes e momentos de muita paz e relaxamento. Tanto na sua direção norte, quanto
ao sul, o visitante terá, depois de belas caminhadas, a oportunidade de refrescar-se
nos riachos de água doce que cortam as
suas extensas areias. A paisagem da Praia
dos Nativos revela toda a primazia da Costa
do Descobrimento que, neste ponto, continua linda, tendo mudado muito pouco nos
últimos 500 anos.

O chamado hóspede transitório remete
ao modelo do empreendimento, que traz a
funcionalidade de um condomínio residencial. O formato híbrido, que transita entre
o residencial e a hotelaria, terá três opções
de plantas, com apartamentos quarto-sala,
dois quartos e
lofts. Em comum,
todas as unidades dispõem de
vista para o mar.
O Belavista Long Stay conta com piscina com
raia e quiosque com churrasqueira, fitness
center, sauna e relax room, loja âncora, quadra squash, parque infantil, salão de festas/
convenções, mezanino e área de serviços e
apoio por pavimento.
Os apartamentos integrados ao conceito
terão serviços opcionais pelo sistema payper-use como limpeza e arrumação das unidades, posto de coleta de lavanderia, office
boy, personal trainer, suporte técnico em
informática, central de fax, impressões, cópias e recados, entregas rápidas, translados,
workshop e central de locação.

Belavista Long Stay
gura no Nordeste com o empreendimento
Belavista, no Costa Azul. São apartamentos
de quarto e sala, dois quartos e lofts. As unidades e a infra-estrutura são pensadas para
o público que precisa se hospedar pelo período mínimo de uma semana e máximo de
três meses. A principal característica deste
serviço hoteleiro é focar nos hóspedes que
viajam a negócios, turismo e que precisam de
uma infra-estrutura completa, com serviços
que ofereçam comodidade como entregas
rápidas e translados e serviços emergenciais 24 horas do tipo eletricista, encanador,
chaveiro, vidraceiro dentre outros.  
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Férias e trabalho...
os desafios da
competitividade moderna 

O gozo de férias é um direito constitucionalmente consagrado na legislação portuguesa, sendo mesmo considerado um direito
fundamental e, por isso, irrenunciável e insubstituível por compensações financeiras.
O legislador português encara as férias
não só como um gozo pessoal do trabalhador
mas também como uma forma essencial para
o desenvolvimento nacional: “...O direito a férias deve efectivar-se de modo a possibilitar a
recuperação física e psíquica dos trabalhadores e a assegurar-lhes condições mínimas de
disponibilidade pessoal, de integração na vida
familiar e de participação social e cultural.”
No entanto, apesar desta “evidência” cada
vez mais se verifica que as férias ao invés de
proporcionarem ao trabalhador as condições
necessárias para recuperar do stress do dia‑a-dia, são antes um prolongamento desse
stress na medida em que muitos são aqueles
que levam o trabalho para as férias.
Um estudo, realizado no ano de 2000 pela
conceituada empresa de consultoria norte‑americana Andersen Consulting, revela que
cerca de 83 por cento dos trabalhadores dos
EUA mantêm-se em contacto com os seus
escritórios durante o período de férias. Esse
contacto é conseguido das mais variadas formas: 56 por cento dos inquiridos levam para
férias telemóvel, 16 por cento socorrem-se do
portátil e 13 por cento de um pager.
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O mais curioso deste estudo é o facto de
90 por cento dos inquiridos aceitar com naturalidade esta “necessidade” de não separar
trabalho e férias, e de apenas 10 por cento admitir não gostar desta “obrigatoriedade”.
Embora do ponto de vista cultural os EUA
sejam muito diferentes de Portugal, esta
situação não será muito diferente no nosso
País (onde não existem estudos deste género) se tivermos em conta a evolução tecnologócia que se verificou desde o início desta
década. Desde a Internet wireless à revolução dos iPod, cada vez mais as possibilidades
de comunicação através das mais variadas
formas de tecnologia permitem que factores
como distância geográfica ou acessibilidade sejam obstáculos meramente virtuais.
E porque a competitividade assim obriga,
muito são aqueles que lêem e-mails profissionais quando regressam no final de um dia
de praia ou atendem o telemóvel da empresa
durante um almoço em família.
Segundo Margarida Oliveira, da Direcção
de Recursos Humanos do Grupo Lena, as férias não são apenas um direito, mas também
uma obrigação do trabalhador.
“As férias são uma altura para recuperar
energias! Um descanso adequado neste período garante mais motivação e produtividade,
com ganhos claros quer para o trabalhador
quer para a empresa”.

OPINIÃO

o novo papel das
tic nas empresas
portuguesas
PAULO MONTEIRO_Director de sistemas de informação

As Tecnologias de Informação e de Comunicação (TIC), os
seus sucessivos avanços e o reconhecimento das suas potencialidades, têm levado a que saiam gradualmente da sombra
(no passado tinham apenas lugar na automatização de tarefas elementares), para se encontrarem hoje numa situação de
ponta, como factores determinantes para a condução e posicionamento competitivo de
qualquer organização.
Contudo, não obstante o
crescente reconhecimento
da sua importância como
instrumentos imprescindíveis para a sobrevivência
e a evolução das organizações, importa deixar claro
que a simples adopção de
“A simples adopção de tic não é garantia
TIC – numa perspectiva de
da obtenção de quaisquer vantagens
sustentação incontornável
competitivas, pois o mundo competitivo dos
do negócio – não é garante
nossos dias está totalmente dependente
da obtenção de quaisquer
da forma como elas são usadas”
vantagens competitivas,
pois o mundo competitivo dos nossos dias está totalmente dependente da forma como elas são usadas e como estão alinhadas com o negócio. Isto é: não existe uma correlação entre
gastos em TIC e o sucesso das organizações, mas sim uma boa
correlação entre o seu sucesso e a forma como aquelas são
planeadas, concebidas, desenvolvidas, mantidas e utilizadas.
É certo que os projectos que envolvem TIC são hoje bastante complexos (logo, onerosos) e exigentes para todos os que
na organização ocupam lugares chave, uma vez que é exigido
a estes o seu envolvimento em todas as fases do desenvolvimento daqueles projectos, mas a maior evidência a retirar da
experiência é a de que a relação entre o negócio e a tecnologia
não pode, nem deve, funcionar apenas num único sentido. A
estratégia do negócio dá sentido à utilização das TIC, mas as
TIC alteram os pressupostos da estratégia tradicional. Portanto, as TIC não podem nem devem ser usadas apenas para melhorar ou acelerar os processos ou as tomadas de decisão, mas
também para (re)conceber a própria organização. No dia em
que todos os agentes de decisão de uma qualquer organização
tomarem consciência plena desta realidade, as TIC passarão a
poder desempenhar o papel que, “fatalmente”, lhes está destinado!
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Liz On-Line desenvolve site
totalmente inovador
do ponto de vista
das acessibilidades
No âmbito da sua política de Responsabilidade Social Empresarial, a Liz On-Line
começou a desenvolver em 2007 um novo projecto designado “Site Solidário”, que
consiste no desenvolvimento anual e gratuito de um site para uma IPSS da região de
Leiria.
A primeira instituição contemplada foi a APPC- Leira (Associação Portuguesa de
Paralisia Cerebral). Tendo em conta a realidade desta IPSS e os cibernautas-alvo, o
desenvolvimento do site www.appcleiria.pt centrou-se em oito factores nucleares:
Design, foi feito um minucioso estudo de cores e recorreu-se a ícones gráficos
identificativos da instituição para tornar a navegação no site atractiva e agradável;
Layout, pensado de forma a permitir uma fácil navegabilidade nos oito canais de
comunicação;
Conteúdos, disponibilização do máximo de informações sobre a Associação, Patologias, Legislação, etc.;
BackOffice, de forma a permitir o dinamismo e actualização permanente dos conteúdos;
Funcionalidades, a destacar entre outras o mapa do site, motor de busca, área
reservada a associados, newsletter, calendário de eventos, notícias e e-commerce.
Acessibilidades, optou-se por um site “tableless” com plataforma de programação PHP e cumpriram-se todas as recomendações Prioridade 1 do W3C (Web
Content Acessibility Guideliness) de modo a assegurar a flexibilização da informação e interacção relativamente ao suporte apresentado. Em termos práticos,
isto significa que as pessoas com necessidades especiais podem navegar neste
site. A Liz On-Line garantiu ainda a leitura dinâmica dos conteúdos através da
utilização da tecnologia sueca TSS (Text-To-Speech), que faz a síntese vocal de
todos os conteúdos das páginas publicadas, através de uma tecnologia que lê
ao visitante de uma forma quase natural e com um padrão de qualidade muito
elevado. Esta funcionalidade não pretende substituir as ferramentas de auxílio a
pessoas invisuais, mas é um instrumento complementar, ou até de substituição
quando este tipo de ferramenta não se encontra disponível para o utilizador. Sem
a necessidade de descarregar qualquer tipo de software, a placa de som, colunas
ou auscultadores e acesso à Internet são as condições básicas para ouvir a vocalização dos conteúdos.
Cumprimento do normativo legal através do registo das bases de dados na CNPD
– Comissão Nacional de Protecção de Dados.
Formação, pela primeira vez foi dada formação em contexto de trabalho
de forma a permitir que a própria IPSS faça a gestão dos conteúdos do
site.
Ao utilizar esta tecnologia inovadora, a Liz On-Line é a
primeira empresa da região Centro a disponibilizar
um site acessível a um leque muito mais vasto
de pessoas, como por exemplo as portadoras
de deficiência visual, neurológica, etc,; confortável, porque por vezes é mais confortável
ouvir do que ler; e formativo, porque quando o
utilizador está a “ouvir” o site está a estimular
em simultâneo dois sentidos vitais, a visão e a
audição.
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Liz On-Line, Publicenso e Equicomplex
oferecem material informático à APPC–Leiria
A Liz On-Line, a Publicenso e a Equicomplex ofereceram
material informático à APPC
– Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Leiria, no dia

Lena Construções
distribuiu brinquedos
a crianças da Lousã

30 de Maio, no Centro de Reabilitação da APPC – Leiria.
Esta iniciativa surge no âmbito de campanha “Um Computador, um sorriso para quem

No passado dia 23 de Junho, os colaboradores da Lena Construções integrados num passeio do Núcleo de BTT
foram visitar a ARCIL – Associação p/
Recuperação de Cidadãos Inadaptados
da Lousã.
A Direcção de Recursos Humanos tinha
em stock mais de 250 brinquedos resultantes das ofertas aos filhos dos colaboradores na festa de natal, distribuindo-os
pelas crianças da associação.
Assim foi, que integrado num passeio
do Núcleo de BTT, a Lena Construções
passou uma tarde muito divertida com
as crianças desta instituição, onde
pode recordar os tempos de infância
através de jogos tradicionais realizados
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está só”, promovida pela APPC
– Leiria, que tem como objectivo melhorar a qualidade de vida
das Crianças Especiais e também das suas famílias.

em equipas mistas de colaboradores e
crianças.

sidente da Escola Básica Integrada 1,2,3
de Santa Catarina da Serra.

Servilena oferece livros
a infantários da região

“O Clube do Jorginho”
celebrou o Dia Mundial
da Criança

A Servilena
juntou-se
às comemorações
do Dia da
Criança
oferecendo
dois mil
livros para
colorir, às
crianças dos infantários das zonas
de Fátima, Santa Catarina da Serra e
arredores.
Em Santa Catarina da Serra, a oferta
dos livros contou ainda com a presença
do professor António Oliveira, vice-pre-

Os Hotéis Eurosol e a sua nova atracção, o “Clube do Jorginho”, estiveram
presentes no convívio organizado
pelo município, cerca de mil crianças
conviveram no Estádio Municipal de
Gouveia. Por entre brincadeiras surgiu
a equipa Eurosol, o “Jorginho” e a sua
amiga a oferecer pequenas figuras
em balão.
À tarde, a equipa Eurosol continuou
a alegrar crianças e também adultos
deficientes da Associação Beneficiária Popular de Gouveia e do Abrigo da
Sagrada Família.

AMBIENTE
E ENERGIA

Lena Ambiente cria
Centro de Recuperação
de EMBALAGENS no marl
A Lena Ambiente está prestes a concluir a construção do Centro de Recuperação de Embalagens (CRE), localizado
no Mercado Abastecedor da Região de
Lisboa – MARL.
Trata-se de uma unidade totalmente
automatizada que vai permitir a lavagem
a alta temperatura das caixas hortofrutícolas MARL, de uma forma eficiente,
ecológica e eficaz.
As vantagens das caixas MARL incluem a possibilidade de registar electronicamente informação como a data
da última lavagem. Para além disso, os

clientes do CRE vão poder poupar nos
gastos em água e transporte das caixas
sujas.
Através deste processo, os utilizadores do CRE possiblilitam as condições
ideais para o transporte dos seus produtos de modo a garantir a sua qualidade,
frescura e preservação.
Todo o processo, desde a entrega
das caixas, à sua recolha e pagamento,
é feito de uma forma simples, rápida e
eficaz, através de um sistema de cartão
pré-pago.

Criagás
certificada
com distinção
Desde Junho de 2003 que a
Criagás é certificada pela NP EN
ISO 9001:2000 no âmbito Construção, Instalação, Manutenção e Reparação de Redes de Gás.
Nos dias 17 e 18 de Julho, decorreu na Criagás a auditoria de
acompanhamento realizada pela
Bureau Veritas Certification Portugal.
Foram auditadas as instalações
do Cartaxo e a obra Rede de Distribuição de Almeirim, não tendo sido

detectadas não conformidades no
decorrer da auditoria.
Foram considerados como
pontos fortes da organização: o
comprometimento da gestão, a
definição e acompanhamento dos
objectivos, a revisão pela gestão e
a condução e controlo das actividades inerentes à realização da obra.
Na opinião da administração da
Criagás, “os nossos resultados são
a prova de que o trabalho executado
com ‘rigor e solidez’, compensa”.
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CONSELHO
E ENERGIA
ESTRAT.

Petroibérica forneceu petrolíferos
para a construção da Ponte da Lezíria
A Petroibérica foi a empresa fornecedora em exclusivo dos produtos petrolíferos da TACE (Construção da Travessia Rodoviária do Tejo, ACE), consórcio
construtor da nova ponte sobre o Tejo,
recentemente inaugurada pelo primeiro-ministro, José Sócrates.
A Petroibérica foi responsável pelo

fornecimento de cerca de 4,8 milhões de
litros de gasóleo rodoviário, 1500 toneladas de betumes asfálticos tradicionais,
1750 toneladas de betumes asfálticos
modificados “styrelf”, 350 toneladas de
fuelóleo, e mais de 200 toneladas de
emulsões modificadas.
A Petroibérica foi igualmente res-

ponsável pela edificação de três estações de abastecimento, nos três estaleiros que estiveram operacionais para a
construção da ponte, tendo ainda cedido
ao consórcio um camião cisterna para
abastecimento de gasóleo rodoviário.

ENEÓLICA constitui empresa
para explorar a energia das ondas
O Grupo Lena, através da sua participada Eneólica,
S.A., e a AW-Energy Oy, uma empresa finlandesa especializada na comercialização de tecnologia de ponta
para a exploração da energia das ondas junto à costa, acordaram constituir uma empresa para produzir
energia proveniente das ondas do mar português.
Ambas assumiram o compromisso de financiar uma central com a potência de 1 MW, que será
construída durante 2008-2009. Esta central terá
como base a tecnologia patenteada WaveRoller, a
qual foi construída e testada com sucesso em Peniche e no Centro Europeu de Energia Marítima em
Orkney, Escócia.
Com esta parceria, o Grupo Lena toma mais um
importante passo para se assumir como um forte interveniente na área das energias alternativas,
capitalizando a sua experiência e conhecimento na
construção e na área energética.
AW-Energy encontrou um parceiro local com a
capacidade e “know-how” necessários para apoiar
a construção e manutenção da primeira central de
energia das ondas em grande escala.
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AUTOMÓVEIS

LPM apresenta novo
Peugeot 207 SW
A LPM, empresa participada pelo Grupo Lena e concessionária Peugeot para Leiria, Pombal e Tomar, apresentou o novo Peugeot 207
SW no fim-de-semana de portas abertas, de 6 a 8 de Julho.
O novo Peugeot 207 SW é um carro que apresenta um
carácter prático, num conjunto estético fluído e equilibrado. Com efeito, o 207 SW assegura aos seus
futuros clientes todas as qualidades reconhecidas ao 207, às quais adiciona
um conjunto de qualidades capaz
de responder às suas expectativas específicas.
Luminosidade, conforto
térmico, conforto acústico
e mesmo ambiente perfumado em algumas versões, fazem do 207 SW
um veículo acolhedor e
atencioso para os seus
passageiros. O 207 SW
será comercializado a
partir de Julho de 2007 em
França, Portugal, Grã-Bretanha, Itália, Espanha e Alemanha.
Os restantes mercados europeus
irão receber o 207 SW a partir do mês
de Setembro.

Servilena apresenta
novo Opel Antara e GT
A Servilena, concessionária Opel, tem disponível desde o início de Junho, o novo Opel
Antara e o Opel GT. Os clientes da Servilena podem apreciar o Novo Antara, num regresso
da Opel ao segmento de tracção às quatro rodas. O novo Antara é derivado do concept car
de três portas Antara GTC apresentado no Salão de Frankfurt em 2005. Este veículo combina
um design dinâmico e elegante com um evoluído sistema automático de transmissão de 4x4
permanente.
Já o novo Opel GT que foi lançado no Salão Automóvel de Genebra em Março de 2006
apresenta novas linhas, com tracção traseira e um motor de quatro cilindros com turbocompressor.

Dois novos modelos
que podem ser apreciados
no concessionário
Opel/Servilena em Tomar
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lançamento do novo grafismo
do Jornal da Bairrada
O jantar-convívio de lançamento do novo design do Jornal
da Bairrada juntou mais de 200
convidados no dia 27 de Junho, na
Adega do Campolargo, no concelho
da Anadia.
Num cenário que une a tradição da vinha e a modernidade das
instalações, compostas por uma
adega e por um espaço dedicado
a eventos, os leitores, assinantes
e simpatizantes do Jornal da Bairrada, assim como algumas figuras
de relevo do distrito de Aveiro, ficaram a conhecer, em primeira mão,
as mudanças levadas a cabo neste
semanário, participado pelo grupo
Sojormedia.
O Jornal da Bairrada apresen-

ta-se agora com um design mais
moderno, mais cor e mais fotografias, um logótipo mais ousado e um
grafismo mais elegante.
Este líder de audiências no distrito de Aveiro apresenta também
um alinhamento editorial renovado, com conteúdos mais interessantes, espaço privilegiado para
suplementos especiais, assim
como novas editorias dedicadas ao
mundo empresarial e aos acontecimentos culturais.
A grande afluência de pessoas
ao evento e a boa disposição durante o jantar são sinais evidentes
de que a mudança levada a cabo
na publicação foi do agrado de todos.

Região de Leiria promoveu
Espectáculo inclusivo na sua IX Gala
A Gala de Honra do semanário Região de Leiria– Troféus Afonso Lopes
Vieira – realizada no dia 17 de Maio, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, foi
a prova clara de que um espectáculo pode estar ao alcance do entendimento
de todos.
Num formato um pouco diferente dos anos anteriores, este evento, que é já
uma referência na vida social da cidade, assumiu-se como espectáculo inclusivo, onde o apresentador esteve acompanhado de duas intérpretes de língua
gestual portuguesa.
Presentes na sala do restaurado teatro leiriense, estiveram cerca de 500
pessoas. No seio destas estavam cerca de 15 elementos da Comunidade Surda
de Leiria que assistiram emocionados a um espectáculo feito também à sua
medida.
Mas as novidades desta IX Gala não se ficaram por aqui. Este ano, também
as categorias de homenagem foram diferentes dos anos anteriores. Os Troféus
Afonso Lopes Vieira foram entregues nas categorias de Comunicação, Carreira, Personalidade, Desporto, Cultura, Cidadania e Jornalismo.

CONSTRUÇÕES

Lenobetão Premiada
no II Congresso
Mundial de
Betão Pronto

Realizou-se entre os dias 5 e 8 de
Maio em Sevilha um dos mais importantes acontecimentos para a Indústria
do Betão Pronto. Este evento reuniu o
XI Congresso da FIHP, o XV Congresso
ERMCO e o II Encontro Mundial de Betão
Pronto, permitindo a troca de conhecimentos e experiências de uma actividade em constante inovação.
Contando com a presença de vários
técnicos especialistas, oriundos de todos os continentes, o congresso contou

Núcleo de BTT
– Serra abaixo!

Mais um passeio cheio de adrenalina
organizado pelo núcleo de BTT!
O 13º Passeio de BTT realizou-se
na Serra da Lousã, onde se pode
usufruir de uma paisagem fantástica,
mesmo com as quedas e tropeções
do costume!
A Serra da Lousã também recebeu o
1º Passeio Pedestre organizado pela
Lena Construções que contou já com
a participação de 11 colaboradores e
por isso promete se mais uma iniciativa de sucesso.
Terminou da melhor forma, com um
piquenique em pleno convívio!

com sessões técnicas sobre os mais
variados temas, tais como: Ambiente
e Segurança; Controle da Qualidade e
Normalização; Betão e Adjuvantes (vantagens e quantificação da utilização de
betão auto-compactável); Análise da Industria numa visão de Mercado; Tecnologia, Inovação e Promoção e Aplicações
Práticas.
Culminou com a atribuição dos prémios de Desempenho Ambiental (ERMCO Environmental Awards) que distinguiram o esforço e preocupação a nível
ambiental das indústrias de produção de
betão.

Este concurso foi gerido em Portugal
pela APEB que seleccionou três candidatos nacionais. Em representação da
Lenobetão estavam Maria Silva e Maria
Correia, sendo entregue o referido prémio ao Centro de Produção de Leiria.
No encerramento ficou o convite para
o próximo congresso agendado para 2010,
em Roma, Itália.

A preocupação pela defesa do ambiente é um dos objectivos da RoadPaint.
Com a realização das auditorias de renovação e acompanhamento das normativas
da Qualidade (ISO 9001:2000) e do
Ambiente (ISO 14001:2004), no passado mês de Maio de 2007, a RoadPaint cumpriu mais um dos objectivos delineados, com a candidatura
ao EMAS II (Sistema Comunitário de
Ecogestão e Auditoria) (Regulamento CE Nº 761/2001 do Parlamento
Europeu e do Conselho).
O EMAS tem como objectivo a
avaliação e melhoria do comportamento ambiental da RoadPaint, e a prestação de informações relevantes ao público e a outras partes interessadas através de uma Declaração Ambiental.
Este objectivo é mais uma meta atingida no sentido da RoadPaint proporcionar
e fornecer um melhor produto e uma maior aproximação aos seus clientes, garantindo cada vez mais a sua satisfação.

RoadPaint
mais amiga
do Ambiente

JUL/SET 2007 INFORLENA_25

CONSTRUÇÕES

Lena Construções
recebeu comitiva
de jornalistas romenos
No âmbito da Convenção do Grupo Lena, a Lena Construções acompanhou a comitiva de jornalistas romenos em
Portugal, durante os dias 9, 10 e 11 de Maio.
Os jornalistas pertenciam a alguns dos meios
de comunicação social com maior notoriedade
na Roménia, tais como The Money Channel,
Ziarul Financiar, Cotidianul, Business Review, Bursa e a agência noticiosa Mediafax.
Ao longo dos três dias da visita enviaram,
constantemente, informações para serem publicadas na Roménia.
Integrado na comitiva, estavam um
representante da BDR Associates, empresa que presta serviços de acessória
de imprensa na Roménia e em representação da Lena Constructii, Robertina
Sfetcu.
Os reporteres tiveram oportunidade
de visitar a Ponte do Carregado, o Estádio de Leiria, a sede da Lena Construções onde houve lugar a uma conferência
de imprensa com Armindo Silva - responsável pela área internacional, Pires João - administrador para a Roménia, e Joaquim Rodrigues
- Presidente do Conselho de Administração da Lena
Construções.

Durante esta conferência, procedeu‑se ao esclarecimento de quais os
objectivos estratégicos para
a Roménia, investimentos
realizados e foi anunciada, em primeira‑mão, a adjudicação
da obra das infra‑estruturas
da
Baneasa.
Esta comitiva teve ainda
oportunidade
de participar
na Gala Lena
Business
do
Grupo Lena, na
Alfândega
do
Porto. No final
desta visita, todos
eles estavam bastante esclarecidos sobre a dimensão da Lena
Construções e do Grupo
e dos valores com os quais a
empresa se identifica.

Lena Construções
presente em Conferência
Luís Parreira, director de Marketing
da Lena Construções, participou numa
conferência subordinada ao tema “Engenharia Civil Portuguesa: O Futuro”,
que decorreu no dia 18 de Abril, no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
– ISEL.
Os principais temas debatidos nesta
conferência basearam-se no papel do
Engenheiro civil nas empresas, incidindo
no recrutamento de jovens profissionais,
quais os novos desafios para a profissão
com a internacionalização das empresas
portuguesas, os processos de estágio.
Tendo em conta o público-alvo deste
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evento, estudantes de engenharia civil,
houve ainda lugar a questões sobre qual
a imagem e desempenho dos jovens
formados nesta instituição de ensino no
mercado de trabalho.
Luís Parreira, na sua apresentação,
abordou essencialmente a internacionalização e o recrutamento de quadros
de engenharia para a área internacional,
apresentando dados e números reais.
De referir que esta conferência foi
uma iniciativa de alguns estudantes do
finalistas da Licenciatura de Engenharia
Civil.

CONSTRUÇÕES

Obras da A17 avançam a bom ritmo

Apesar da chuva, os trabalhos na autoestrada A17. 2 – troço Marinha Grande /
Mira – estão a decorrer a bom ritmo.
João Afonso, engenheiro coordenador
da empreitada e Director Técnico da Obra
Geral e das Obras de Arte Correntes no
troço Louriçal / A14, refere a importância
desta obra, indicando que a mesma terá
mais de 300 colaboradores no pico dos
trabalhos.
A extensão total da obra – troço A17.2,
Louriçal / Mira – é de 59.878 ml.
Carlos Morais é o Director Técnico dos
quatro Viadutos e das Obras de Arte Correntes do troço Tocha / Mira. A extensão
dos viadutos tem um total de 1.096 ml.

Ponte da Lezíria
aberta ao trânsito
A nova travessia sobre o Tejo, a Ponte da Lezíria, que liga Benavente (A13) ao
Carregado (A1) e à A10, uma extensão de 12 quilómetros, foi inaugurada no passado
dia 8 de Julho numa cerimónia que contou com a presença do Primeiro-ministro,
José Sócrates.
Esta ponte, construída pelo conjunto de empresas TACE, da qual a Lena Construções faz parte, tem uma extensão de 11.600 metros divididos por três partes:
viaduto sul, ponte e viaduto norte.
A nova travessia custou 200 milhões de euros e completa a envolvente exterior à Área Metropolitana de Lisboa funcionando
como uma alternativa de acesso a Santo Estevão por
auto-estrada, através da A1, permitindo descongestionar as pontes 25 de Abril e Vasco da Gama e
as estradas nacionais (EN) 10 (recta do cabo
entre Porto Alto e Vila Franca) e 118
(entre Porto Alto e Benavente).

Segundo João Afonso “esta obra teve
início, oficialmente, em finais de Julho de
2006, embora os primeiros trabalhos só
tenham sido executados a partir do início
de Outubro, visto que o processo de expropriações e a elaboração de Projectos
de Execução não permitiram o início na
data prevista. A conclusão da obra está
prevista para a primavera de 2008”.
O engenheiro coordenador afirma que
o curto prazo da empreitada é a principal
dificuldade da obra, uma vez que o volume de trabalhos é muito elevado.
Um dos trabalhos mais emblemáticos
da obra é o Viaduto do Mondego, pois tratase da maior obra de arte, com uma extensão superior a 400 m, cujo tabuleiro será
em grande parte executado com o recurso
a cimbre auto-lançável, atravessando ainda uma linha de caminho de ferro.
O primeiro troço da A17 – Marinha
Grande / Louriçal – foi inaugurado pelo
ministro das Obras Públicas, Mário Lino,
no dia 3 de Maio, no nó de ligação da A8
com a A17.
De referir que a construção da A17 faz
parte da rede nacional de auto-estradas
e constitui uma via alternativa com uma
grande capacidade de escoamento de tráfego pesado que circula diariamente na
Estrada Nacional 109, entre Aveiro e Leiria, e visa o melhoramento das acessibilidades a Norte e a Sul da Figueira da Foz.

Lena Construções
liga Lousã à rede
de Estradas Nacionais
A Lena Construções iniciou os trabalhos de execução da variante de Foz
de Arouce (EN236), que ligará a cidade de Lousã à Estrada Nacional 17
(EN17). A sub-holding do Grupo Lena
para a área da construção é responsável pela execução desta obra, com
17 quilómetros de extensão e um
valor de adjudicação de nove milhões
de euros.
Devido às características naturais do
terreno, a empreitada requer a utilização de meios construtivos de maior
escala, como a viga de lançamento,
de forma a construir o viaduto em
Foz do Arouce, que terá uma extensão de 400 metros. Está previsto que
os trabalhos estejam concluídos no
Verão de 2009, cumprindo um prazo
de execução de 24 meses.
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Sara Saragoça Soares
assina mais uma obra
da Monterg
Possuidora já de uma vasto currículo em obras de requalificação de edifícios, a Monterg está a realizar obras num
dos edifícios mais emblemáticos da cidade de Leiria, o
“Garage”, localizado junto ao início da Avenida Heróis de
Angola.
Com a assinatura da Arquitecta Sara Saragoça Soares e gestão do projecto a cargo do Grupo
Soproi SGPS – que foi igualmente responsável
pelo projecto de reconstrução de outro edifício
emblemático de Leiria, o antigo Paço Episcopal – este empreedimento, propriedade
da ROFAR, representa um duplo desafio pois conjuga o aproveitamento da
fachada de estilo belle epoque com
a construção de uma nova volumetria de design contemporrâneo que, pela sua localização
e arquitectura, farão desta
construção um marco na
cidade de Leiria e mais
um exemplo da capacidade de realização
da Monterg.
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Marrocos
adjudicada Auto-estrada
de 110 milhões euros

Foi adjudicada à Lena Construções
uma nova empreitada com 25 quilómetros no valor de 110 milhões de euros.
A obra é constituída por dois troços, o

primeiro em Oued Amlil – Oued Inaouen
de 18 quilómetros e o segundo de Oued
Inaouen – Taza de 17 quilómetros tem
um prazo de execução de 32 meses.

Trata-se de uma obra de grandes
dimensões, sendo a maior deste tipo já
adjudicada em território marroquino a
uma empresa portuguesa.

ROMÉNIA
Nova sede da Lena Constructii
em projecto
Encontra-se em fase de projecto e licenciamento a nova sede da
Lena Constructii na Str. Iarba Campului em Bucareste. O edifício
tem uma área total de 1.600 metros quadrados, dividos em três pisos e está a ser desenvolvido em parceria com um gabinete
de arquitectura romeno e um português.
O edifício é destinado a escritórios e a habitação
nos pisos superiores e está localizado na zona sul
da cidade de Bucareste, perto de uma das principais
avenidas.
Estima-se que a fase de construção avance durante o mês de Setembro de 2007.
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Lenobetão BRASIL tem nova
central de betão pronto

A Lenobetão inaugurou recentemente uma nova central de betão pronto em
Praia do Forte, Bahia. A filial fica localizada no Hotel Iberostar e servirá as
obras da região do Litoral Norte.
O primeiro centro de produção da
Lenobetão foi instalado em 2001, em

Salvador, no bairro da Valéria. Trata-se
de uma nova e moderna central de betão
completamente informatizada, composta por técnicos e equipamentos que permitem efectuar um controle de qualidade extremamente rigoroso.
Em termos estratégicos, a Lenobe-

tão está empenhada na satisfação de
um número cada vez maior de clientes,
através de uma maior cobertura geográfica, bem como no fornecimento para
grandes obras dos sectores privados e
públicos.

Auditoria Lenobetão
A auditoria da qualidade da Lenobetão foi realizada no passado dia 1 de Junho, na sede da empresa, que fica
localizada no Bairro de Valéria. Esta auditoria foi a primeira semestral e confirmou a adesão do sistema organizacional da empresa de betão pronto aos requisitos da norma ISO 9001:2000. Uma preocupação do Grupo é
procurar continuamente a qualidade nos produtos e serviços oferecidos ao consumidores. A Lenobetão possui
esta certificação desde 2004, onde vem mantendo e garantindo a qualidade do betão produzido.

Liz Empresarial repete
sucesso de vendas
100% vendido! Mais uma vez a Lizconstruções sai na frente e mostra que
seu rigoroso controle de qualidade, pontualidade na entrega e capacidade de
oferecer produtos diferenciados conquistou de vez os soteropolitanos.
Mesmo antes de ser lançado, o Liz
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Empresarial, o novo empreendimento da
construtora, já tem todas as suas unidades vendidas. O empreendimento encontra-se localizado numa zona nobre da
cidade, além de possuir uma linda e moderna fachada, tudo aliado aos padrões
de qualidade de acabamento da empresa,

determinantes para o seu sucesso.
Uma das vantagens competitvas da
Lizconstruções é estar sempre na linha
da frente no que toca ao desenvolvimento de novas tecnologias e novos formatos para levar aos seus clientes cada vez
mais conforto e segurança.

INTERNACIONAL

TEC ganha
concursos em Angola
A TEC tem-se afirmado cada vez mais no mercado angolano
enquanto solução no aluguer e manutenção de viaturas, o que indicia um forte dinamismo da equipa desta empresa.
Durante o mês de Junho, a TEC ganhou dois importantes concursos.
Em primeiro lugar, ganhou o concurso para prestação de serviços de rent-a-car para o Afrobasket (Campeonato das Nações
Africanas em Basquetebol), que pela primeira vez ocorre em Angola.
Em segundo lugar, ganhou igualmente o concurso para prestação de serviços de manutenção de viaturas da UNICEF. Neste
concurso, participaram as maiores empresas prestadoras deste
tipo de serviço no mercado angola, o que deixou a equipa desta
empresa bastante motivada.

Nova Imagem desenvolve
campanhas para o BES
O Banco Espírito Santo em Angola é um dos prestigiados
clientes da Nova Imagem em Angola.
Neste sentido, e na sequência do êxito que foi a campanha
desenvolvida numa primeira fase, a Nova Imagem iniciou a segunda fase da campanha.
Nesta campanha serão utilizados diversos meios de comunicação tais como: um novo filme que passará nas principais

televisões Angolanas, colocação de um outdoor gigante num
edifício do centro de Luanda e, ainda, a distribuição de 60 mil
sacos com o Jornal de Angola.
Esta é já considerada uma das campanhas mais inovadora
feita no mercado angolano.
A Nova Imagem tem conseguido, desta forma, alcançar níveis de crescimento elevados.
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E SERVIÇOS

Equicomplex apresentou
novas soluções a cor Xerox
A Equicomplex, concessionário Xerox
em Leiria, promoveu no dia 14 de Junho,
no Estádio Dr. Magalhães Pessoa em
Leiria, um evento de apresentação de
novas soluções a cor Xerox para pequenos e grandes formatos.
A iniciativa teve como objectivo dar
a conhecer as novas soluções a cores
na impressão digital para as diferentes
áreas de negócio, como gráficas, tipografias, fotografia, reprografias, artes
gráficas, hotelaria, indústria, entre muitas outras.
Os convidados tiveram oportunidade
de verificar, testar e questionar sobre as
potencialidades de cada um dos equipamentos e mesmo usá-las para impressão de trabalhos e diversos testes de
impressão, sempre com o suporte técnico da empresa Liz On-Line.

“Dia Segilink” reuniu
colaboradores
Antecipando as férias e os momentos de lazer, a Segilink reuniu
todos os colaboradores das seis filiais para asinalar o “Dia Segilink”,
com o objectivo de reunir todos os colegas que trabalham em locais
diferentes.
Esta iniciativa realizou-se no passado dia 13 de Maio, em Constância, e contou com uma descida que começou no rio Zêzere e terminou no rio Tejo, como paragem de visita ao Castelo de Almourol.

Viamarca
certificada
Em Fevereiro de 2007, a Viamarca recebeu a Certificação de
Qualidade ao seu sistema de gestão para a produção e montagem de sinalização rodoviária vertical, comercialização e montagem de equipamentos de segurança rodoviária e aplicação de
sinalização rodoviária horizontal.
Esta certificação vem reforçar a posição no mercado da sinalização horizontal e vertical, através da garantia da satisfação dos
clientes, na promoção de melhoria dos níveis de eficiência e envolvimento de toda a equipa em torno dos objectivos da empresa.
A Viamarcacumpre assim e segundo a TÜV Rheinland Portugal, os requisitos da norma NP EN ISO 9001:2000.
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TURISMO
E SERVIÇOS

Arquitectos paisagistas da Arqui-Jardim
distinguidos em concurso internacional
Foi realizado recentemente
um concurso público internacional de ideias que que teve
como objectivo estimular arquitectos a desenvolverem propostas para uma acção integrada
ao nível intermunicipal nas
margens do rio no médio Tejo.
O concurso público consistiu
na elaboração de um Programa
Base com o intuito de seleccionar as melhores propostas para
a Dinamização do Rio nas Margens do Médio Tejo.
Abrangendo uma extensão de 24 quilómetros, entre
Abrantes, Constância, Vila Nova
da Barquinha e Chamusca (Arripiado), o principal objectivo

incidiu em torno de um projecto
que destacasse o papel do rio
como eixo estratégico de dinamização económica e elemento
identitário de toda uma região,
visando o seu desenvolvimento
sustentável.
Nestas condições, em parceria com profissionais de outras
áreas, nomeadamente Arquitectura e a Engenharia Ambiental,
foram concorrentes Nuno Filipe
Hilário Gonçalves e Elsa Santos Vieira, ambos Arquitectos
Paisagistas colaboradores da
Arqui- Jardim, ao qual lhes foi
atribuído uma Menção Honrosa,
pela contribuição muito positiva
para parte do programa.

requalificAÇÃO Do Parque
do Mouchão e Várzea Pequena
Foi reaberto ao público o jardim da Várzea Pequena (situado ao lado do Mouchão Parque)
no passado dia 21 de Junho. Num acto simbólico, alguns executivos da autarquia visitaram o
espaço. Para o Presidente da Câmara, António Paiva, a obra nos jardins centrais da cidade é
“emblemática” e “é a melhor obra que já fizemos”.
Os trabalhos nos dois jardins incluíram uma intervenção de alargamento das áreas verdes
e arranjo dos caminhos. A pérgola e o coreto no jardim da Várzea Pequena foram recuperados,
a rede de rega passa a ser automática e a iluminação pública foi melhorada. As obras foram
executadas pelo consórcio Lena Engenharia e Construções e Arqui-Jardim.

IV Convenção
Lena Hotéis –
“O Cliente e a Equipa”
Realizou-se no Eurosol Gouveia,
no dia 17 de Junho, a IV Convenção
Lena Hotéis, sob o tema “O Cliente e
a Equipa”. Estiveram presentes 104
pessoas das várias empresas que
compõem a Lena Hotéis.
Depois de apresentados e discutidos
os resultados e objectivos de cada
empresa, a tarde foi preenchida com
a actividade “Non Stop Eurosol”.
Uma prova de expedição ao ar livre
cujos objectivos principais foram o
desenvolvimento de capacidades de
trabalho em equipa, o fomento das
actividades de desporto aventura,

a disponibilidade para enfrentar
diferentes desafios e o esforço físico e
intelectual.

Hotéis Eurosol
recebem
galardão europeu
“Chave Verde”

Os Hotéis Eurosol ganharam o galardão europeu “Chave Verde”, um prémio que reconhece a gestão sustentável das unidades Eurosol Alcanena,
Residence, Estarreja, Seia/Camelo e
Gouveia.
Trata-se de um reconhecimento em
como os Hotéis Eurosol estão entre
as unidades que se preocupam com
o meio envolvente onde se inserem,

contribuindo para um desenvolvimento
sustentável ao adoptar medidas apropriadas a uma redução do impacto da
actividade turística no ambiente.
A campanha “Chave Verde” é um
programa de qualidade ambiental, de
âmbito internacional, que pretende
acolher na sua rede todas as estruturas
hoteleiras que se preocupam com um
melhor ambiente, e que acreditam que,
ter boas práticas ambientais, é um desejo cada vez maior dos seus clientes.
Durante os próximos 12 meses, as
Unidades Eurosol terão direito a
ostentar uma bandeira e um diploma
“Chave Verde”, para além de constatarem nas listas que serão divulgadas
na página nacional e internacional do
projecto.
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OPINIÃO

Marca e Marcas
PEDRO CARVALHO_Direcção de Apoio Estratégico de Marketing

A criação de uma marca é um processo complexo, difícil de concretizar.
Quando conseguimos criar e implantar
com sucesso uma marca no mercado as
exigências não acabam aí. Manter, controlar e medir são tarefas que exigem
um acompanhamento constante.
O ‘branding’, ou seja a prática sistemática de aplicação de marcas a um
produto, serviço, local ou outro, começa
hoje, por exemplo, a chegar ao sector
imobiliário. No entanto, quer nacional
quer internacionalmente a prática comum é o ‘branding’ do empreendimento,
ou seja, a empresa cria uma marca para
um determinado empreendimento. Na
verdade ela não cria uma marca, limita-se a atribuir um nome, desenhar um
logótipo e aplicar um slogan, e com isso
pensa ter criado uma marca. Não criou
nenhuma marca, limitou-se a ‘baptizar’
um local.
Existem algumas práticas de ‘branding’ em sectores associados ao imobiliário, como sejam por exemplo os shopping centers que pretendem obedecer
a alguns princípios similares e por isso
ter um conceito que suporta a marca
comum, ex. Dolce Vita, Fórum…existem
igualmente excepções…algumas empresas que mais do que comunicar um
determinado empreendimento, comunicam a sua missão, a sua visão, algo
intangível a que se possa associar independentemente do projecto em causa,
mas são poucas que o fazem de forma
prolongada e consistente…conhecem alguma?
Existem diversas razões para esta
dificuldade em relação ao sector imobiliário. Os empreendimentos surgem em
locais diversos, muitas vezes fruto mais
da oportunidade de um negócio de ocasião do que inseridos numa estratégia
global como exige o ‘branding’.
Vamos afastar-nos da definição mais
tradicional de Marca1 que a subordinava
ao produto e a elementos de distinção
‘física’ dos mesmos, para adoptar uma
definição mais moderna e de acordo
com as ultimas descobertas que associam e acrescentam mais dimensões ao

“Uma marca de sucesso é um produto, serviço, pessoa ou
lugar, identificável, aumentado de tal forma que o comprador ou o usuário percebe valores acrescentados que
são únicos e relevantes e que satisfazem as suas necessidades de forma mais cuidada. Mais, o seu sucesso resulta
de ser capaz se suster esses valores acrescentados face
à concorrência”.
conceito de marca:
“Uma marca de sucesso é um produto, serviço, pessoa ou lugar, identificável, aumentado de tal forma que o
comprador ou o usuário percebe valores
acrescentados que são únicos e relevantes e que satisfazem as suas necessidades de forma mais cuidada. Mais, o seu
sucesso resulta de ser capaz se suster
esses valores acrescentados face à concorrência”.2
Que elementos e quais as características das marcas vencedoras? Da definição apresentada resultam já alguns
elementos e características essenciais,
no entanto, podemos3 ‘desmontar’ a
marca em 4 níveis:
- genérico: corresponde à satisfação
da necessidade básica sentida pelo cliente. Por exemplo um carro para transporte do ponto A para o ponto B, uma casa
para viver abrigado da natureza;
- esperado: o bem em causa é ‘tratado’ de forma a satisfazer as condições
mínimas de compra do público-alvo, tais
como preço, capacidades funcionais,
disponibilidade, etc…;
- aumentado: à medida que os consumidores se tornam mais sofisticados
eles passam a esperar mais e por isso
a marca tem de oferecer valores acrescentados que já não estão directamente
ligados com a satisfação de necessidades funcionais (emocionais);
- potencial: as associações que de-

correm do uso e imagem transmitida
pela marca. A marca como valor simbólico.
A estes quatro níveis podemos
acrescentar algumas funcionalidades
ou categorias principais: A marca como
sinal de propriedade; A marca como factor diferenciador; A marca como factor
simbólico; A marca como redutora de
riscos; A marca como recurso de um
instrumento estratégico.
Da definição apresentada anteriormente podemos agora retirar os elementos fundamentais: identificável,
aumentado, percebe, valores acrescentados, únicos, relevantes, satisfazem,
necessidades, mais cuidada e suster.
Este elementos permitem-nos fazer
uma chek-list e um plano de acção para
a implementação, controle e correcção
de uma marca.
Resumindo, o ‘branding’ é a comunicação de valores acrescentados relevantes pelos quais os consumidores estão
dispostos a pagar um prémio e que os
concorrentes não conseguem replicar.
Possibilita igualmente uma forma de
construir relações com os clientes mais
profundas e duradouras.
Mas, como em tudo, o problema não
está em receitas ou em check-list que
fazem a fortuna de consultores, o problema está na implementação. E a passagem da pesquisa à implementação é
mais difícil do que escrever um artigo…

1 “Uma marca é um nome, termo, sinal, simbolo ou desenho, ou uma combinação dos mesmos, que pretende idntificar os bens e serviços de um vendedor ou grupo de

vendedores e diferenciá-los daqueles dos concorrentes.” - Klother, Philip - Marketing
2 Chernatony, Leslie de McDonald, Malcolm - Creating powerful brands, 3rd edition
3 Seguindo o modelo de Chernatony
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AGENDA

2ª feiras de
Julho a Agosto:

6ª feiras de
Julho a Agosto:

Hotel Eurosol Leiria – Jazz
Jam Sessions. Entrada
gratuita.

Hotel Eurosol Estarreja
– Jantares Latinos, com
música ao vivo.

21 de Setembro:

14 a 16 de
Setembro:
Serpa - IX Challenge Grupo
Lena ’07.

Até 30 de
Setembro:
Data limite para entrega de
candidaturas às Bolsas de
Estudo Grupo Lena.
Exclusivo para colaboradores.

Eurosol Leiria – “Responsabilidade Civil e Criminal dos
Gerentes e Administradores
das Sociedades Comerciais”.
Promovido pela ENGL.

27 de Setembro:
I Convenção Comerial &
Marketing Grupo Lena.

Grupo Lena tem novo
Manual de Normas
Com base nas alterações que serão materializadas ao longo deste ano ao nível da
reorganização dos Conselhos Estratégicos
da Lena SGPS, a Direcção de Marketing do
Grupo concluiu recentemente a reedição do
novo Manual de Normas Gráficas.
Esta importante ferramenta de consulta
está disponível para as empresas do Grupo
através da Intranet e deve ser desde já considerada para a concepção de todos os suportes de comunicação gráfica e multimédia,
actuais e futuros.
Assim, em tendo em conta as alterações ao
nível das subholdings, o Grupo Lena passará a
comunicar apenas cinco Conselhos Estratégicos. Lena Construções, Lena Comunicação e
Lena Automóveis mantém-se inalterados, sendo os novos Lena Ambiente e Energia e Lena
Turismo e Serviços.
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