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EDITORIAL

Esta edição do Inforlena é particularmente especial.
Dez anos de história merecem ser
comemorados de forma emblemática
e memorável. Recordar um percurso a todos os que desde então estão
connosco e, ao mesmo, tempo dar a
conhecer uma realidade a todos os
que mais recentemente integraram o
universo Lena, é a nossa forma. Por

na nossa Escola de Negócios que, nos
últimos cinco anos, têm feito um pequeno percurso “académico”, tudo no
sentido de valorizar as nossas pessoas, os nossos recursos humanos, com
vista a reter os melhores e a minimizar
a desmotivação e, para isso, criámos
também um sistema de gestão de carreiras – ajustámos a nossa formação
às necessidades identificadas e pro-

rar o futuro que continuamos a aproveitar oportunidades, a reforçar áreas
de negócio e a investir fortemente na
internacionalização. Com mais agrado
ainda – e porque as empresas são as
pessoas, mulheres e homens do Grupo Lena que trabalham cada dia com
a firme convicção de contribuir para
acrescentar valor, o seu valor pessoal,
o seu empenho para levar mais além

10 anos
de história GL
isso, este ano a nossa Convenção dá
particular atenção ao percurso que ao
longo de uma década moveu equipas
e envolveu centenas de colaboradores
num processo de organização que nos
trouxe até hoje.
Se recuarmos até 1998, a nostalgia
reter-nos-á nalguns momentos mais
marcantes, ao longo de “uma estrada
que se fez caminhando”. Senão, vejamos apenas alguns dos muitos marcos
simbólicos:
Em 1999, apresentámos pela primeira
vez o Grupo, na Expolena, em Abrantes. Éramos cerca de trinta empresas
na génese desta organização que hoje
triplicou em parceiros e em colaboradores; criámos sete conselhos estratégicos, alinhando por áreas de negócio
as actividades existentes – iniciámos o
nosso processo de valores comuns de
Grupo. Organizámo-nos.
Em 2000, constituímos a holding de
topo – actual Lena SGPS – cuja imagem
teve como base a da empresa-mãe (na
altura Construtora do Lena, SA) e tem
vindo a evoluir, transparecendo graficamente o rigor e a solidez que queremos associar ao proporcional crescimento dos nossos valores pessoais e
empresariais – estruturámos os nossos valores de Grupo e difundimos os
nossos ideais para a organização.
Internacionalizámo-nos, cedendo às
exigências do mercado e da globalização; afirmámo-nos em novas áreas
de negócio, complementando ou diversificando – ultrapassámos fronteiras.
Iniciámos o processo de internacionalização sempre mantendo os valores
de base do Grupo.
Formámos centenas de colaboradores

curámos soluções para corresponder
aos objectivos traçados.
Reorganizámos o Grupo em cinco
sectores estratégicos e criámos um
Conselho Geral com vista a delegar
responsabilidades no novo conceito de
organização – partilhámos a organização pelos vários sectores do Grupo
(sub-holdings ou Conselhos Estratégicos), para cimentar o crescimento e
melhorar a organização.
Porque sentir Grupo é fazer grupo e
agir de igual forma em todas as áreas,
criámos uma DAE – Direcção de Apoio
Estratégico – com vista à harmonização
transversal de procedimentos. Marketing, Recursos Humanos, Sistemas de
Informação e Financeira foram as áreas que, com a criação do PHV (Projecto de Harmonização de Valores) bem
como a Jurídica, tiveram a responsabilidade de harmonizar processos, implementando um sistema de avaliação
de desempenho, normas de segurança
informática, procedimentos financeiros e contabilísticos, de marketing e
jurídicos – repensámos e criámos o
sentimento de evolução contínua, com
ferramentas que nos ajudam à gestão
dos nossos recursos.
Dez anos volvidos e, ao olharmos para
trás, é impossível não pensar nas dificuldades que sentimos, nas noites
em claro passadas a preparar projecto
atrás de projecto e a palmilhar terreno para implementá-los, sempre convictos que mais tarde ou mais cedo o
modelo organizacional e de gestão que
perspectivámos, estaria concluído. Mas
é com agrado que constatamos que
todo o esforço empreendido deu frutos
e é convictos de que estamos a prepa-

a nossa marca, contribuindo para criar
emprego e sobretudo para melhorar
a qualidade das relações e erguendo
em cada empresa do Grupo um aliado para o cumprimento dos objectivos
globais – a verificar que ao nosso lado
continuamos a ter os principais parceiros e colaboradores que nos ajudaram
a construir esta história.
O nosso agradecimento por todo o empenho demonstrado, a todos os colaboradores e parceiros que se mantêm
connosco e, particularmente, aos que
desde o início deste processo de consolidação sempre souberam colocar
à frente dos seus interesses pessoais
os do Grupo que representam. Sabiam
que só assim poderíamos ambicionar
um melhor desempenho global da organização que somos todos nós. Muito
obrigado.
Iremos olhar para os próximos dez
anos com o mesmo empenho e manter os nossos valores de sempre: Rigor e Solidez. Porém, a nossa atenção
continuará a estar focada nas pessoas,
na cooperação intra-Grupo e na capacidade que fomos tendo para, genuinamente, acrescentarmos valor às mulheres e homens do Grupo Lena, sem
esquecer o compromisso que temos
com a nossa responsabilidade social
– a Família, os Parceiros e o Ambiente
que nos rodeia.
Se deixarmos um legado na história,
que ele seja de forte espírito empreendedor e de franco sentido de responsabilidade social.
António Barroca Rodrigues
Presidente do Conselho Geral
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Consórcio Multi/Lena
vence concurso em Leiria

Em traços gerais, as obras do Fórum Leiria incidirão
num centro comercial, pavilhão multiusos (capacidade para 10 mil pessoas), mercado municipal, topo
norte do Estádio, centro associativo, Jardim da
Almoínha, patinódromo, campo de treino e mercado
de levante. Prevê-se que esta “revolução” na cidade de Leiria esteja concluída em 2011, sendo que as
obras devem arrancar no início de 2009.

O consórcio Multi Development/
Lena Construções venceu o Concurso
Público Internacional para a Concepção, Financiamento, Construção e Exploração de uma Unidade Comercial de
Dimensão Relevante no Município de
Leiria – anunciou a Câmara Municipal
de Leiria, no passado dia 1 de Abril.
Benno Van Veggel, líder da Multi
Development em Portugal, manifesta a
sua “enorme satisfação” pela vitória do
Forum Leiria, esperando “poder continuar a contribuir da melhor forma, e
dentro dos parâmetros da nossa política de sustentabilidade, para a revitalização de centros urbanos em Portugal
e em toda a Europa”.
Já António Barroca Rodrigues, presidente do Conselho Geral do Grupo
Lena, manifestando também “grande
contentamento” pela vitória do consórcio que integra a Lena Construções,
frisa o carácter inovador, ambientalmente sustentável e requalificador
do projecto. “Estamos satisfeitos na
medida em que entendemos que foi
feita justiça, pois a nossa proposta é a
melhor de todas e a que mais se preocupou em responder aos requisitos
do concurso e ao espírito do desafio
lançado pela autarquia. Apostámos em
unir a cidade e não em dividi-la, por
isso valorizámos uma requalificação

que une as várias centralidades e não
a criação de um espaço âncora que
fomenta o desenvolvimento periférico
em detrimento da urbe.
A vitória da nossa proposta aumenta a nossa responsabilidade nesta terra
que é a nossa terra. Estamos cá todos
os dias, não fazemos a política do “toca
e foge”, pelo que seremos confrontados e avaliados nas próximas décadas,
com o trabalho que vamos agora realizar.
A unanimidade em torno do nosso
projecto é um dado significativo que
nos honra e responsabiliza. Merecemos a opinião favorável dos técnicos,
a preferência dos cidadãos anónimos,
que se manifestaram em diferentes
sondagens, a maioria das forças vivas
e parceiros da região e a escolha sem
controvérsia dos políticos.
Damos os parabéns a Leiria pela
escolha que foi feita mas tudo iremos
fazer para que dentro de dois anos seja
Leiria a dar-nos os parabéns pela obra
realizada.
A nossa proposta poderá incentivar
a valorização de uma vasta malha urbana, da Av. Heróis de Angola ao Mercado de Santana, da zona histórica às
margens do Lis.”
O projecto Forum Leiria, da autoria do Arquitecto Manuel Salgado e do

Atelier Risco, permite “reforçar a centralidade da baixa de Leiria na região,
combatendo os factores de enfraquecimento das funções direccionais e
comerciais na cidade”. A facilitação e
o incentivo à mobilidade pedonal estão
na base da definição de todo o projecto. “Estabelecer uma ligação pedonal
franca entre o centro da cidade e o parque desportivo” é a grande ambição do
projecto. Para isso, prevê a eliminação
“de todo o tipo de barreiras, nomeadamente as viárias, de forma a obter um
espaço público de excelência em que
são oferecidas ao peão condições de
conforto de elevada qualidade”.
Prevendo-se um investimento global de cerca de 150 milhões de euros, o
projecto permite requalificar uma zona
central da cidade, assumindo o prolongamento da malha urbana da cidade e
criando um novo parque verde.
Para um acompanhamento mais
próximo da evolução do Forum Leiria,
vai estar permanentemente disponível
o site www.forumleiria.pt. Neste endereço, é possível conhecer com mais
em pormenor o Forum Leiria (inclusivamente através do filme disponível),
monitorizar o progresso das obras e
perceber o que o projecto implica na
realidade.
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Depois do sucesso da primeira edição que reuniu mais de 100 obras de arte, o Grupo Lena volta a realizar um dos
maiores concursos de artes plásticas promovidos por uma empresa.
Os municípios aderentes são convidados a identificar obras de engenharia do respectivo concelho e estas servirão
de base para a produção de obras de arte originais (pintura, escultura, fotografia, gravura, desenho ou instalação) por
parte dos artistas.
Encontra-se em fase final o contacto com os Municípios para aferir o interesse dos mesmos em participar nesta
segunda edição do Engenho & Arte.
Poderá acompanhar de perto a evolução deste concurso, bem como consultar informações referentes a Regulamento, Formulário de Inscrição, entre outras, em www.grupolena.pt, no campo subordinado ao Concurso Engenho
& Arte.

nova Intranet do GL– a NetLena –
já é uma realidade!
Até aqui, o “Colab”, nome pelo qual
a Intranet ficou conhecida entre os
colaboradores do Grupo Lena, era a
ferramenta que nos permitia aceder a
uma série de ferramentas/aplicações
do Grupo (Canal Lena, Tableau de Bord,
Repositório de Documentos, Fóruns de
Discussão, etc.).
O tempo e a utilização da ferramenta mostraram-nos a importância
de ajustá-la, cada vez mais, no sentido
de torná-la mais dinâmica, mais funcional, respondendo melhor às necessidades dos utilizadores.
Aproveitando o conhecimento acumulado aos longo de alguns anos de
experiência com o “Colab”, foram criadas equipas com visões diversificadas
sobre o que pretendiam que uma nova
Intranet viesse a disponibilizar. A partir de todo o retorno recebido desenvolveu-se uma (mais) poderosa ferramenta que permite alcançar objectivos
básicos e fundamentais para a adesão
das pessoas: criar um ambiente de
trabalho (mais) integrado que permita
a um colaborador aceder à informa-

ção, colaborar e utilizar serviços,
visando a maximização da sua
produtividade, a minimização dos
custos de investimento em tecnologia e em materiais de suporte
(papel ou outros) e automatizar
processos.
O que resultou de desenvolvimento em que contámos com a
prestação da Liz On-line no plano
tecnológico, para já, foi:
- um novo visual (mais moderno e atraente);
- mais conteúdos e melhor organizados;
- maior desempenho;
- um espaço de promoções onde
as empresas podem apresentar os
produtos, sob a forma de campanha;
- uma área para que cada DAE faça
uma divulgação e uma partilha mais
direccionada de conteúdos de interesse para os seus respectivos públicos;
- um espaço nobre para a Administração deixar as suas mensagens mais
marcantes, numa clara lógica motivacional;

Temos a consciência de que a
NetLena ainda não é aquilo que todos
queremos que seja, mas dispomos
agora de uma tecnologia que dominamos e que saberemos adaptar e
alinhar com a evolução das exigências
dos seus utilizadores. Para isso, continuamos a contar com a opinião dos
utilizadores! Contamos convosco!
Bem-vindos à NetLena!
ABR/JUN 2008 INFORLENA_5
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Liga Lena
Um Campeonato
só Nosso!
Organizado pela Direcção de
Recursos Humanos do Grupo Lena,
o 6º Torneio de Futsal Liga Lena
2008 começou oficialmente no dia 4
de Abril, no Pavilhão de Santa Catarina da Serra.
A Liga Lena mantém o objectivo
de garantir a motivação dos colaboradores do Grupo Lena, promovendo a descontracção, o convívio,
o fomento de relações de amizade,
parceria e espírito de equipa.
Também nesta 6ª edição estará disponível o site dedicado à Liga
Lena 2008 (como já aconteceu em
torneios anteriores) com toda a informação sobre o Torneio, desde
o calendário e crónicas dos jogos,

Toto Liga Lena, fotografias,
etc. - www.liga-lena.com.
Decorrerão, em paralelo,
os Torneios Masculino e
Feminino. O Torneio Masculino passará por uma primeira
fase de grupos (modelo “Liga
dos Campeões”) e, posteriormente, pela eliminação directa até que
seja apurada a equipa vencedora.
O Torneio Feminino funcionará em
sistema de campeonato, ou seja,
todas as equipas jogam entre si. As
duas primeiras classificadas disputam a final.
Contando com um total de 26
equipas inscritas (21 masculinas e
cinco femininas, que integram 260

jogadores), antevêem-se meses de
grandes jogos, divertimento e, acima de tudo, boa disposição. Tudo
somado, a organização acredita
que o seu objectivo será novamente
atingido!

Lena Tour recebe mais de
uma centena de alunos
Desde 2004 que o Grupo Lena
assume como eixo fundamental a
aproximação aos centros de saber,
nomeadamente às instituições de
ensino. Com o projecto Lena Tour, o
Grupo Lena abre as suas portas aos
alunos de escolas/instituições de
ensino básico e secundário (incluindo técnico-profissional). A cada ano
lectivo, convidamos este público a
visitar-nos e, mediante a área de
estudo e de interesse dos alunos,
definimos um roteiro para a visita
Lena Tour.
Foi o que aconteceu nos passados dias 5 e 10 de Março. No dia 5
de Março, recebemos os cerca de 50
alunos da Escola Secundária Martinho Árias, estudantes das áreas
de Manutenção Industrial, Serralharia e Electromecânica. No dia
10 de Março, visitaram-nos aproximadamente 60 alunos do Centro de
Estudos Educativos de Ançã (Coimbra), da área de Ciências Económico
‑Sociais.

As visitas começaram no Edifício
do Grupo Lena, onde, em ambos os
casos, os alunos ficaram a conhecer melhor o Grupo Lena. Posteriormente, os visitantes vindos da
Escola Secundária Martinho Árias
visitaram a Viamarca, onde puderam conhecer melhor o processo de
produção de sinalização horizontal.
Por sua vez, aos alunos do Centro de
Estudos Educativos de Ança foi feita
uma apresentação dos procedimentos adoptados pela Direcção Financeira do Grupo Lena e, de seguida,
visitaram um centro de produção da
Lena Construções e a Artiportela,
na Portela.
Com estas visitas, o Grupo Lena
pretende enriquecer os visitantes
enquanto alunos e indivíduos, transmitir-lhes conhecimentos, apoiá
‑los na eventual escolha de saídas
profissionais e, no fundo, contribuir
para uma sociedade mais bem preparada para o futuro.
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TECNOLOGIA

ORELhAS.PT
Já PODE SER OUVIDO

O www.orelhas.pt — o maior e mais completo portal de
informação generalista da região Centro — já disponibiliza a
vocalização de todos os seus conteúdos.
Esta iniciativa foi desenvolvida no âmbito das preocupações da Liz On-Line com as acessibilidades, tendo lançado o
orelhas.pt em Janeiro de 2003 e sendo responsável pela sua
manutenção e actualização.
Com esta inovação, o orelhas.pt passa a ser o primeiro
portal de informação generalista da região Centro a disponibilizar a vocalização dos seus conteúdos. Na região existe
apenas um site com esta funcionalidade: o da APPC - Delegação de Leiria, também desenvolvido pela Liz On-Line.
A vocalização de conteúdos consiste na leitura dinâmica dos textos de um site ou portal através da utilização da
tecnologia sueca TTS (Text-to-Speech). Esta tecnologia faz
a síntese vocal dos conteúdos disponibilizados no ecrã dos

cibernautas, através de uma tecnologia que lê ao visitante
de uma forma quase natural e com um padrão de qualidade
muito elevado. Sem a necessidade de descarregar qualquer
tipo de software, a placa de som, colunas/auscultadores e
acesso à Internet são as condições básicas para ouvir a vocalização dos conteúdos.
Segundo Carlos Conceição, administrador da Liz On-Line, “com esta ferramenta o orelhas.pt passa a ser acessível também aos cibernautas invisuais, que poderão ouvir os
conteúdos de todos os canais do portal, desde as Notícias,
passando pelo cartaz de Cinema, Directório de Empresas ou
até mesmo espaços de opinião”. A administração da Liz On-Line é comum a outra empresa do Grupo Lena, a agência
de comunicação e imagem Publicenso, que assegura uma
parte significativa da actualização diária dos conteúdos do
portal.

RObOT DE TAPES:
MAIS CAPACIDADE, MAIS FIABILIDADE
Para automatizar o armazenamento da informação e respectivos Backups, a
Liz On-Line instalou no seu Datacenter um Robot de Tapes com uma capacidade 3,2 TB (ou seja, 3200 GB). Com uma arquitectura de grande escalabilidade,
este equipamento oferece a ﬁabilidade e capacidade necessária para operações
críticas de negócios.
Para além de permitir uma gestão remota, este Robot possibilita armazenar
em tapes de grande capacidade (LTO Ultrium 2) toda a informação existente no
Datacenter sem a necessidade de intervenção humana para a troca de tapes
servidor a servidor.
Todos os servidores irão estar ligados numa rede Gigabit independente, para
não interferir no desempenho dos serviços existentes no Datacenter e garantir
maior ﬁabilidade. Para além disso, existe um Servidor de grande capacidade de
armazenamento onde tudo está ligado e onde o Robot vai copiar a informação
para melhorar ainda mais o desempenho da rede e assim reduzir o tempo de
gravação da informação.
A quantidade de servidores que estão no Datacenter da Liz On-Line já justiﬁcava um automatismo que permitisse garantir aos clientes uma maior ﬁabilidade do backup da informação e uma maior capacidade do seu armazenamento.
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ENTREVISTA

“Eu tenho
muito orgulho no Grupo”
Entrevista a António Vieira Rodrigues, Fundador do Grupo Lena

Da janela do seu escritório tem vista sobre o vasto parque de estacionamento
e estaleiro de máquinas que hoje ocupa a sede da Lena Construções. Lá fora,
cai uma chuva miudinha, na véspera um tornado tinha varrido Santarém e uma
semana antes o País foi assolado por uma onda de calor sem precedentes em
Abril... são sinais dos tempos que revelam que, até neste aspecto, o Portugal de
hoje é muito diferente daquele que António Vieira Rodrigues ambicionava ajudar
a construir.
Três décadas depois da fundação da primeira empresa “Lena” e 10 anos após
a criação do Grupo, os seus olhos revelam mais do que ambição... pois hoje brilha o orgulho pela geração que assume a Administração das suas empresas e a
satisfação pelo dever cumprido.
Nesta entrevista, fala de coração aberto sobre um passado de conquistas e de
sonhos, mas também do futuro e dos valores que desde sempre caracterizaram
a sua vida. Arrependimentos? Só lamenta não ter feito ainda mais e melhor, porque as oportunidades são para aqueles que as conseguirem aproveitar!
8_INFORLENA ABR/JUN 2008
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ENTREVISTA

“Sinceramente não sabia qual seria o meu destino, mas acreditei
sempre que tudo era possível.”
“Eu visitava muitas vezes países como a Bélgica, a Holanda ou a
Itália (...) e acreditava que um dia o meu País — pobre, humilde e
modesto como era — seria igual não, mas muito parecido”

Como é que surgiu a ideia de organizar as empresas que já eram
suas num grupo empresarial?
Aconteceu quase naturalmente.
Eu comecei a minha actividade no
ramo das Obras Públicas e Construção Civil, mas com o tempo foram
surgindo novas oportunidades de
mercado dentro do nosso País. E após
a nossa integração no mercado comum, despertámos para outras áreas
como o Ambiente ou as concessões de
auto-estradas.
O Grupo surgiu na sequência desta diversificação e, com ele, a necessidade de organizarmos as empresas
por áreas de negócio. Por exemplo,
empresas como a Socoliro, a Ermoque e a Construtora do Lena — que
actualmente é Lena Construções e
Engenharia — integraram-se.
As coisas não foram fáceis, mas
com um bocado de coragem e muito
suor conseguiu-se.
A primeira empresa que fundou
foi a Construtora do Lena?
Não, a primeira foi a António Vieira
Rodrigues, que esteve em actividade
desde 1952, salvo erro, até 1974.
E nessa altura, quando fundou
a sua primeira empresa, imaginava
que um dia viria a ter um grupo empresarial com esta dimensão?
Quando se parte para uma viagem
temos uma intenção de destino. Pelo
percurso pode acontecer muita coisa,
ir mais além ou ficar mais aquém. E
foi isso que aconteceu: sinceramente
não sabia qual seria o meu destino,
mas acreditei sempre que tudo era
possível.
Eu visitava muitas vezes países
como a Bélgica, a Holanda ou a Itália,
países do Ocidente porque não tínhamos comércio com outros países. E,
nessa altura, acreditava que um dia o
meu País — pobre, humilde e modesto como era — seria igual não, mas
muito parecido, e foi exactamente
isso que aconteceu. Não me passava
pela cabeça que haveria um mercado

comum, com a abertura de fronteiras,
isso não estava no direito de adivinhar,
mas acreditava que seríamos parecidos com a França, com a Bélgica ou
com a Holanda, embora com a consciência que éramos um país mais pequeno. Sim, acreditei sempre.
Tem algum sonho de criança que
ainda não cumpriu? Todas as crianças
têm sonhos...
Não, dou-me por satisfeito.
E em jovem, que vida ambicionava?
Dos sete irmãos que somos, eu fui
sempre diferente. Quando conseguia
um cêntimo, eu pretendia ter dois, e
quando conseguia os dois já queria ter
três. Mas eu nunca gostei de dinheiro,
gostei sempre de o aplicar. Aplicava o
meu e logo que tive acesso a crédito
comecei a aplicar também o dos outros, porque a mim nunca ninguém me
emprestou nada: venderam-me.
Mesmo antes da tropa, comecei

logo a angariar crédito e sempre o respeitei. Respeitei tudo na minha vida:
crédito, salários e impostos... mesmo
na crise de 62, com a guerra em Angola, mesmo com o 25 de Abril, cumpri
sempre, sempre, e nunca me desviei
dos valores da família e da sociedade.
Isso é fundamental e é o que aconselho a toda a gente: que se coloque no
seu lugar!
Qual é foi o momento mais difícil
destes últimos 30 anos, e mais especificamente nestes últimos 10 já como
“Grupo Lena”?
Tenho pouca escolha, porque fáceis houve poucos.
Hoje fala-se em “crise” mas eu já
vivi momentos muito piores. Recordo
‑me de em 1981, salvo erro, eu já tinha
cerca de 500 operários e zero – zero! –
em carteira de obras. Tinha, na altura,
dois mil contos... e ainda há pessoas
na empresa hoje que acompanharam
esta fase. Portanto, foi muito mais crise do que hoje.
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Sendo o Grupo Lena um grupo
familiar, como é que conseguiu integrar a sua família no negócio?
Eu tinha colegas que tiveram filhos
drogados — foi na época da “bagunça”, logo a seguir ao 25 de Abril, que
apareceu este flagelo — e tive sempre
muito medo, pelo que comecei a ocupar todos os minutos disponíveis dos
meus filhos com as empresas.
Nas férias, logo na manhã seguinte, convidava-os a ir comigo, prometendo-lhe coisas para os entusiasmar.
Recordo-me da mãe deles dizer-me
que eu não lhes dava espaço, que eles
queriam fazer outras coisas, mas eu
deixava-os mexer na maquinaria e
levava-os para as obras, para Lisboa
e até para fora do País. E desde muito cedo que tiveram contacto com os
“adultos” deste negócio.
Foi este traquejo que eu lhes dei,
a “universidade da vida”. Se calhar
perderam uma parte da mocidade,
mas penso que não me condenam por
isso.
E como é que encara o futuro?
O futuro, como diz o velho ditado,
só a Deus pertence. A Deus pertence... mas são os homens que o fazem,
que o constroem.
O futuro é para as pessoas que se
queiram atrever, que queiram arriscar mas sem nunca deixarem de ser
cumpridoras. Cumprir com os valores
que sustentam a nossa sociedade,
sobretudo com os valores da família,
que nunca devem ser esquecidos.
Respeitando os valores fiscais, a finança, mas também respeitando os
nossos colegas de trabalho. Temos
que respeitar a massa produtiva, não
podemos querer só para nós.
Ainda em termos de futuro, quais
é que acha que vão ser os grandes
desafios dos próximos anos? Fala-se
muito em ‘crise’ e na dificuldade das
empresas portuguesas sobreviverem
no mercado global...
Fala-se em crise... bem, eu só
vejo crise nas algibeiras, nos bolsos.
Porque no consumo não há sinais de
crise: todos temos automóvel, os restaurantes estão cheios, estamos bem
vestidos... a crise é só de dinheiro e da
capacidade das pessoas fazerem gestão à sua própria vida.
Eu até podia comprar um jacto,
mas não tenho condições! Eu até tinha crédito para construir uma pista
de aviação aqui próximo, mas eu que

“O FUTURO é PARA AS PESSOAS QUE SE QUEIRAM ATREVER, QUE QUEIRAM
ARRISCAR MAS SEM NUNCA DEIxAREM DE SER CUMPRIDORAS.”
“O SUCESSO NÃO TEM SEGREDOS: é ESTAR ATENTO, é DORMIR POUCO!”

arrisque fazê-lo... e é aí que as pessoas se começam a “espalhar”. Cada
pessoa tem que resolver a sua própria
“crise”, pois se ganha 400 não pode
gastar 600.
Como é que gostaria de ver o Grupo Lena daqui a 10 anos?
Por muita ambição que eu tivesse
tido ao longo da minha vida, gostaria de ver o Grupo com um equilíbrio
igual ao que tem hoje.
Não quero dizer que pare aqui,
mas os anos que temos à nossa frente
não são de ouro. As leis laborais são
muito rígidas, a produtividade muito baixa e o consumo muito alto. Os
mercados em que estamos inseridos
são muito competitivos, há muita concorrência.
Eu tenho muito orgulho no Grupo,
mas confesso que as minhas preocupações são superiores ao orgulho. Tenho visto grandes grupos nacionais e
internacionais em que, num instante,
aparece um Bin Laden ou coisa do género e as coisas viram.
Se soubesse o que sabe hoje, teria feito alguma coisa diferente? Tem
algum arrependimento ou alguma
coisa que gostaria de ter feito de forma diferente?
Eu faria tudo de forma mais aperfeiçoada... faria com certeza (risos). E
tinha aproveitado ainda mais algumas
oportunidades que, é claro, escapam-nos sempre. Mas dou-me por feliz
pelo que fiz.
é esse o segredo do sucesso?
Aproveitar as oportunidades?
O segredo do sucesso?... olhe, é
estar atento! E ser bem relacionado
com a religião, com a política e com a
sociedade de um modo geral.
O sucesso não tem segredos: é estar atento, é dormir pouco!
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CONSELhO ESTRAT.

10 ANOS
GRUPO LENA
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DOSSIER

• 1998 é o ano da constituição formal do Grupo Lena que, na
sua fundação, incluía as empresas: Construtora do Lena (actual
Lena Engenharia e Construções), Topmáquinas (actual Lizdrive), Civilena, Edilena, Servilena, Habilena, Socoliro (actual Lena
Açores), Agroliz, Solurbe (actual Lena Ambiente), Ermoque (actual Lena Madeira), Ecodimulti, Lenobetão, Lizmáquinas, LPM,
Malhapedra, Medilena, Petroibérica, Pigmenta, Publicenso, Região de Leiria, Rentlei, Rota 39 (actual Lena Travel), Lizconstruções, Segilink, Tagusgás e Viamarca.
• Com a fundação do Grupo nascem igualmente alguns princípios e ideias‑base que haveriam de perdurar durante muitos
anos: a criação de parcerias e o forte dinamismo empresarial.

1998
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1999
• Apresenta-se a primeira imagem institucional do Grupo,
criada a partir do logótipo da Construtora do Lena;
• Recuperação do Mercado Santana, uma obra da Socoliro;
• EXPOLENA reúne mais de 15 mil visitantes;
• I Convenção da LPM;
• Inauguração do Edifício Leiria, no Brasil;
• Decorrem o I Challenge Grupo Lena, em Valado de Frades,
e a I Convenção Grupo Lena, no Hotel Fátima.
• Entram para o universo Lena as empresas Dualidade, Criagás, GCC, O Eco, Audianálise e Road Paint.
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• Implementação do PHV /Plano de Harmonização de Valores) de modo a uniformizar procedimentos de gestão nas empresas Lena;
• O logótipo do Grupo Lena ganha novas formas: a 3D e em
sete modelos para os Conselhos Estratégicos;
• Inauguração do Edifício Helena Barroca, no Brasil;
• Inicia-se a aposta no mercado romeno;
• Apoia-se a arte: atribuição de bolsas de estudo a alunos de
música e patrocínio aos Silence 4;
• II Challenge Grupo Lena, em Idanha-a-Nova;
• As empresas Profial, Funpark, O Aveiro e Socoliro Gest integram a Lena SGPS.

2000
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2001
• Publicação de uma reportagem sobre o Grupo Lena, no
New York Times;
• Inauguração do Edifício Grupo Lena, em Leiria;
• Lenobetão ruma ao Brasil;
• Conclui-se a obra IC3 – variante de Tomar;
• Construção da rede primária de gás natural de Alcanena;
• Inauguração dos troços A8 – Caldas da Rainha/Leiria e A15
– Caldas da Rainha/Santarém;
• III Challenge Grupo Lena, em Castelo de Vide;
• II Convenção Grupo Lena, “Vários Sectores, os mesmos Valores”, em Leiria;
• Juntam-se ao Grupo Lena as empresas Eventura, Lena
Consulting, Media On (Rádio Antena Livre) e Monterg.
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• Nascem os projectos LENA BUSINESS e CANAL LENA;
• É disponibilizado o site Grupo Lena;
• Alunos do Orfeão de Leiria recebem bolsas de estudo;
• É inaugurado o sub-lanço da A8 – Marinha Grande Este/
Leiria;
• A construção do novo estádio de Leiria é adjudicada ao Grupo Lena;
• Aposta-se na Biotecnologia;
• São assinados os primeiros protocolos com instituições financeiras;
• A Servilena é concessionária da marca Opel;
• IV Challenge Grupo Lena, em Gouveia;
• III Convenção Grupo Lena, “Sinergias em Movimento”, em
Leiria;
• Entrada das empresas Liz On-Line, Resilei, Areias da Lezíria e Linear para o Grupo.

2002
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2003
• É lançado o portal www.orelhas.pt;
• Realiza-se a I Convenção Lena Obras Públicas;
• É implementado o Tableau de Bord, ferramenta de apoio à
gestão;
• É inaugurado o Estádio Dr. Magalhães Pessoa;
• A LPM inicia a representação da marca Alfa Romeo;
• Inicia-se o investimento em Angola;
• V Challenge Grupo Lena, na Ilha Terceira, Açores;
• IV Convenção Grupo Lena, “Organizar para Consolidar”, no
Hotel Santa Maria em Fátima;
• O Grupo recebe as empresas Equicomplex e O Ribatejo.
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• É lançado o projecto LENA MERCHANDISING;
• Inauguração do Edifício Lena Empresarial, no Brasil;
• Três títulos da Lena Comunicação integram a Rede Expresso;
• Segilink abre um balcão em Leiria;
• Inauguração do Parque Verde do Mondego, em Coimbra, e do
Complexo Municipal de Piscinas de Leiria;
• LPM inaugura novas instalações em Leiria;
• Criagás instala rede de gás natural no Palmela Village, um projecto do arquitecto Tomás Taveira;
• É inaugurada a primeira obra na ilha da Madeira;
• Investe-se na Bulgária;
• VI Challenge Grupo Lena, em Beja;
• V Convenção Grupo Lena “Confiança no Futuro” / I Gala Lena
Business, em Leiria;
• O Grupo Lena recebe as empresas Lenaparts, Eurosol Leiria,
Eurosol Jardim, Eurosol Residence, Eurosol Alcanena, O Centro,
Meioregional e a Escola de Negócios Grupo Lena.

2004
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2005
• É lançado o projecto LENA TOUR;
• Lizconstruções vence a primeira obra pública;
• Os colaboradores (e/ou descendentes) do Grupo Lena são
contemplados com bolsas de estudo;
• Arqui-Jardim requalifica a encosta do Castelo de Leiria;
• Bioteca é oficialmente apresentada;
• Apoia-se o filme “Até Onde?”;
• Escola de Negócios do Grupo Lena assina protocolo com o
Instituto Politécnico de Leiria;
• Nova sede da Lena Construções na Madeira;
• Abre a nova sede da Petroibérica;
• VII Challenge Grupo Lena, na Madeira;
• VI Convenção Grupo Lena “Fidelizar para Triunfar” / II Gala
Lena Business, em Lisboa;
• As empresas Britatlântico, Construvil, Termas de Monte Real,
Eurosol Estarreja, Lena Agregados e Eurosol Seia Camelo juntamse ao Grupo.
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2006
• Lançamento da 1ª edição do ENGENHO & ARTE;
• Escola de Negócios do Grupo Lena elabora o Plano de Formação do Grupo Lena;
• Lena Construções inicia obra na Argélia;
• Arqui-Jardim conclui o primeiro campo de baseball do País,
em Abrantes;
• António Vieira Rodrigues é condecorado pelo Presidente da República;
• Nasce o cartão de colaborador Grupo Lena;
• Lena Indústria é integrada na Lena Construções;
• Investe-se em Espanha;
• Iniciam-se investimentos em Marrocos;
• VIII Challenge Grupo Lena, no Redondo;
• VII Convenção Grupo Lena “Futuro Sem Fronteiras” / III Gala
Lena Business, em Lisboa;
• O Eurosol Gouveia integra o Grupo Lena e é lançada a marca
Lena Travel.
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• Alteração do logótipo do Grupo Lena;
• É assinado protocolo de cooperação com o Governo Civil de
Leiria, para prevenção e combate aos incêndios;
• Lena Ambiente cria centro de recuperação de embalagens no
MARL;
• Eneólica constitui empresa para exploração da energia das ondas;
• I Convenção Comercial e de Marketing do Grupo Lena;
• Protocolada parceria com a TMN;
• Grupo Lena em destaque na Sic Notícias, no programa Sucesso.pt;
• Lena Construções participa na conclusão do Eixo Norte/Sul,
em Lisboa;
• Biocodex reforça presença no mercado ibérico;
• Lena Hotéis e Turismo investe no Brasil;
• É inaugurado o primeiro troço da A17 e é aberta ao trânsito a
Ponte da Lezíria;
• IX Challenge Grupo Lena, em Serpa;
• VIII Convenção Grupo Lena “Cooperar para Inovar” / IV Gala
Lena Business, no Porto;
• A EcoChoice, Equiflow, Filipe Santos Silva, Filcom, Nova Imagem, TEC, House Rede, Imagens & Letras, Jornal da Bairrada e a
Construtora Abrantina são as mais recentes empresas do Grupo.

2007
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• Eneólica estabelece parceria para explorar energia das ondas;
• Conselho Geral do Grupo Lena dá as boas-vindas a Paulo Teixeira Pinto, agora conselheiro independente do Grupo.
• IX Convenção Grupo Lena realiza-se no Centro de Congressos
do Estoril. No mesmo dia, realiza-se a V Gala Lena Business, no
Casino do Estoril, durante a qual se ficará a conhecer o vencedor da
3ª edição Lena Business.

2008
Alan Kay disse que “A melhor maneira de predizer o futuro é inventá-lo.”
Assim faremos, com os valores de sempre: Rigor e Solidez.
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Jornal O Aveiro
tem distribuição muito,
muito especial
Chama-se António Oliveira, é a
mais recente aposta do jornal O Aveiro e tem a seu cargo uma das mais
importantes missões que se pode ter
num jornal: a distribuição.
Todas as semanas, desde Outubro
de 2007, António entrega em mãos
centenas de jornais no centro da cidade de Aveiro. Cafés, restaurantes,
consultórios médicos, cabeleireiros,
Câmara Municipal, Tribunal e vários
outros locais de acesso público são
semanalmente visitados pelo António,
que em todos eles deixa um jornal,
um “Olá” e um sorriso simpático. E já
são mais de 400 os locais onde hoje
deixa o jornal, um número que representa vários milhares de potenciais
novos leitores.
Pelo caminho, para além dos amigos que vai fazendo em cada um dos
locais por onde passa, António já tem
conquistado novos assinantes para o
semanário O Aveiro. A próxima meta,
garante, é atingir os 500 locais na sua
lista de distribuição.
A contratação do António surgiu à
luz de um acordo entre O Aveiro e a
Cooperativa para a Educação e Reabilitação dos Cidadãos Inadaptados de

Aveiro (CERCIAV). Pretendia o Centro
que O Aveiro entrevistasse os seus
utentes trabalhadores, com o objectivo de promover a igualdade entre os
cidadãos e, acima de tudo, para passar a mensagem de que “todos temos
direito ao trabalho e a sentirmo-nos
úteis à sociedade”. O Aveiro aceitou
o desafio de braços abertos e ainda
trouxe para a família Lena um trabalhador exemplar.

Lenaparts premeia
melhores clientes
A Lenaparts está a desenvolver uma campanha de CRM (Customer Relationship Management) de forma a premiar os melhores clientes da empresa.
Entre o final do mês de Fevereiro e o início do mês de Março, a Lenaparts premiou, com sistemas de navegação por satélite da marca TomTom, as empresas
Mansauto, de Santa Catarina da Serra, e José António Rosa Ferreira, de Tomar,
clientes que se destacaram no âmbito da campanha de colisão de peças Peugeot,
com maiores volumes de compras.
A campanha, que teve início em 2008, pretende identificar as melhores práticas estabelecidas no seio do Grupo Lena e premiar aqueles que contribuem
para o seu sucesso. A Lenaparts entendeu assim estender esta prática aos seus
clientes, de forma a manter e reforçar o bom relacionamento com os mesmos.
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Empresas juntam esforços com novo
projecto de Responsabilidade social
Fortemente empenhadas no desenvolvimento da sua estratégia de RSE,
as empresas Equicomplex, Equiflow, Liz On-Line e Publicenso
voltam a surpreender o mercado e a comunidade onde se inserem
através da sua prática pioneira na região.
Fortemente empenhadas no desenvolvimento da sua estratégia de
Responsabilidade Social Empresarial (RSE), as empresas Equicomplex,
Equiflow, Liz On-Line e Publicenso
voltam a surpreender o mercado e a
comunidade onde se inserem através
da sua prática pioneira na região. Recorde-se que em 2007 a Administração destas empresas da Lena Turismo
e Serviços assumiu o compromisso
de apoiar todos os anos uma IPSS ou
ONG da região.
No primeiro ano a associação alvo
desta prática foi a APPC-Leiria. Sem
nunca dar dinheiro e sempre dentro do
seu core business, as empresas juntaram esforços e desenvolveram:
- O site www.appcleiria.pt (Liz OnLine) com fortes preocupações nas
acessibilidades, sendo o primeiro da
região Centro com a vocalização de todos os conteúdos; houve também uma
preocupação com o cumprimento do
normativo legal e todas as suas bases
de dados foram legalizadas junto da
Comissão Nacional de Protecção de
Dados;
- Desenvolvimento de quatro brochuras (Publicenso) institucionais e
promocionais das actividades desenvolvidas pela APPC-Leiria;
- Entrega de equipamentos informáticos a duas crianças muito especiais (envolveu a Equicomplex, Liz On-

Line e Publicenso);
- No âmbito do voluntariado, colaboradores (Liz On-Line) deram acções
de formação informática para possibilitar que a própria instituição conseguisse futuramente alimentar o site,
não ficando na dependência de nenhuma das empresas;
- As quatro empresas juntaram novamente esforços entregaram recentemente dois ratos adaptados (tracker
ball) às duas crianças especiais.
Feito o balanço deste ano, e porque a prática sentida pelas empresas
demonstrou que um programa de responsabilidade social só traz resultados
positivos para a sociedade, e para a
empresa, se for realizado de uma forma autêntica, já se sente o empenho
no novo desafio para 2008: apoiar mais
uma associação com características
muito especiais, neste caso a Associação de Surdos da Alta Estremadura.
Convictas de que, para além de
investir no nosso futuro, as empresas
referidas esperam que este compromisso voluntário contribua para um
aumento da rendibilidade, procurando
elevar o grau de exigência das normas
relacionadas com o desenvolvimento
social e respeito pelos direitos fundamentais numa abordagem global da
qualidade e do desenvolvimento sustentável.

Abrantina apoia
Bombeiros de Samora Correia
Por ocasião do 33º aniversário da
Associação de Bombeiros Voluntários
de Samora Correia, em Março, a Construtora Abrantina ofereceu uma das
três novas viaturas da corporação: um
todo-o-terreno. Desta forma, a Abran-

tina contribui para o reforço dos meios
colocados à disposição da corporação
de Bombeiros daquela localidade.
Ciente da sua responsabilidade enquanto dinamizador económico e social
da sociedade, a Construtora Abrantina

apoia uma causa tão nobre como a do
voluntariado, esperando com esta oferta contribuir para uma melhoria nos
meios de acção para as várias valências da Corporação de Bombeiros de
Samora Correia.
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AMbIENTE
E ENERGIA

PETROIbéRICA
ABRAçA NOVO PROJECTO

Para fazer face à sua estratégia de crescimento e assim diferenciar-se dos seus concorrentes directos, a Petroibérica
abraçou um projecto que consiste na construção de um Parque de Combustíveis em Aveiro, criando a Sociedade de Exploração e Distribuição de Combustíveis, S.A., onde participa em 50% do capital.
Este projecto ambicioso surge numa perspectiva de aﬁrmação da Petroibérica enquanto player independente do mercado nacional de combustíveis, e assenta no seguinte princípio: ter capacidade de armazenagem própria e acesso ao
mercado internacional de combustíveis.
O Parque de Combustíveis vai ter uma área 28.896 m2, com capacidade para armazenar 96 (noventa e seis) milhões de
litros de combustíveis. Está neste momento na fase de elaboração do estudo prévio de engenharia e, paralelamente, está a
ser elaborado o Estudo de Viabilidade Económico-Financeira do Terminal.
Recorde-se que a Petroibérica é actualmente uma das maiores distribuidoras independentes de produtos petrolíferos
a nível nacional, estando em nono lugar no ranking das dez melhores empresas do sector petrolífero.

Criagás em Grândola
A Criagás recebeu, por adjudicação da Lena Construções, as obras
de construção e montagem da rede
de gás e águas na Herdade do Pinheirinho, em Grândola. A obra, com
um valor de 170 mil euros, contempla a construção de 5950ml de redes
de gás, 173 ramais de abastecimento e, ainda, a construção de 10650ml
de rede de águas com 173 ramais
de abastecimento. A Herdade do
Pinheirinho é um projecto turístico
com uma área de oito mil hectares,
dos quais 150 estão garantidos para
a construção. Serão erguidos dois
hotéis, três aldeamentos turísticos,
quatro aparthotéis e 200 moradias.

Eneolica debate CDR
A Eneólica apresentou, no passado dia 8 de Abril, o projecto de
reconversão de resíduos sólidos em
CDR (Combustíveis Derivados de

Resíduos), no âmbito do seminário
“O Sector Energético no Panorama
Nacional – Investimento e Tecnologias”, que decorreu no INETI, Lisboa,
organizado pela APEMETA – Associação Portuguesa de Empresas de
Tecnologias Ambientais.
A apresentação proferida por
Sérgio Videira focou a valorização
energética de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) como uma solução
alternativa à deposição em aterro:
“actualmente 64% dos RSU produzidos em Portugal são depositados
em aterro, o que provoca uma situação ambiental insustentável dada
a limitação espacial dos próprios e
às metas restritas traçadas pela UE,
que devido à saturação dos aterros
pode incorrer em sanções para Portugal. Convertendo esses RSU em
CDR devidamente homogeneizados
e normalizados, permite obter uma
granolometria apropriada para sua
valorização energética”.
A Eneólica quis assim apresentar

e promover a conversão de RSU em
CDR e consequentemente em energia eléctrica.
O seminário contou com a presença de 134 participantes, dirigido a empresários dos sectores da
Indústria e Serviços, Associações
Empresariais, Profissionais do sector Ambiental, Técnicos da Administração Pública Central, Regional
e Local, Docentes, Investigadores e
Estudantes.
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Lena Automóveis
premeia “Colaborador
do Quadrimestre”
A Lena Automóveis entregou no início deste ano o prémio “Primeiro Colaborador do Quadrimestre” ao colaborador da LPM de Tomar: Ermelindo Santos.
Este colaborador destacou-se dos restantes colaboradores da holding num conjunto de indicadores de análise, nomeadamente: Cumprimento dos objectivos
definidos na avaliação de desempenho; Boa classificação global na avaliação de
desempenho; Nível de motivação elevado; Preocupação pela angariação de negócios para o Canal Lena.
Para além destes indicadores, foi igualmente reconhecido pelo espírito de
equipa e relacionamento interpessoal pelos restantes colegas da Lena Automóveis.
Para além de receber a Placa de Mérito Individual, o colaborador teve ainda
direito a um valor monetário e a um fim-de-semana para duas pessoas num dos
hotéis da cadeia Eurosol, ao volante de uma viatura de uma das marcas representadas por este Conselho Estratégico.

Servilena apresenta
novo Opel Ágila e Opel Zafira
A Servilena apresenta, a partir de
Maio, o novo Opel Ágila e o renovado
Opel Zafira. A Marca alemã aposta assim no segmento dos pequenos carros e põe já à disposição dos clientes
da Servilena a possibilidade de encomendarem o Opel Ágila, disponível em
três motorizações (1.0 e 1.2 a gasolina
e 1.3 CDTI a gasóleo) e dois níveis de
equipamento: Essentia e Enjoy.
O novo Ágila foi apresentado no
Salão Automóvel de Frankfurt, no
passado mês de Setembro em estreia
mundial. O estilo jovem assente num

design totalmente renovado, a elevada versatilidade especialmente ajustada a uma utilização urbana e uma
nova gama de motores a gasolina,
valeram-lhe reacções muito entusiásticas, constituindo um conjunto de
atributos que lhe darão um lugar de
destaque no segmento dos pequenos
automóveis.
A Servilena apresenta também
o renovado Opel Zafira, que alargou
a sua oferta de motores, passando a
incluir um novo turbo diesel 1.7 CDTI,
com 125 cv que lhe confere um posi-

cionamento especialmente competitivo na relação preço/valor no mercado
português. O modelo foi renovado
esteticamente, com a adopção de novos pára-choques, grelha e faróis. No
habitáculo, onde sobressai um equipamento completo, os desenhadores
obtiveram um ambiente mais jovial
com recurso a novos elementos decorativos. Para além do novo turbo diesel 1.7 CDTI, o Zafira estreia também
um motor 1.6 a gasolina com 115 cv.
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LPM e FSS
apresentam novo
comercial Peugeot
Os concessionários Peugeot, LPM
e Filipe Santos Silva, lançaram em
Fevereiro o novo Peugeot Bipper. Este
modelo estreia um novo segmento no
mercado nacional ao assumir o papel
do mais compacto dos furgões. Veículo
inovador, destinado a uma utilização
profissional, e particularmente bem
adaptado à circulação na cidade, está
disponível a partir de 12.630 euros.
Proposta inédita no mercado nacional, o furgão Bipper é o novo nível
de acesso à gama de Veículos Comerciais Peugeot, que esta Primavera se
apresenta como a mais forte de sempre. Completamente renovados e com
a maior oferta alguma vez proposta
pela marca, os comerciais ligeiros da
Peugeot estão hoje aptos a responder
a todas as necessidades e especifici-

dades dos seus clientes.
O novo Bipper, lançado no âmbito da chamada “Ofensiva Comerciais
Peugeot”, é um complemento importante da gama muito alargada da Marca. Posicionado antes do Partner, este
novo modelo vem responder às novas
exigências dos profissionais, no que se
refere à circulação urbana.
Compacto (3,86 m de comprimento) e com um amplo volume de carga
(2,5 m3 de capacidade), o Bipper destina-se aos profissionais que procuram
um veículo ágil, maneável e que possa
estacionar em praticamente qualquer
local. Graças às portas traseiras de batente assimétricas, bem como à eventual porta lateral de correr, os utilizadores do Bipper poderão carregar ou
descarregar as suas mercadorias de

forma fácil, mesmo nos lugares mais
estreitos.
Para além de características que
visam a agilização de estacionamento, carga e descarga (entre outras), o
Bipper torna-se num parceiro de trabalho de linhas modernas, robusto,
com um comportamento dinâmico de
qualidade, e que oferece conforto, volume modulável e um reduzido custo
de utilização.

Lizdrive lança
o novo Ford Focus
A Lizdrive, novo concessionário Ford para as zonas de
Leiria e Caldas da Rainha, lançou no passado mês de Janeiro o novo Ford Focus. No mercado desde o final de 2007,
este foi o seu primeiro grande lançamento em conjunto com
a marca e rede de concessionários.
O novo Ford Focus apresenta um design mais dinâmico
fruto do seguimento da filosofia de “Kinetic Design” (energia
em movimento) aplicado no novo Mondeo e S-MAX. O restyling abrangeu toda a carroçaria, à excepção do tejadilho,

conferindo ao veículo um porte dinâmico e atlético, particularmente adaptado à sua agilidade.
O interior do Focus foi melhorado, oferecendo maior versatilidade, não esquecendo o conforto e o luxo. O novo Ford
Focus, conta ainda com um conjunto de novos equipamentos de série e opcionais. Com uma nova transmissão de seis
velocidades e com emissões bastante baixas de CO2 (115g/
km), o novo Ford Focus está disponível nas carroçarias de
três ou cinco portas e Station Wagon. Venha conhecê-lo!

Rentlei lança novos produtos
A Rentlei lançou no início do ano
três novos serviços, associados ao seu
Aluguer Operacional:
- Rentlei Plus: um serviço que permite a recolha das viaturas que carecem de manutenção, nas instalações
do cliente, devolvendo a mesma depois
de realizada a intervenção oficinal.
Este serviço ainda fornece ao cliente

uma viatura de substituição no tempo
que a viatura estiver imobilizada.
- Rentlei Plus & Clean: inclui o serviço Rentlei Plus enriquecido com a
lavagem exterior e limpeza interior em
todas as manutenções preventivas e
correctivas da viatura.
- Rentlei Driver: um serviço de motorista para as situações em que o uti-

lizador da viatura se encontre impossibilitado de a conduzir ou necessite de
alguém que o faça. Rentlei Upgrade:
para aquelas situações pontuais em
que é necessária uma viatura realmente diferente da que foi contratada.
Estes quatros serviços permitem
valorizar o actual Aluguer Operacional
da Rentlei.
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Semanário Região de Leiria
marca presença no FITEC
Decorreu, em Março, o FITEC
– Fórum de Inovação, Tecnologia e
Emprego, na Exposalão, Batalha.
Num evento em que formação e
emprego foram as palavras-chave, o
semanário Região de Leiria, número um na publicação de anúncios de
emprego, não pôde deixar de estar
presente.
Mas, desta vez, a presença do jornal foi diferente. Num stand composto
por três espaços distintos, os visitantes puderam descansar e ler o Região
de Leiria, confortavelmente nos pufs
do espaço lounge, assistir à projecção
de diversas fotos dos acontecimentos
mais marcantes da vida do jornal e,
ainda, jogar um quiz multimédia.
O FITEC foi uma iniciativa do Instituto Politécnico de Leiria, em parceria
com a Exposalão, e ao qual o Região
de Leiria se associou como media
partner. O certame contou a presença
do ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, José Vieira da Silva, na
cerimónia oficial de abertura, no dia
13 de Março. Ao longo dos quatro dias,
passaram pelo FITEC cerca de 20 mil
visitantes.

Jornal do Centro
na I Liga Empresarial
de Futsal
O Jornal do Centro é media partner exclusivo da I Liga Empresarial
de Futsal, em Viseu, tendo ainda uma
equipa a competir no evento.
Organizada pelo Viseu Futsal, um
clube de referência da modalidade no
distrito de Viseu, a prova conta com a
presença de 10 equipas, em representação de várias empresas do distrito.
A competição está já a decorrer e
vai prolongar-se até 18 de Maio, sendo
disputada no sistema de todos-contra-todos, ao longo de 10 jornadas.
Para Paulo Lopes, presidente do
Viseu Futsal, este evento, que é pioneiro em Viseu, “pretende proporcionar aos elementos de todas as equipas momentos de convívio desportivo,
sendo também um meio privilegiado
de divulgação das empresas participantes”.
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Esta primeira edição pretende ser
o ponto de partida para um evento
que, ao nível desportivo empresarial,
se torne uma referência na região de
Viseu.
A equipa do Jornal do Centro é
constituída por funcionários, colaboradores e alguns amigos, tendo aceite
o desafio de participar nesta competição com o objectivo de dar cada vez
maior visibilidade a um projecto que
continua em expansão no distrito de
Viseu.

Merchandising Cirque
du Soleil inclui livro
Imagens & Letras

Este acordo permitiu à Imagens
& Letras colocar esta edição à venda
naquele que é considerado o espaço
comercial mais identificado com a
marca Cirque du Soleil e com o que
mundialmente ela representa ao nível
da criatividade e do rigor.
O livro “Cirque du Soleil – A Chama da Criatividade” ganhou espaço
de grande visibilidade, substituindo
no nosso país o “The Spark”, edição
inglesa da obra.
Depois da comercialização nas
apresentações de Quidam, em Abril e
Maio, o livro da Imagens&Letras estará à venda em outros espectáculos do
mais importante circo mundial.

A Imagens & Letras chegou a
acordo com a concessionária holandesa do merchandising do conhecido
Cirque du Soleil para a venda do livro
“Chama da Criatividade” na loja do
Grande Chapiteau Azul e Amarelo.
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Conferência de Ambiente
do REGIãO DE LEIRIA
reúne mais de 200 convidados
O Região de Leiria promoveu, no
passado dia 17 de Abril, no cine-teatro
de Porto de Mós, a segunda Conferência de Ambiente, este ano subordinada ao tema: “Construção sustentável:
por uma ca(u)sa comum”.
A Conferência contou com a presença do Bastonário da Ordem dos
Engenheiros, Fernando Santo, cuja
intervenção se centrou n’ “Os novos
paradigmas da qualidade na construção sustentável”, de Helena Freitas,
Presidente da Sociedade Portuguesa
de Ecologia, que falou acerca dos “Desafios para a sustentabilidade ecológica em meio urbano”, de Paulo Gata
Amaral, Professor da ESTG do Instituto Politécnico de Leiria, que abordou a
questão da “Eficiência Energética em
Edifícios” e de Manuel Pinheiro, Director Geral da IPA – Inovação e Projectos em Ambiente, cuja intervenção se
centrou na “Construção Sustentável –
Abordagem proposta pelo sistema de
certificação Lidera”. A moderação das
intervenções ficou a cargo de Cláudio
de Jesus, Administrador-delegado da
SIMLIS.
O encontro reuniu mais de 200
convidados.

Conferência
do jornal O Ribatejo

A primeira conferência económica do jornal O Ribatejo ofereceu duas
excelentes comunicações para um
auditório da Escola Superior de Gestão de Santarém repleto de empresários, autarcas, professores, alunos e
dirigentes do Instituto Politécnico de
Santarém.
“O papel das PME numa economia
global” foi o tema em debate. Sob a
moderação do director do jornal, Joaquim Duarte, e do vice-presidente da
Escola Superior de Gestão de Santarém, Hélder Pereira, a conferência
contou com as participações de Sandra Oliveira, docente de Economia
daquela escola, e de Joaquim Paulo
Conceição, administrador do Grupo
Lena.
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Construtora Abrantina
constrói parque de estacionamento
em Castelo Branco
A Construtora Abrantina anunciou a construção do Parque de Estacionamento do Largo de S. João, na cidade de Castelo Branco. A empreitada, adjudicada
pela Câmara Municipal de Castelo Branco, compreende a construção de duas
caves de estacionamento, com 3.500 metros quadrados de área de construção,
e o arranjo paisagístico de todo o Largo de S. João.
A obra em execução tem a particularidade de prever também a edificação de
uma torre com 10 metros de altura, para a montagem de um relógio de fachada.
O prazo de construção desta obra será de nove meses e envolve um investimento superior a 1,3 milhões de euros

V Congresso Rodoviário
Português – Estrada 2008
A Lena Construções participou,
entre 12 a 14 de Março, no V Congresso Rodoviário Português – Estrada
2008, como patrocinador oficial. O
evento foi dedicado aos tema “Sistemas Inteligentes, Logística e Turismo”
e teve lugar no Centro de Congressos
do Estoril.
A Lena Construções participou
como expositor e houve uma presença assídua dos seus colaboradores no
congresso.
Este evento abrangeu cinco sessões plenárias e 20 sessões temáticas
que proporcionaram o debate sobre
Engenharia e Segurança Rodoviárias,
Ambiente e Segurança Física, Mobilidade e Acessibilidades e ainda, Dinâmica Sustentável do Sector Rodoviário.
A participação neste evento contribuiu para a troca de conhecimentos, experiências e desenvolvimento
de contactos.
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Lena Construções
constrói sublanço no IC9
Foi assinado o contrato entre a Estradas de Portugal e a
Lena Construções para a construção de parte da ligação no
IC9, entre Alburitel e Tomar. A formalização da adjudicação
foi presidida pelo secretário de Estado-adjunto das Obras
Públicas e das Comunicações, Paulo Campos, e contou com
a presença do Presidente do Conselho de Administração da
Estradas de Portugal, Almerindo Marques, e do Presidente
do Conselho de Administração da Lena Construções, Joaquim Barroca Vieira Rodrigues, numa cerimónia que teve
lugar na Associação Cultural e Recreativa de Alburitel.
A empreitada, que compreende a construção do sublanço entre Alburitel e Carregueiros, foi adjudicada pela Es-

tradas de Portugal por um valor de cerca de 5,67 milhões
de euros. A obra prevê a construção de quatro passagens
superiores e duas inferiores nesse sublanço e tinha início
previsto para Fevereiro de 2008 e um prazo de execução de
570 dias. A construção do IC9 permitirá facilitar o acesso
de Tomar a Ourém e a Fátima, melhorando o acesso destas
populações à rede nacional de auto-estradas (A23 e A1).
A Lena Construções é também responsável pela construção de outras obras adjudicadas pela Estradas de Portugal, de entre as quais se destaca a construção da variante
de ligação à Lousã, com um valor de aproximadamente 9
milhões de Euros.

Albufeiras do Alqueva
e de Monte Novo já iniciaram
transferências de água
Em Janeiro, em cerimónia presidida pelo Primeiro-ministro José Sócrates, iniciaram-se as
primeiras transferências de água entre a albufeira do Alqueva e a albufeira de Monte Novo.
A Lena Construções participou nesta empreitada através da construção do reservatório de
água, edifício da estação elevatória e da conduta de adução à albufeira de Monte Novo, que corresponde uma importante etapa na ligação da bacia do Alqueva a outras albufeiras do sistema
de abastecimento de água a Évora.
A obra foi adjudicada pela EDIA (Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A) por um valor de cerca de dois milhões de euros, tendo sido concluída em Agosto de
2006.
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LENObETÃO DESENVOLVE
BOAS PRáTICAS
JUNTO DOS SEUS CLIENTES
A Lenobetão – empresa de fabrico e fornecimento de betão pronto do
Grupo lena – promoveu um conjunto
de acções de formação sobre as normas NP EN 206-1 e 301/2007, o novo
referencial do betão. Estas acções,
que decorreram em Castelo Branco e
Alcanena, foram orientadas por João
Carlos Duarte, formador da APEB
(Associação Portuguesa de Betão
Pronto), que prestou esclarecimentos
sobre as principais implicações desta
norma para os produtores e utilizadores de betão, no que respeita à especificação, desempenho, produção e
conformidade deste produto.
As duas sessões contaram com
uma excelente adesão por parte dos
clientes (cerca de 300 no conjunto das
duas sessões) que consideraram de
extrema importância a acção desenvolvida no sentido de os esclarecer e

ajudar na aplicação e cumprimento da
nova norma.
A norma NP EN 206-1 decorre da
tradução da versão europeia daquela
norma, publicada pelo Comité Europeu de Normalização em Dezembro
de 2000.
Segundo Paulo Primitivo, administrador da Lena Indústria, “este tipo
de acções reforça os laços de proximidade entre a Lenobetão e os seus parceiros, contribuindo para o esclarecimento de dúvidas de ordem técnica e
para a integração das boas práticas
no sector do betão. Esperamos ainda
continuar a desenvolver este tipo de
acções de forma a reforçar a nossa
relação com os clientes e a ser reconhecidos como parceiros capazes de
responder às necessidades dos nossos clientes a todos os níveis”.

MONTERG REQUALIFICA
SEDE DA SOCIEDADE NACIONAL
DE BELAS ARTES
A Monterg vai requalificar o Edifício Sede da Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA), em
Lisboa.
A empreitada, adjudicada pela Sociedade Nacional de Belas Artes, compreende a requalificação
da cave do edifício, com o objectivo de melhorar as condições de conforto aos utentes dos cursos
ministrados e proporcionar amplos espaços de apoio às exposições.
As obras a efectuar contemplam também a melhoria das acessibilidades para as pessoas com
mobilidade condicionada, através da adaptação das instalações sanitárias e da introdução de plataformas elevatórias nas escadas, permitindo o acesso a todos os espaços públicos.
A obra tem início previsto para o mês de Maio e estima-se que o projecto tenha uma duração
global de sete meses.
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Segilink abre balcão
em Torres Novas
A Segilink reforçou a sua rede de
balcões na zona Centro do País com a
abertura de uma loja na cidade de Torres Novas. A nova loja da seguradora
terá um horário alargado, funcionando
aos sábados da parte da manhã, e contará com uma equipa inicial de duas
pessoas.
Fundada em 1997, a empresa de
seguros do Grupo Lena está sedeada
em Lisboa e possui escritórios em Leiria, Ansião, Fátima, Pombal, Porto de
Mós, Lisboa e agora em Torres Novas,
oferecendo aos seus clientes todos os

ramos de mediação de seguros disponíveis no mercado, assim como soluções disponibilizadas por todas as
seguradoras a operarem no mercado
nacional.
Inicialmente dirigida para as empresas do Grupo Lena, a carteira de
seguros da Segilink é hoje bastante
diversificada. Inclui clientes de vários
sectores da vida económica tais como
obras públicas, construção civil, automóvel, comunicação, moldes, vidreiro, hotelaria, agricultura, gás natural
e serviços. Uma fatia importante da

carteira de clientes desta mediadora
provém também de clientes particulares, quer nacionais quer emigrantes. A
grande mais-valia da Segilink é a sua
grande capacidade negocial, que se
traduz na sua dimensão.
Com esta aposta estratégica em
Torres Novas, a Segilink reforça o conceito de maior mediadora de seguros
do centro do País.
A nova loja fica situada na Avenida
Sá Carneiro, uma das principais avenidas da cidade de Torres Novas.

Viamarca reúne colaboradores
A Viamarca promoveu um encontro de colaboradores no hotel Eurosol
Seia-Camelo. Subordinado ao tema
“Planear para Vencer”, esta iniciativa
teve como objectivo promover a abordagem às várias áreas da empresa:
Planeamento e Produção, Qualidade
e Marketing. Sistemas de Informação,
Orçamentação, Recursos Humanos,
Aprovisionamento, Financeiro e Internacionalização.
Este já é o segundo encontro da
Viamarca e este ano contou com a
participação de todos os colaboradores, administradores e convidados:
António Barroca Rodrigues, José Manuel Reis, Paulo Monteiro e Rogério
Casalinho.
O encontro terminou com uma visita ao Museu do Pão.
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PROGRAMA
Ob2 - óbIDOS SUSTENTÁVEL
Foi apresentado, em Fevereiro, o
programa OB2 (Óbidos Sustentável),
durante a conferência “A Sustentabilidade nos Municípios”, que decorreu
no Museu Municipal de Óbidos. Este
projecto, que nasce da conjugação de
esforços entre a Empresa Municipal
Óbidos Requaliﬁca e a EcoChoice –
empresa de consultoria em Construção Sustentável que integra o sector
do Turismo e Serviços do Grupo Lena
– tem como objectivo tornar Óbidos a
primeira Eco Vila portuguesa.
O programa OB2 pretende potenciar medidas e soluções de eco eﬁciência e implementar, sempre que
possível, energias renováveis. Neste
plano estão compreendidas medidas como a implementação de práticas de planeamento e construção

mais sustentáveis, o cumprimento
do Programa “Óbidos Carbono Social”, a inovação do sector imobiliário e construção local e a prestação
de serviços ao nível das práticas eco
construtivas.
Segundo Telmo Faria, Presidente
da Câmara, “Óbidos é uma vila com
consciência ecológica, que procura
promover valores e formas de estar
diferentes e sustentáveis. A sustentabilidade adiciona valor económico,
social e ambiental à nossa vila, diferenciando-a”.
A EcoChoice foi a entidade à
qual a Empresa Municipal Óbidos
Requaliﬁca se associou para obter
consultoria em diversos aspectos
do programa OB2, nomeadamente
na área da construção sustentável.

Segundo Isabel Santos, administradora da EcoChoice, “os sectores da
construção podem contribuir para a
redução da emissão de carbono para
a atmosfera. A construção sustentável surge assim como uma parte da
solução para os problemas ambientais da nossa sociedade, para além
de adicionar valor económico para
os consumidores — que têm uma
consciência ambiental cada vez mais
apurada — e para os construtores
e entidades promotoras, como é o
caso de Óbidos, município pioneiro
em Portugal”.

MUDANçAS
NA DUALIDADE
A Dualidade, que faz parte da história do Grupo Lena há nove anos, iniciou o ano do 2008 em mudanças para
a nova sede, em Atouguia, Ourém, e
apresenta um refresh na imagem.
Decorridos nove anos, é tempo de
reflectir para um período recheado de
progressos, que vai partilhar e comemorar com os seus cerca de 60 colaboradores no dia 10 de Maio, o dia “D”,
o qual assinala o início da formação da
empresa.
A Dualidade é hoje uma referência
nacional ao nível da prestação de serviços de topografia, cartografia e projectos de engenharia, dispondo para o
efeito colaboradores qualificados, do
qual fazem parte engenheiros geógrafos, topógrafos, geógrafos e desenhadores, cujos curricula constituem garantia de qualidade e rigor no serviço
prestado. Dispõe das mais recentes
tecnologias ao nível estações totais

e equipamentos GPS, equipamentos
informáticos baseados na plataforna
Windows XP Pro e 2003 Server, apoiados no software mais recente para
projecto e engenharia das marcas Autodesk e SierraSoft.
A empresa, detentora de vasto currículo de trabalhos de grande complexidade e valia técnica executados por
todo o País, encetou a internacionalização dos serviços de topografia em
2006, onde tem actualmente nove colaboradores expatriados divididos entre a Argélia e Marrocos.
Para além da estratégia da internacionalização, a Dualidade pretende
a curto prazo consolidar os serviços do
Cadastro Predial, realizando durante
o ano 2008 diversos investimentos no
sentido de dotar a empresa dos recursos necessários para a concretização
deste objectivo.
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TURISMO
E SERVIÇOS

lena Hotéis e turismo
qualidade certificada(s)

Os Hotéis Eurosol desenvolveram, implementaram e certificaram
um Sistema de Gestão de Qualidade
e Ambiente com base nos referenciais normativos ISO 9001:2000 e ISO
140001:2004. De forma a mostrar a
sua preocupação com o ambiente,
foram ainda implementados e certificados o Eco-Hotel e a
Chave-Verde.
Em termos gerais, o conjunto daquelas normas especifica requisitos que, na sua globalidade, visam proporcionar
produtos e/ou serviços que vão ao encontro dos requisitos
do cliente, aumentando a sua satisfação e permitindo gerir
de forma mais eficaz os aspectos ambientais das actividades
do Hotéis Eurosol, tendo em conta a protecção ambiental.
No decorrer do mês de Maio, os Hotéis Eurosol pretendem renovar as certificações obtidas da Qualidade e Ambiente e, paralelamente, propor o Eurosol Seia-Camelo para
as certificações ISO 14001 e Eco-Hotel, bem como o Eurosol
Gouveia para a obtenção das ISO 9001, ISO 14001 e Eco-Ho-

tel. Ambas as unidades já obtiveram, anteriormente, a certificação Chave-Verde.
Ainda durante 2008, pretende-se que a Lena Travel também seja certificada pela ISO 9001, bem como as Termas de
Monte Real que, para além daquela, pretendem ainda obter
as certificações 14001, Eco-Hotel e normas Euro SPA, após
edificação do projecto. De salientar que a área Internacional será alvo desta mesma atenção e serão feitos todos os
esforços para obter as certificações ISO 14001 e 9001 no decorrer do próximo ano.
Está dado o passo no caminho da certificação de todas
as unidades Eurosol, garantido que os sistemas implementados sirvam de meio para atingir um fim comum: a satisfação constante dos clientes.

Projecto dA Viamarca
é “Case Study”
A Viamarca viu o projecto de sinalética turística que implementou para
a Região de Turismo de Évora ser reconhecido pelo Turismo de Portugal.
A Viamarca foi a empresa responsável
pela produção, implementação e execução da sinalização turística em todos
os 14 concelhos do distrito de Évora,
no quadro de um projecto considerado como Case Study pelo Turismo de
Portugal. Esta entidade convidou a Região de Turismo de Évora a apresentar
o projecto no V Congresso Rodoviário
Português, que decorre entre os dias
12 a 14 de Março, no Centro de Congressos do Estoril, no âmbito do painel
sobre Turismo e Acessibilidades.
A Viamarca vê assim o seu trabalho
reconhecido pelo rigor e inovação na
implementação e execução de trabalhos na sinalização turística. Ao todo, a
empresa do Grupo Lena foi responsá-

vel pela aplicação de Sinalização Informativa nos núcleos urbanos (tipologia
J3), sinalização turística e de serviços
em 69 localidades; na aplicação de
nova Sinalização Informativa Viária e
reformulação da existente, nas principais EN e EM do distrito de Évora, num
total de 26 entroncamentos e cruzamentos, além da aplicação de 255 painéis interpretativos, juntos dos principais monumentos com informações de
interesse turístico, num investimento
executado pela Região de Turismo de
Évora superior a 450 mil euros.
O projecto coordenado pela Região
de Turismo de Évora abrangeu todos
os 14 concelhos do distrito, tendo contado com a participação das respectivas Câmaras Municipais, das Estradas
de Portugal e do IPPAR, através dos
respectivos serviços regionais.

Pigmenta
10 anos de obras

ritmo, com obras em Portalegre, tais
como a “Urbanização da Ratinha” e,
mais recentemente, a obra “Igreja dos
Assentos”.
Também se orgulha de prestar
serviços para empresas fora do Grupo,
mais concretamente na área hoteleira,
lares, tais como o Hotel Domus Passis,
a Residência S. Francisco e o Lar de

Ao longo dos seus 10 anos de história, a Pigmenta orgulha-se de ter
estado presente em quase todas as
obras do Grupo.
Esta empresa continua em bom

Idosos Resifat, todos localizados em
Fátima. Recentemente, foi adjudicado
o concurso para trabalhos parciais no
Hospital de Leiria.
Salientamos ainda que, em relação
aos produtos, desde meados de 2007
que a Pigmenta apostou fortemente na
aplicação em pavimentos, com produtos de alta qualidade.
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INTERNACIONAL

Comprada pela Lena Automóveis
em 2006, a TEC Centro Auto é uma
empresa angolana que se tem desenvolvido na sua área de actuação e, actualmente, opera na venda de viaturas
novas e usadas, venda de motos, prestação de serviços oficinais e aluguer
operacional, este último, através de
uma parceria com a empresa portuguesa Rentlei – Automóveis e Turismo.
Numa perspectiva de inovação do
seu negócio, acaba de lançar aquele
que é o primeiro site entre empresas
Angolanas do mesmo sector e entre as
empresas do Grupo Lena em Angola: o
site www.tecentroauto.com.
Sendo a Internet cada vez mais um
meio preferencial de pesquisa de dados e de comunicação com clientes,
a TEC pretende inovar face aos seus
concorrentes dando resposta à crescente procura de informação, por parte
do mercado português e angolano, sobre as áreas de aluguer de automóveis,
venda de viaturas e motos e prestação

TEC lança site
www.tecentroauto.com
de serviços oficinais.
O site, para além da informação
sobre os serviços prestados e produtos
disponíveis, permite a realização de
uma série de contactos com a empresa, como sejam o pedido de reservas
no rent-a-car, o pedido de contactos da
equipa de vendas, a marcação de visi-

tas à oficina ou o pedido de orçamentos, entre outros.
A par deste lançamento, a TEC disponibilizou também um número azul
(808 201 818) que permite fazer reservas de rent-a-car para Angola através
da Rentlei em Portugal.

LizConstruções – 10 anos
No dia 6 de Março a Lizconstruções
completou 10 anos de actividade na
Bahia. Criada em 1998, a construtora
desenvolve actividades na área da incorporação e construção de imóveis
residenciais, comerciais, industriais,
hoteleiros e obras públicas. Neste período, já foram entregues 13 empreendimentos em Salvador, que colaboraram
significativamente para a geração de

empregos e o crescimento do número
de negócios na Bahia.
"Os dez anos que passaram foram
muito significativos para a organização
e prevemos uma expansão ainda maior
daqui para a frente, inclusive em outros
estados", destaca o responsável pelo
gestão comercial da empresa, Francisco Magalhães. Um dos factores que
contribui para o sucesso da empresa é

o seu rigoroso controlo de qualidade, a
pontualidade na entrega e a capacidade de sempre oferecer produtos diferenciados para os seus clientes. Destaque também para o desenvolvimento
de novas tecnologias e formatos que
proporcionam conforto e segurança ao
público.

Hotéis Eurosol
em roadshow por Espanha
Os Hotéis Eurosol participaram num workshop nos dias 1 e 2 de Abril, em
Madrid, e também de 7 a 11 Abril em Saragoça, Barcelona e Valência.
Saragoça, Barcelona e Valência foram as cidades escolhidas para o roadshow
da ARPT (Agência Regional de Promoção Turística) Centro de Portugal, que arrancou no dia 7 de Abril e terminou no dia 11.
São 26 as empresas associadas a esta iniciativa e para os workshops foram
convidados operadores de turismo, agentes de viagens, órgãos de comunicação
social e entidades locais, destas três regiões de Espanha.”Esta acção enquadrase na necessária complementaridade que a marca Centro de Portugal desenvolve com as suas empresas associadas, investindo em acções junto do sector da
distribuição. Desta parceria, resulta um fortalecimento do posicionamento estratégico da marca Centro de Portugal no mercado espanhol e a óbvia internacionalização do nosso tecido empresarial”, lê-se no comunicado da ARPT.
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Roadpaint participa
na INTERTRAFFIC 2008
A Roadpaint participou na INTERTRAFFIC 2008, feira internacional dedicada às infra-estruturas de transportes, gestão de tráfego rodoviário,
segurança rodoviária e parques de
estacionamento, que decorreu em
Amesterdão, entre 1 e 4 de Abril. A
participação neste certame faz parte
da estratégia de crescimento internacional da Roadpaint noutros mercados fora da Europa. As exportações
da empresa para a União Europeia representaram cerca de 30% do volume
de negócios do ano de 2007, perspectivando-se que em 2008 este valor al-

cance os 50%.
A participação da Roadpaint na INTERTRAFFIC 2008 permitiu-lhe obter
uma grande visibilidade, uma vez que
é o maior certame do sector a nível
europeu. Segundo o Director da empresa, Francisco Saramago, este foi
um certame essencial para “marcar
presença, acrescentar visibilidade à
marca a nível internacional, aumentar
a carteira de contactos comerciais e
potenciais negócios fora do mercado
europeu, onde a oferta é menor neste
tipo de produtos e o preço de venda é
mais vantajoso.”
A INTERTRAFFIC recebe mais de
25 mil profissionais por ano e apresenta as principais novidades deste
sector, contribuindo assim para o reconhecimento da Roadpaint enquanto
produtora de tintas de sinalização.

Abrantina investe 34 milhões USD
em empreendimento em Angola
A Abrantina Investimento Imobiliário está a construir um empreendimento na baixa de Luanda, por um
valor de cerca de 34 milhões de dólares (USD). O projecto envolve a construção e promoção de um edifício, com
16.330,35m2, que compreende uma
zona comercial de dois pisos acima
dos quais serão construídos outros
dois pisos de escritórios e restantes
sete pisos habitacionais.
O empreendimento, junto ao Largo
Amílcar Cabral (Serpa Pinto) e próximo da Assembleia Popular de Angola, prevê a construção de 24 lojas, 12
escritórios e 28 habitações destinadas
ao segmento alto e médio-alto. A obra
arrancou em Abril do ano passado,
estando previsto o início da comercialização ainda no primeiro trimestre de
2008. Estima-se que o projecto tenha
uma duração global de 30 meses.
Angola é, neste momento, uma
das economias em maior desenvolvimento a nível mundial, com uma
taxa de crescimento do PIB superior
a 20%. Este crescimento acelerado
do país cria necessidades ao nível do
sector imobiliário, especialmente na

cidade de Luanda, que beneficiará de
uma estrutura desta dimensão com a
qualidade de construção da Abrantina,
empresa que está presente no mercado angolano desde 1992. A Abrantina
Investimento Imobiliário perspectiva
um volume de negócio para 2008 de 14
milhões de dólares (USD) em território
Angolano.
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OPINIÃO

Aniversários
Passado O que se festeja num aniversário? Sobretudo o tempo passado
e a possibilidade do tempo futuro. Mas a nossa identidade não se cria a partir
daquilo que podemos ser, a nossa identidade revela-se no que fomos. O tempo
tudo revela, e o tempo tem revelado um grupo dinâmico, empreendedor, capaz
de criar parcerias que o façam crescer, capaz de criar ferramentas que harmonizem a sua diversidade, apoiando-se na sua visão de rigor e solidez. Futuro
Apenas cumpre o futuro quem não planeia com ambição, com os pés assentes
no chão mas os olhos postos no horizonte. O futuro é tudo aquilo que está por
alcançar e, nessa medida, o futuro é sempre inalcançável. Nome Felizmente
temos nome de mulher. Como as estatísticas indicam que a esperança de vida
para as mulheres é maior, temos pois a esperança de um dia alcançar o futuro,
mas apenas aquele que hoje imaginamos. Identidade As empresas são o
reflexo dos seus recursos humanos, e, sobretudo, de quem as dirige. Somos um
Grupo empresarial que nasceu e cresceu fora das grandes cidades, acreditamos
ter uma identidade distintiva solidificada que, como base, nos vai permitir crescer também nos grandes centros. Desafios Todos os que vêm com o crescimento: a multiplicidade de actividades, o plano de harmonização de valores
cada vez mais exigente, a formação aliada à qualificação, a internacionalização,
o rigor e solidez de soluções diferenciadas que satisfaçam clientes e colaboradores. Criatividade Devemos ter a capacidade de nunca ser prisioneiros do
que fomos, mas sobre a nossa história criar o que queremos ser. Marketing
Analisando os dados que o passado revela, procuramos detectar tendências para
o futuro, comunicando a identidade distintiva que o nosso nome corporiza. Face
aos desafios respondemos com soluções suficientemente criativas para serem
diferentes, mas adequadamente realistas para serem lucrativas. É o nosso desafio para ajudar a celebrar a segunda década com o mesmo sucesso da primeira.
DAE Marketing - Pedro Carvalho
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AGENDA

Junho:
40 anos do Eurosol Leiria

Julho:

Julho:

Convenção Lena Hotéis
e Turismo - Eurosol Alcanena

Final da Liga Lena, 6º Torneio
de Futsal Grupo Lena

Junho:
Lena Travel muda de
instalações

Evolução das obras das Termas de Monte Real
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