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EDITORIAL

Longe vai o ano 2000 nas nossas memórias. Contudo, uma
decerto terá ficado retida na memória de todos quantos permanecem connosco desde então: 2000 foi o ano em que iniciámos a
criação do PHV – Projecto de Harmonização de Valores; quando
se começava a falar em Qualidade e em Certificação, nós descrevemos o nosso próprio conceito de Qualidade, fazendo juz
às motivações que nos levaram à excelência da gestão em que
hoje nos encontramos, bem como à identificação da margem de
progressão que vamos descobrindo, à medida que o processo de
evolução contínua nos vai dando sinais para tal:
“Conjunto de processos que, pela harmonização de Valores
e padronização de procedimentos gerais, garantam a satisfação
dos clientes internos e externos do GRUPO LENA.”
Foi com base numa análise e diagnóstico às empresas do
GRUPO, e tendo como objectivo principal o estabelecimento de
uma cultura de GRUPO respeitando valores comuns, que criámos um programa de Qualidade específico, visando harmonizar
valores comuns entre todas as empresas do Grupo Lena.
Na forma de Normas de Qualidade específicas, as regras a
adoptar destinaram-se a promover o aperfeiçoamento da quali-

Satisfação
de clientes

internos e externos
dade dos serviços prestados aos clientes e assegurar o respeito
pelos valores próprios do GRUPO LENA: RIGOR e SOLIDEZ imagem assumida que se pretende projectar desde então.
Oito anos volvidos, apraz-nos ver cumprida a nossa promessa! O PHV tornou-se no documento de referência que nos
remete para os procedimentos a termos em conta na gestão
diária das nossas empresas. Temos vindo a adaptá-lo, por
etapas, tornando-o mais exigente e comprometido com os
valores do Grupo, à medida que os anos correm e a
evolução se denota. Acatámos as sugestões e
as opiniões das nossas equipas que nele
têm vindo a colaborar e demos mais um
passo na excelência da nossa gestão. Estamos continuamente a evoluir e a partilhar
valores num crescente trabalho de equipa. Há
sempre mais para fazer, mais margem onde
podemos melhorar. Este ano mais exigente,
para o ano mais exigente e mais completo, onde
os procedimentos jurídicos far-se-ão representar
também; num futuro próximo, aplicado em toda
a área internacional. Enfim… o que começou por
ser a base mínima de procedimentos comuns,
tornou-se na Bíblia de gestão interna do Grupo
Lena. Por isso, nunca é demais lembrar que
o PHV deve ser uma preocupação diária e
constante nos nossos procedimentos do
dia-a-dia para a gestão das empresas do
Grupo. Continuaremos a utilizar todas as
ferramentas de apoio ao Grupo Lena com o
único objectivo que nos norteia: melhorar
a qualidade do serviço que prestamos aos
nossos clientes.
Boas férias!
António Barroca Rodrigues
Presidente do Conselho Geral do Grupo Lena
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convenção anual assinalou
10º aniversário grupo lena
O Grupo Lena realizou, em Maio, a
sua convenção anual no Centro de Congressos do Estoril. A celebrar 10 anos
enquanto grupo estruturado, a convenção serviu para fazer um balanço desta
década de trabalho e crescimento, tendo
sido trasversal a esta jornada questões
como os valores de rigor, solidez e cooperação e a forma como as empresas
Lena se comprometem em praticá-los.
Em termos de perspectiva histórica,
recordou-se o percurso que teve início
em 1998, altura em que o Grupo identificou os seus valores distintivos e modelo
de organização. A partir de 2001, com a
implementação do Projecto de Harmonização de Valores (PHV), sistematizou
os actos de gestão respeitadores destes
valores e permitiu a construção da harmonização entre todas as suas empre-
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sas. Já em 2003, com a implementação
do Tableau de Bord — porque não se
consegue gerir o que não se consegue
medir —, o Grupo passou a fazer a monitorização sistemática desta monitorização.
Na já habitual rubrica “Um Outro
Olhar”, Paulo Teixeira Pinto partilhou a
sua visão sobre o futuro.
O dia terminou com a entrega do
“Prémio de Cultura de Grupo”, entregue a colaboradores em função da sua
avaliação, cooperação manifestada no
Cana Lena, participação em actividades
do Grupo e dos seus níveis de motivação e cortesia com colegas e clientes.
Assim, por cada sector, foram reconhecidos: António Manuel Silva (Construções), Sandra Santos (Serviços), Filipe
Pereira dos Santos (Automóveis), Tâ-

nia Neves (Indústria) e Leonor Patrício
(Imobiliária).
“Não construímos uma história de
sucesso sem melhorarmos, dia-a-dia, a
qualidade da nossa gestão. E isso significa comprometermo-nos com o que
dizemos e com o que escrevemos. Estamos muito orgulhosos pelo caminho
percorrido e também muito agradecidos a cada um dos que escreveram linhas, páginas ou capítulos do livro desta nossa história de sucesso”, concluiu
António Barroca Rodrigues, Presidente
do Conselho Geral.

DESTAQUE
DESTAQUE

Previsão para 2008

Análise síntese de 2007

O ano de 2007 ficou marcado pelo alargamento da internacionalização. O Grupo
Lena tem presença em quatro dos cinco continentes do mapa-mundo: Europa, Africa, Ásia e América.
O aprofundamento do PHV e a realização das auditorias elevaram a exigência da
qualidade de gestão. O objectivo é responder à maior exigência do mercado nacional,
aos desafios da internacionalização e do mercado de capitais.
As acções da Escola de Negócios também se destacam com ênfase para o fim do
primeiro ciclo de formação com a realização da acção de Gestão e Negócio Internacional em parceria com a Universidade de Coimbra, dando equivalência interna ao
grau de licenciado. O envolvimento de mais de 130 quadros em formação avançada
na ENGL atesta bem a constante preocupação com o reforço das competências de
gestão.
O Grupo realizou igualmente a sua primeira Convenção Comercial que permitiu
um diagnóstico exaustivo à capacidade comercial das suas equipas e apresentação
de acções concretas que levem a formar e fidelizar ao Grupo Lena comerciais de
excelência.
Os negócios inovadores ligados à biotecnologia expandiram-se. A liderança ibérica da Bioteca na criopreservação de células estaminais (que fez no mês de Abril o
melhor mês de sempre em Portugal), o seu pioneirismo na comunicação televisiva
e o arranque da disponibilização de testes genéticos em Espanha, a realizar num
laboratório recentemente adquirido (a Climesa) e que marca a internacionalização
da Genetest, uma empresa da Biocodex, são os destaques do sector mais inovador
do Grupo e que em 2007 facturou mais de 5 milhões de euros e teve resultados de
mais de 500 mil euros.
Quanto aos outros sectores, foram identificadas palavras-chave ligadas à evolução em 2007: “Semear” na Lena Construções, pela importância do peso da internacionalização, integração da Lena Indústria pelo duplo processo de que foi alvo;
“Maturidade” no sector imobiliário, pela velocidade cruzeiro obtida; “Organização”
na Lena Turismo e Serviços, pelo modelo implementado para exponenciar a partilha
e cultura de grupo; “Adaptação” e “Arrumação”, respectivamente, na Lena Ambiente
e Gás Natural, significando a adaptação aos novos negócios no ambiente e à reestruturação global do negócio do gás natural (recordamos que, em 2007, o Grupo
Lena assumiu a liderança da gestão da Tagusgás, distribuidora de gás natural para
Santarém e Vale do Tejo; “Valorização” foi a palavra escolhida pela Lena Comunicação para ilustrar novas publicações e geografias, bem como a valorização dos seus
recursos humanos; “Dimensão critica” direccionou a estratégia de expansão da Lena
Automóveis para novas marcas e mercados; e, finalmente, “conquista” serviu para a
Lena Brasil ilustrar a notoriedade granjeada no mercado da Baía com a qualidade da
construção produzida.
Errata – no Dossier do Inforlena 34, bem como na IX Convenção Grupo Lena, não foram mencionadas as empresas Arqui-Jardim e Artiportela, no conjunto de empresas que integraram o
Grupo Lena em 2000 e 2001, respectivamente. Por este lapso, as nossas desculpas.

Durante a Convenção foram
igualmente traçadas as palavras
com que o Grupo conta para escrever o futuro.
Colher é o que espera da
Lena Construções, principalmente com a retoma do mercado nacional em 2009, mas sem
descurar o potencial de 2008
em mercados como a Líbia e a
Venezuela, bem como o alargamento da internacionalização do
sector e do Grupo. A retoma do
sector da construção e o posicionamento geográfico dos centros
de produção da Lena Indústria
permitirão a recuperação. O reposicionamento no mercado da
segunda habitação em Portugal
e a abordagem prioritária aos
mercados de Angola, Roménia
e Bulgária provocarão uma revolução no sector imobiliário do
Grupo.
A qualidade certificada, a
abordagem a novos mercados
e o reforço da cultura do Grupo
marcarão a ambição da Lena
Serviços.
A penetração das marcas que
representam nos territórios conquistados, a melhoria da satisfação, a internacionalização, mas
sobretudo a cultura de grupo que
garante satisfação, deverão permitir acréscimos de remuneração a colaboradores e accionistas na Lena Automóveis.
A diminuição dos custos de
gráfica e distribuição e a obtenção de outra dimensão com novas posições geográficas permitirão à Lena Comunicação maior
rendibilidade.
O pioneirismo e a inovação
na produção de energia solar
térmica, energia das ondas e na
valorização de resíduos e Biomassa, assim como uma dimensão relevante nos combustíveis, o
arranque da produção de energia
eólica em 2008 e a internacionalização desta actividade para a
Roménia consumarão a audácia
da “nova” Lena Ambiente e Energia.
Finalmente, a reestruturação
efectuada, os novos negócios,
mas, principalmente, o compromisso com a realização das acções planeadas permitirão resultados crescentes na Lena Brasil.
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Projecto Vivomar vence
III Lena Business

Durante a V Gala Lena Business, em Maio, foi divulgado o mais recente vencedor do
Projecto Lena Business. Tendo como cenário o Casino do Estoril e contando com o espectáculo “Four – O Espírito dos Elementos”, reuniu mais de 800 convidados, entre os quais
o Ministro da Economia, Manuel Pinho, que entregou o prémio ao projecto vencedor.
A ideia de negócio vencedora desta III edição chama-se Vivomar e foi apresentada
por Sandra Brum, Miguel Brum, Raquel Marques, Luís Silva e Gonçalo Ramos, alunos
de Gestão, Engenharia Informática e Biologia Marinha da Escola Superior de Tecnologia
de Leiria e da Escola Superior de Tecnologia do Mar. O projecto consiste no desenvolvimento de serviços de animação turística e de tempos livres com actividades ligadas ao
mar, com componentes educacionais, ambientais, culturais e de lazer. Estes alunos vão
percorrer uma série de etapas de integração no Grupo Lena e ficarão proprietários de 15
por cento do capital social da empresa resultante do seu projecto.
O projecto vencedor, pela sua valência e assente em actividades indoor, aquários,
mini aquaculturas, zona lúdica e outdoor, visitas didácticas, observações da natureza,
passeio e excursões diversas, enquadra-se numa interacção perfeita com as actividades estratégicas já desenvolvidas pelo Grupo Lena, na área do Turismo através da rede
Hotéis Eurosol e das Termas de Monte Real, bem como a área do Ambiente e Energia,
através da Eneólica, empresa que já desenvolve um projecto-piloto de aproveitamento
das energias das ondas em Peniche.
Foram ainda entregues os prémios Melhor Apresentação e Melhor Complementaridade Estratégica aos projectos “EasyToaster” e “Villa S. Pedro”, respectivamente.
A edição deste ano do Lena Business contou com a participação de 31 instituições de
ensino superior que levaram a concurso 13 projectos. A avaliação dos projectos foi feita
pelos Conselheiros do Grupo Lena, com base na demonstração de complementaridade
estratégica das propostas com as actividades já prosseguidas dentro Grupo.
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ENGL ENCERRA CICLO
DE FORMAÇÃO AVANÇADA
A Escola de Negócios do Grupo Lena encerrou, formalmente, o ciclo de quatro edições de formação avançada: 1ª Edição: “Gestão e Negócio Internacional”,
em parceria com a Universidade de Coimbra; 2ª Edição: Ciclo de Seminários
“Gerir para Criar Valor”, em parceira com o GIEM/ISCTE; 3ª Edição: “Liderança
Comercial e Comunicação Eficaz”, em parceira com o GIEM/ISCTE; e 4ª Edição:
“Planeamento e Controlo Estratégico”, em parceria com o Instituto Politécnico
de Leiria.
A cerimónia de encerramento deste ciclo de acções teve lugar no Palácio
de S. Marcos, em Coimbra, e reuniu 130 colaboradores e formadores convidados. A recepção aos convidados foi feita ao som do Quarteto de Cordas
da Orquestra Clássica do Centro tendo sido, posteriormente, entregues
os certificados das formações avançadas. Foram também entregues aos
participantes obras da autoria destes, disponíveis também para consulta
no site da Escola de Negócios (na NetLena).

PGM À Medida PARA
COMERCIAIS Grupo lena

Depois do sucesso a que se assistiu
com duas edições do PGM – Programa
de Gestão à Medida, surgiu a abertura
do PGM para Comerciais GL (PGMC),
com a integração de nove jovens, no
passado mês de Junho. Este novo programa tem como finalidade a formação
à medida de jovens recém-licenciados
das diversas áreas da Gestão, habilitando-os para o desempenho de funções comerciais no âmbito da Cultura
Grupo Lena.
O PGMC pretende conferir a jovens
quadros com qualificações de nível su-

perior, instrumentos e “vocação” para o
desempenho de funções no Grupo Lena
em ambiente de crescente complexidade e ritmo de mudança. Pretende-se, igualmente, conciliar o melhor do
conhecimento conceptual e científico
com as experiências e práticas empresariais, com o objectivo de identificar
elevado potencial em áreas específicas.
Estes frequentarão um conjunto de
módulos integrados e/ou acções de formação específicas, abordando temas
específicos, entre Junho e Novembro
de 2008.

Liga Lena – a final
O pontapé de saída da Liga
Lena, torneio de futsal organizado
pela Direcção de Recursos Humanos do Grupo, foi dado em Abril. As
26 equipas envolvidas (masculinas
e femininas) percorreram um trajecto marcado por golos, aplausos,
apitos, ataques e contra-ataques
até quatro chegarem à final (duas
masculinas e duas femininas).
Três meses depois, a 11 de
Julho, defrontaram-se as equipas
Staff e Pitubas, pelo torneio feminino, e Champions Bando e Infiltrados, pelo torneio masculino.
No pavilhão Desportivo de Santa Catarina da Serra reuniram-se
mais de 100 pessoas para assistir
às finais. Os vencedores dos torneios feminino e masculino foram
premiados com um voucher de
jantar para a equipa. Foram ainda
identificados os melhores marcadores, melhores guarda-redes e
equipa fair-play de cada torneio.
Após a entrega dos prémios, houve ainda espaço para animação
diversa.
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II ENGENHO & ARTE
ENVOLVE 10 MUNICÍPIOS
Está formalmente lançada a II edição do concurso Engenho e Arte contando este ano com a participação de 10
municípios, mais três do que a edição
passada. São eles: Abrantes, Batalha,
Coimbra, Évora, Gaia, Leiria, Ourém,
Portalegre, Tomar e Torres Novas.
O Engenho e Arte é um projecto que premiará os artistas plásticos
destes concelhos que representem as
obras de engenharia construídas nesses mesmos municípios, em trabalhos
artísticos originais que deverão respeitar as categorias de pintura, gravura,
desenho, escultura, fotografia e instalação. Este concurso está aberto a todos os artistas plásticos e estudantes
ou docentes de ensino superior na área
das Artes, que residam ou sejam natu-

rais de um dos concelhos aderentes à
iniciativa.
Os vencedores verão os seus trabalhos reconhecidos publicamente e
publicados em livro. O Grupo Lena atribuirá também um prémio monetário de
15.000 euros ao melhor trabalho artístico. A melhor representação artística
apresentada por cada município merecerá um prémio de 2.500 euros. Este
ano haverá também uma novidade,
será premiado o melhor artista plástico
jovem com um prémio de 1.500 euros.
António Barroca Rodrigues, presidente do Conselho Geral do Grupo
Lena, explica que “o Grupo Lena encara este tipo de projecto como uma
obrigação, pois é através de políticas
de responsabilidade social empresa-

rial que devolvemos à sociedade civil
um pouco da confiança que esta deposita em nós. Desde o apoio à cultura,
desporto ou ensino, pautamo-nos por
ter um papel de intervenção social que
contribua de forma decisiva para o desenvolvimento do nosso país aos mais
variados níveis. Desenvolvimento esse
que acreditamos só ser possível se as
iniciativas privadas granjearem o apoio
de instituições públicas”.
Os trabalhos deverão ser entregues
na sede do Grupo Lena ou nas Câmaras Municipais participantes, desde o
dia 16 de Julho até dia 12 de Outubro.
Toda a informação sobre este projecto
está disponível no site www.grupolena.
pt/engenho_arte/index.html e nos municípios que aderiram à iniciativa.

Grupo Lena homenageado no Brasil
O Grupo Lena foi uma das empresas
homenageadas no II Seminário de Oportunidades de Negócios Bahia/Portugal,
que decorreu entre 9 a 11 de Maio, no
Eco-Resort da Praia do Forte, no Estado
da Bahia, Brasil.
O evento serviu para aproximar ainda mais o Grupo Lena - presente neste
estado através da sua participada Lena
Brasil - à Bahia, promovendo as empresas junto dos opinion makers e dos em-

presários que poderão tornar-se futuros
parceiros do Grupo.
Estiveram presentes neste evento
empresários de vários ramos de actividade, diversas autoridades do Estado,
dirigentes e, ainda, representantes da
imprensa baiana. Durante o jantar de
homenagem, o presidente do Conselho
Geral do Grupo Lena, António Barroca
Rodrigues, recebeu o prémio de empresário português de destaque no Brasil.

Grupo Lena e Governo Civil de Castelo Branco
juntos no combate aos incêndios
O Grupo Lena e o Governo Civil do Distrito de Castelo Branco assinaram, em
Junho, um protocolo de cooperação e colaboração tendo em vista a prevenção
e rescaldo de fogos florestais nesta região. O protocolo enquadra-se na política
do Grupo Lena de mecenato e apoio às comunidades onde está presente.
O Grupo Lena vai disponibilizar colaboradores e máquinas para trabalhos
antes, durante e no rescaldo de incêndios, bem como na construção de perímetros de segurança nos incêndios florestais. O contributo do Grupo Lena
vem, desta forma, colmatar uma lacuna do distrito e facilitar o trabalho da
Autoridade Distrital de Protecção Civil no apoio às corporações de bombeiros
e população.
Presentes na cerimónia estiveram António Barroca Rodrigues, Presidente do Conselho Geral do Grupo Lena, e Maria Alzira Serrasqueiro, Governadora Civil do Distrito de Castelo Branco.
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PHV em destaque
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Projecto de Harmonização
de Valores
A Qualidade implica compromisso e, por isso, as empresas que demonstram um
verdadeiro compromisso com
a qualidade vêem a sua cultura
alterada.
À medida que o cliente
demonstra um perfil cada vez
mais consciente e mais exigente face ao produto/serviço que
procura, torna-se fundamental
que se aposte consistentemente na qualidade. O objectivo
principal desta é proporcionar
um maior enfoque no cliente e
naquilo que ele procura, com
vista a atingir continuamente
melhores níveis de satisfação.
Padronizar procedimentos conduz, de forma directa, a ganhos
significativos de competitividade e credibilidade para a organização.
O Grupo Lena apostou na
Qualidade e, por isso, criou o
Projecto de Harmonização de
Valores (PHV) que, por sua vez,
pretende ser uma realidade diária nas empresas do Grupo
Lena.
Quando o PHV foi criado, a Qualidade no Grupo Lena foi
definida como “um conjunto de processos que, pela harmonização de valores e padronização de procedimentos gerais, garantam a satisfação dos clientes internos e externos do Grupo
Lena.” Neste contexto, o PHV avalia o grau de cumprimento
de objectivos que incidem sobre um conjunto de normas aplicadas nas áreas Financeira, Marketing & Comercial, Recursos Humanos, Logística, Qualidade e Segurança e Sistemas
de Informação. Aqueles objectivos passam pela criação de um
conceito próprio de qualidade do Grupo Lena até à criação de
um “estilo comum” que permita assegurar a satisfação dos
clientes, bem como exponenciar sinergias dentro do Grupo.
A definição mantém-se e reafirma-se. É essa harmonização de valores e padronização de procedimentos gerais que
nos permitirá, a todos, solidificar os valores comuns de RI-
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GOR, SOLIDEZ e COOPERAÇÃO
e seguir em frente no caminho
da Cultura de Grupo.
Ao aplicar procedimentos
transversais, cada empresa do
universo Grupo Lena está a
transmitir valores comuns para
o exterior. Quando tal acontece
e quando a imagem comum é
positiva, todas as empresas são
beneficiadas, uma vez que comportamentos individuais se reflectem no todo, no Grupo Lena.
Existe, inequivocamente, uma
relação causa-efeito directa entre a cultura empresarial comum e o desempenho externo
das empresas. Esta cultura comum nasce do conjunto de indicadores de Marketing Interno
(indicadores de preço, comunicação/informação e comunicação/coordenação), sendo o seu
nível de aplicabilidade prática
medido através de duas importantes ferramentas: o Canal
Lena e o PHV. O Canal Lena avalia a cooperação entre as empresas do Grupo Lena e o PHV
avalia a harmonização nos procedimentos de gestão. Consequentemente, quanto mais elevados são os níveis de cooperação e de harmonização em cada empresa, maior será a sua
performance em termos de impacto externo – satisfação de
clientes, volume de negócios, resultados líquidos, rentabilidade líquida das vendas, etc.
Foi dito, na IX Convenção, que não se consegue gerir o que
não se consegue medir. Por isso, foram criadas ferramentas
de medição e, logo, de apoio à gestão e decisão. O Tableau de
Bord é uma delas. O PHV também. Os resultados das auditorias dão a cada empresa informação muito importante que
deve ser analisada e trabalhada, de forma a aferir eventuais
necessidades de melhoria, com vista um fim comum: melhorar o seu impacto no mercado.
O PHV não é um fim, é um meio!

DOSSIER

O processo de auditorias às empresas, com vista à avaliação do
cumprimento dos requisitos do
PHV, teve início em 2007.
A Direcção de Apoio Estratégico de Marketing encetou,
entre Junho e Agosto de 2007,
um percurso de visitas às empresas a auditar, no sentido
ajudá-las a construir um prédiagnóstico PHV. Na prática,
foram apresentados a cada
empresa os requisitos a auditar,
estabelecendo-se a montante a
aplicabilidade (ou não) de alguns
destes, de acordo com a actividade
da organização. Deste trabalho, nasceu um relatório que permitiu a cada
empresa identificar os pontos que necessitariam de melhoria, bem como preparar a recepção à equipa auditora meses mais
tarde.
Em Dezembro de 2007, uma equipa externa formada por 6 auditores partiu para o terreno, com a finalidade de auditar as empresas previamente identificadas. Este processo, dada a quantidade
de empresas em questão (48 no total), prolongou-se por 4 meses, tendo terminado em
Março de 2008.
No decorrer das auditorias, a equipa de auditores apoiou-se em critérios definidos
pela Administração, como sendo:
Informação recolhida com base em entrevistas, observação de actividades, análise
documental (papel e digital);
Abordagem baseada em evidências;
Realização de reuniões de encerramento, após a auditoria, para apresentação das
conclusões obtidas, para que fossem reconhecidas pelo auditado (assente num princípio de confiança mútua);
Neste processo foram consideradas as empresas (por sector estratégico):
Lena Ambiente e Energia: Criagás, Lena Ambiente, Petroibérica e Treciver;
Lena Automóveis: Lena Parts, Lizdrive, LPM, Rentlei e Servilena;
Lena Comunicação: Meioregional, O Aveiro, O Centro, O Eco, O Ribatejo, Rádio Antena Livre, Região de Leiria e Sojormédia, S.A;
Lena Construções: Areias da Lezíria, Artiportela, Ecodimulti, Edilena, Lena Agregados, Lena Engenharia e Construções, Lenobetão, Linear, Road Paint e Urbilena, Habilena, Monterg e Socoliro Gest;
Lena Turismo & Serviços: Arqui-Jardim, Dualidade, Equicomplex, Eurosol Alcanena, Eurosol Estarreja, Eurosol Gouveia, Eurosol Leiria, Eurosol Residence, Eurosol Seia
Camelo, Eventura, Lena Travel, Liz On-Line, Medilena, Pigmenta, Publicenso, Segilink,
Termas de Monte Real e Viamarca.
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Os requisitos
Para cada área funcional, foram definidos determinados requisitos e procedimentos que as empresas 
do universo Lena devem implementar para atingir a pretendida harmonização, a cultura comum Grupo 
Lena. Cada um deles pressupõe uma vantagem para a empresa, estando-lhe subjacente um benefício 
face ao seu cumprimento. No seu conjunto, depois de avaliados, dão-nos um “desenho” da situação da 
empresa em temos de harmonização de procedimentos, de Cultura Grupo Lena.

ra
i
e
c
n
a
n
area Fi
Neste campo, em termos globais, avalia-se junto das empresas o cumprimento
dos requisitos financeiros do Grupo Lena, bem como dos requisitos legais e fiscais.

area
de m
& Co arket
ing
mer
cial

A área de Marketing & Comercial integra um conjunto de procedimentos que têm subjacentes uma visão do cliente como o
elemento central do negócio. Cuidar das relações com os clientes
existentes, aplicando os valores do rigor e solidez é facilitador de
negócios futuros e permite uma cultura que facilita a abordagem a
novos clientes.

area de Qualidade
& Seguranca
Esta área, tal como o nome indica, prevê a avaliação de procedimentos directamente relacionados com a qualidade e a segurança no
local de trabalho como a existência de sistema de arquivo e controlo
de registos e o tratamento de acidentes e incidentes.
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A área de logística incide, acima de tudo, nos processos relacionados com o planeamento de compra, armazenagem e distribuição.

area de Recursos
Humanos
A satisfação dos colaboradores é pilar essencial no bom desempenho das
empresas do Grupo Lena. Isso pressupõe o cumprimento de requisitos formais
e motivacionais que envolvem acções tão diversificadas como a formação continua ou o estabelecimento de regras claras entre empregado e empregador.

area
de Sis
tema
de Inf
s
orma
cao

Área estrutural por excelência, deve procurar garantir a integridade e qualidade dos dados, bem como a sua articulação permanente com todas as outras áreas estratégicas.

A título de exemplo, fica o testemunho de uma das empresas auditada pela primeira vez ao abrigo do PHV:
“A Treciver – Gestão Ambiental, S.A., constituída em 2005,
sediada em Abrantes, de contacto intenso com os clientes,
tem por objecto prestar serviços na área ambiental que se
reportam ao acondicionamento e transporte a destino final
adequado dos diferentes tipos de resíduos.
O Projecto de Harmonização de Valores, conjunto de normas internas do Grupo Lena, incidindo nas diferentes áreas
estratégicas (Marketing, Sistemas de Informação, Recursos
Humanos, Financeira, Logística e Qualidade e Segurança), de

aferição anual, tem levado a TRECIVER a aproximar-se do padrão médio de valores instituídos pelo Grupo Lena.
Pelo envolvimento pessoal, dos colegas, parceiros, chefias e pela utilização dos sistemas de informação, tem sido
gratificante proceder à implementação das diferentes normas
constituintes do PHV, verificar a sua aceitação e o aceitar da
aferição anual, motivando a melhoria contínua, e o formar da
família Grupo Lena. Mais, na prática, o facto de pertencer a
um grande grupo como o Grupo Lena permite à TRECIVER
estabelecer relações mais proveitosas com os diversos clientes e fornecedores.”
JUL/SET 2008 INFORLENA_13
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Os resultados 
Recolhidos os resultados das auditorias, obtivemos os seguintes diagnósticos:
Por sector estratégico:
Nitidamente, o destaque vai para o
sector automóvel que obteve 97 pontos
em 100. Face às últimas auditorias, de
2006, registou-se uma evolução positiva em 3 sectores estratégicos, sendo
que, no global, o Grupo cresce face aos
mesmos valores.
No global, o Grupo Lena obteve 91
pontos nesta edição do PHV e, tal como
o gráfico ilustra, a generalidade dos
sectores aproxima-se desse valor, bem
acima do objectivo que havíamos fixado
nos 85 pontos. Podemos orgulhar-nos
dos resultados obtidos em 2007/2008!
Por área funcional:
Destacávamos, tal como nos resultados por sector estratégico, que
o nível global por área funcional é de
excelência.

O que nos distingue de outros grupos económicos? A nossa
cultura. O PHV é a ferramenta que o Grupo Lena desenvolveu
que mede e avalia a implementação da nossa cultura permitindo a uniformização da gestão de acordo com a visão estratégica
que temos. O PHV é a garantia estrutural para colaboradores,
clientes e fornecedores de que os nossos valores de Rigor e
Solidez têm aplicação nas nossas práticas de gestão.
É, para todos,
uma garantia extra.
É, para nós,
uma ferramenta
fundamental.
Evidencia-se
no processo agora
concluído o crescimento da nota do Grupo Lena face às últimas auditorias, tendo obtido 91 pontos.
Das auditorias, nasceu um relatório enviado a cada empresa, a partir do qual é possível identificar os pontos em que se
regista melhor desempenho e, em certos casos, aqueles que
necessitam de melhoria.
Da compilação dos resultados por empresa, chegámos ao

conclusões
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diagnóstico Grupo Lena. Conforme mencionado, conseguimos
detectar as áreas que necessitam de maior apoio para atingir
o nível de harmonização que se pretende presente em todas as
empresas. Em função desta detecção, estão criadas as condições para delinear estratégias de melhoria e/ou de manutenção.
Conseguimos ainda identificar possíveis necessidades de
adaptação do próprio PHV. Sabendo que a mudança é um factor constante no mercado e, consequentemente, na realidade
organizacional, torna-se óbvio que o instrumento que mede a
cultura de harmonização acompanhe essa tendência.
Concluindo, pretendeu-se, com o PHV, verificar em que
medida as empresas do Grupo Lena põem em prática os valores comuns e, paralelamente, apoiar algumas delas na implementação de procedimentos de gestão.
Em grande parte das empresas, confirmámos que se vive
(e se pratica) Cultura Grupo Lena.
Existe ainda muito por fazer. Estamos perante um instrumento que permitirá a todos obter resultados externos cada
vez mais positivos (clientes mais satisfeitos, imagem positiva,
resultados acrescidos) e isso, só por si, é motivo suficiente para
nos comprometermos a atingir esse objectivo!

ENTREVISTA

Manuel Moura, Consultor da Gestluz

“O PHV é um guia orientador 
na implementação
de uma cultura própria”
Director da Gestluz Consultores desde 1999, Manuel Moura é
Consultor, Formador e Auditor 
em Gestão da Qualidade. Com 
especialização em Engenharia 
da Qualidade, pelo IEP e FEUP,
detém ainda especialização em 
Qualificação e Certificação de 
Processos de Comércio Electrónico, pelo ISEP e APCER, sendo 
Membro da Bolsa de Auditores 
da APCER.

Fale-nos um pouco sobre a Gestluz Consultores, de um modo geral,
e quais são os serviços de Desenvolvimento Empresarial que está a realizar para o Grupo Lena.
A Gestluz Consultores é uma empresa de Consultoria de Gestão fundada por Ricardo Luz e com 14 anos de
existência. Temos sede no Porto e filial
em Aveiro. A nossa missão é contribuir
para o desenvolvimento das organizações e das regiões, de forma sustentável. Os nossos serviços passam pela
área dos Sistemas de Gestão (qualidade, ambiente, segurança e outros), desenvolvimento sustentável do território,
responsabilidade social, diagnóstico
e planeamento estratégico, suporte à
decisão, em áreas como a comercial,
financeira e estratégica. Queremos
ser inovadores, simples na abordagem
mas eficazes nos resultados.
Com o Grupo Lena já tínhamos
desenvolvido trabalhos de consultoria
e auditoria na área da Gestão da Qualidade, mas nenhum deles com a dimensão deste: participar na introdução
de melhorias do Plano de Harmonização de Valores, desenvolver checklists
de avaliação, estruturar o modelo de

auditorias e executá-las num total de
48 empresas. Foi obra.
Há quanto tempo existe esta parceria com o Grupo Lena?
O primeiro contacto com o Grupo
deu-se em 2005, com a intervenção de
Ricardo Luz, sob o tema “Grupo Lena:
Outro Olhar! - O Grupo e o Desenvolvimento Sustentável”, na VI Con- “enquanto auditores, saímos enriquecidos 
venção
Grupo
ao contactar com empresas com realidades distintas 
Lena “Fidelizar
para Triunfar”, e de diferentes sectores de actividade”
realizada no Pavilhão Atlântico a 13 de Maio.
Enquanto empresa, a Gestluz Consultores começou a trabalhar com o
Grupo Lena em 2006, realizando uma
auditoria ao Sistema de Gestão da
Qualidade da LPM. Em 2007 surge este
projecto de auditoria ao PHV, alargado
a todas as empresas do Grupo.
Como foi feito o diagnóstico das
necessidades do Grupo Lena a este
nível?
O Grupo Lena apresentou-nos o
que era pretendido pelo projecto, que
passava por reforçar a cultura de GruJUL/SET 2008 INFORLENA_15
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po, harmonizar normas, procedimentos
e valores. Partiu-se do princípio que o
PHV é o garante da harmonização da
gestão do Grupo.
Qual foi o objectivo deste projecto?
Que metas se pretenderam atingir?
Com este projecto pretendeu-se
efectuar um diagnóstico ao nível da
empresa, do conselho estratégico e por
conseguinte do Grupo, relativamente ao
grau de cumprimento do PHV, detectando-se áreas de melhoria, contribuindo
desta forma para a implementação do
que é definido em termos de Grupo.
Sendo um instrumento de medida
do grau de vivência da cultura de Grupo, como vê o PHV?
Atendendo à maneira como se formou o Grupo Lena, o PHV é um documento fundamental na implementação
das orientações e da cultura de Grupo.
O Grupo é constituído por empresas de
diversos sectores de actividade, de diferentes dimensões, cada uma com a sua
especificidade. O PHV constitui-se assim como um verdadeiro “guia orientador” na implementação de uma cultura
própria que difunde para o exterior uma
imagem e comportamentos comuns.
Como decorreu o processo de auditoria?
O processo de auditoria teve duas
grandes fases. A primeira decorreu em
Dezembro de 2007 na sede do Grupo,
auditando-se processos cujas saídas

se canalizavam para aí. A segunda fase,
com inicio em Janeiro de 2008 e que se
prolongou até Março, já decorreu nas
próprias empresas, tendo sido envolvidos os interlocutores PHV nomeados
pelas empresas e os responsáveis das
diversas áreas auditadas: logística,
marketing, financeira, recursos humanos e sistemas de informação. Participaram nesta auditoria um total de seis
auditores da Gestluz Consultores.
Houve algum tipo de dificuldade?
Dificuldades existem sempre, mas
consideramos que facilmente as ultrapassamos com a colaboração da equipa
da DAE Marketing do Grupo Lena que
coordenou este projecto. Conseguimos

preocupação em corrigir alguns pormenores na sua actuação. Isto como é óbvio induz a melhoria e a uniformização
que o PHV pretende atingir. Por outro
lado, enquanto auditores, saímos enriquecidos ao contactar com empresas
com realidades distintas e de diferentes
sectores de actividade.
Que conclusões podem ser retiradas face ao objectivo do projecto PHV?
As principais conclusões a retirar é
que a realização de auditorias PHV são
indutoras da melhoria e da harmonização da cultura de Grupo, procedimentos e imagem comuns. Um manual de
procedimentos, uma tabela de objectivos, sejam ou não PHV, só se tornam

“é de realçar o empenho que as empresas colocaram nesta auditoria”

estabelecer uma boa relação, o que
contribuiu para a boa implementação
do processo. As maiores dificuldades
relacionaram-se com a especificidade
de cada empresa e na forma como teríamos que aplicar a checklist PHV que é
comum a todo o Grupo. Aqui foi necessário uma boa dose de bom senso e a
própria experiência dos auditores.
O que salienta de positivo?
De positivo é de realçar o empenho
que as empresas colocaram nesta auditoria. Foi evidente uma preparação prévia das empresas para a auditoria e a

eficazes se forem acompanhados e monitorizados no que diz respeito à sua
aplicação prática. Consideramos que
este processo deve ser repetido periodicamente, embora, como é lógico, numa
base de melhoria contínua, deva ser
corrigido em alguns aspectos, nomeadamente numa melhor ligação a realidades empresariais distintas, como são
por exemplo a hotelaria e a construção
civil e as dimensões em termos de estrutura humana também são diversas.

Autarquias, que estão a avançar cada vez mais para estes proÉ consultor nesta área há quantos anos?
Comecei a trabalhar como consultor e formador em 1996, jectos. É necessário reflectir sobre as práticas, criar indicadojá lá vão 12 anos. Antes trabalhei na indústria alimentar liga- res e gerir a melhoria. Não podemos gerir se não soubermos
do à implementação de um sistema de gestão da qualidade. onde estamos e para onde queremos ir.
Foi aqui que surgiu o gosto pela consultoria e pela área da
Quais são as áreas em que, na sua opinião, as empregestão da qualidade, o que me levou a especializar na área
sas portuguesas mais precisam de apostar
da engenharia da qualidade. Acpara aumentar a sua competitividade?
tualmente sou Director da Gestluz
As empresas têm que cada vez mais
Consultores e faço parte da bolsa
“O negócio de hoje pode não ser 
apostar na qualificação das pessoas, oriende auditores da APCER. Faço aquilo
o negócio de amanhã. Temos que 
tada para resultados concretos e de acordo
que gosto e estou integrado numa
ter a capacidade de adaptação à
com a estratégia definida. Para tal, é necesboa equipa.
mudança, e as organizações e as  sário definir a estratégia e analisar cenários
pessoas têm que ser flexíveis e 
de evolução. O negócio de hoje pode não
Pela sua experiência, o tecido
polivalentes.”
ser o negócio de amanhã. Temos que ter a
empresarial português está sencapacidade de adaptação à mudança, e as
sibilizado para a importância desorganizações e as pessoas têm que ser flete tipo de projectos?
É cada vez maior o número de organizações que aderem xíveis e polivalentes. Temos que apostar na tecnologia como
a este tipo de projectos. Basta atentar no que é a Certificação suporte à gestão, sermos inovadores e simplificar processos,
da Qualidade em Portugal. O número e tipo de organizações tornando-os mais eficazes e eficientes, tendo sempre presené cada vez maior e diferenciado. Temos vindo a trabalhar com te a orientação para o cliente.
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INICIATIVAS

HOTÉIS EUROSOL COMEMORAM
DIA DA CRIANÇA
A Lena Hotéis e Turismo associou-se, uma vez mais, às comemorações
do Dia Mundial da Criança que se celebrou no dia 1 de Junho. Para assinalar
o dia, a sub-holding para a área do Turismo e Hotelaria ofereceu a estadia a
todas as crianças que ficaram alojadas
em hotéis da rede Eurosol nesse fim-de-semana.
O Eurosol Gouveia voltou também
este ano a associar-se à Câmara Municipal de Gouveia na organização de algumas actividades. Esta iniciativa contou com o animado Jorginho – mascote
criada para o Clube Jorginho que se
destina a crianças até aos 12 anos –
nas brincadeiras com as crianças das
escolas do concelho de Gouveia.

Hotéis Eurosol
oferecem viagem
ao Brasil

SERVILENA
COMEMORA
“DIA DO
CLIENTE”

A Lena Hotéis e Turismo lançou em Junho uma campanha de satisfação de
clientes.
A campanha, que termina a 29 de Maio 2009, tem como objectivo recolher
inquéritos de todos os clientes que fiquem alojados numa das suas unidades,
de modo a aferir o seu grau de satisfação e, assim, melhorar cada vez mais
a qualidade dos serviços e reforçar o lema do grupo Eurosol: “a arte de bem
receber”.
De forma a incentivar a colaboração dos clientes, a Lena Hotéis e Turismo
pretende, no final da campanha e através de sorteio, premiar seis clientes
com estadias nas suas unidades, cabendo ao primeiro prémio uma viagem ao
Brasil com estadia de sete noites, para duas pessoas, no Eurosol Tibau Resort
em Pipa.

A Servilena comemorou, em Maio,
mais um “Dia do Cliente Opel”, nas
suas instalações de Tomar e no Pedrome. Esta é já uma tradição entre a rede
de distribuição Opel que todos os anos
realiza um dia dedicado aos seus clientes. A presente edição vai já no 10º ano
consecutivo, contando com uma adesão
média de sete mil proprietários de veículos da marca.
A Servilena proporcionou aos seus
clientes Opel um conjunto de vantagens
que passaram pela oferta de um check-

-up gratuito, brindes e ainda um vale de
desconto de 20% para todas as peças
substituídas em reparações efectuadas
no âmbito do Dia do Cliente, além de
uma bola de futebol como lembrança.
Para além destas ofertas, a empresa possibilitou ainda a todos os seus
clientes a realização de um check-up
pessoal, em associação com os Bombeiros Voluntários de Santa Catarina da
Serra e os Bombeiros de Tomar.
Com a visita de mais de 150 clientes
num só dia, a acção foi um sucesso!
JUL/SET 2008 INFORLENA_17
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Lena brasil
apresenta
novidades

Já está no ar a primeira versão do
site da Lena Brasil! Além de apresentar
as empresas do Grupo Lena presentes
na Bahia (Liz Construções, Lenobetão,
LizMetal, P&B Invest e Agroliz) e explicar o surgimento da Lena Brasil, o site
apresenta informações sobre a história
e as diversas actividades.
Os utilizadores podem agora conhecer a história do Grupo Lena e dos diversos segmentos em que actua. A pro-

posta é dispor de um canal interactivo
para acesso rápido a informações institucionais, notícias e novidades. A página
virtual da Liz Construções, a primeira
empresa a entrar no Brasil, também foi
renovada e está mais interessante, apesar de possuir uma concepção gráfica
comercial.
Para conferir as novidades basta
aceder ao site www.lenabrasil.com.br e
www.lizconstrucoes.com.br.

Liz On-Line reforça-se
tecnologicamente

vimento de soluções e ferramentas facilitadoras do negócio dos seus clientes.
Paralelamente, a Liz On-Line acaba de
alcançar os rigorosos níveis de exigência definidos pela Cisco, conquistando a
certificação SMB Select Partner (Small
and Medium Business).
Com esta nova competência a Liz On-Line passa a pertencer a um universo
muito restrito, 50 empresas nacionais,
como Parceira Cisco Select.
A par do know-how técnico e resposta
rápida, esta empresa tem-se destacado
da sua concorrência também pela prática de preços altamente competitivos.

viaturas semi-novas e usadas das suas
concessionárias. Esta aposta passa por
integrar todos os usados das empresas
da Lena Automóveis: LPM, Servilena,
LizDrive, Rentlei, Filipe Santos Silva e
Filcom num só portal, permitindo desta
forma que os seus clientes tenham uma
oferta mais abrangente de viaturas de
várias marcas como a Peugeot, Opel,
Ford, Alfa Romeo, Lancia, Isuzu, Kia,
Renault, Audi, BMW, ou outras, numa
vasta gama de ligeiros de passageiros
e de mercadorias, comerciais e todo-o-terreno.
O portal disponibiliza um conjunto de
funcionalidades que permitem fazer
diversas pesquisas, através da marca,
categoria, combustível, preço, ano,
quilómetros e por opções. Para além
disso, possui ainda informação sobre
campanhas e uma importante ferramenta de financiamento que permitirá
fazer simulações on-line.

Prestar um serviço de qualidade no
apoio e suporte à área funcional do Software de Gestão PHC é a mais recente
aposta da Liz On-Line, empresa vocacionada para a área das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC).
Este novo serviço vai permitir aos clientes desta empresa implementar uma
poderosa ferramenta de gestão — o
PHC — com a máxima tranquilidade,
pois as suas necessidades são acompanhadas de perto e são desenvolvidas
soluções eficazes para garantir níveis
de satisfação e rendibilidade elevados.
Este novo serviço, disponível para o
mercado empresarial, vem na sequência da diversificação da área de negócio
da Liz On-Line, que cada vez mais tem
focalizado a sua actividade no desenvol18_INFORLENA JUL/SET 2008

L. Automóveis lança
www.laocasioes.com
A Lena Automóveis lançou o portal
www.laocasioes.com, dedicado às

AMBIENTE
E ENERGIA

PARCERIA
LENA AMBIENTE/MARL
COMEÇA A OPERAR
O novo Centro de Recuperação de Embalagens
(CRE) do MARL – Mercado Abastecedor da Região de
Lisboa já abriu. Gerido pela empresa Lena Ambiente, este centro vai permitir recuperar, por lavagem,
e reutilizar cerca de três milhões e meio de caixas
de plástico usadas pelos operadores ali instalados, no
processo de transporte e comercialização de produtos
hortofrutícolas.
Com esta iniciativa, os operadores irão eliminar as caixas de madeira, cuja higienização não é possível, passando
a utilizar o sistema de caixa única, em plástico azul-escuro
com o logótipo do MARL, numa ampla área do mercado retalhista, mercearias, mini e supermercados.
A Lena Ambiente prevê uma redução de 110 toneladas/
mês de resíduos produzidos no normal funcionamento do
mercado, os quais serão encaminhados para valorização.
A parceria estabelecida entre o MARL e a Lena Ambiente,
para a instalação deste centro ecológico inovador e o mais
moderno no País, totalmente desenvolvido por empresas

portuguesas, é o resultado de uma política de responsabilidade social e ambiental das duas entidades, sendo um notável
contributo para a manipulação de produtos hortofrutícolas
que sejam a base de uma alimentação saudável.

PETROIBÉRICA
NA FEIRA NACIONAL DE AGRICULTURA
A Petroibérica participou na 45ª
edição da Feira Nacional de Agricultura e a 55ª Feira do Ribatejo, que se realizou de 7 a 15 de Junho. Em virtude do
grande impacto nacional deste evento, esta empresa da Lena Ambiente e
Energia participaram com um stand
excepcionalmente bem localizado, jun-

to à entrada principal da feira.
A Petroibérica, tendo uma forte
implantação no distrito de Santarém,
aproveitou a ocasião para convidar os
agricultores e empresários do distrito
a visitar o seu stand, com o objectivo
de lhes dar a conhecer os seus produtos e serviços, através de uma acção

de marketing directo, com a oferta de
convites.
Recorde-se que a Feira Nacional
de Agricultura continua a ser a montra
por excelência do que melhor se faz e
produz no mundo rural e agrícola do
País, contando com a presença de milhares de visitantes.

Criagás
lidera consórcio
A Criagás lidera o consórcio responsável pela construção do gasoduto
de primeiro escalão que se estende do
Carriço à Figueira da Foz. Os trabalhos
efectuados vão tornar assim possível o
abastecimento de gás à central de ciclo
combinado da EDP, partindo da locali-

dade do Carriço, passando pela Leirosa
até Lares.
A obra adjudicada pela REN Gasodutos - com início previsto para Agosto
e conclusão em Fevereiro de 2009 - representa um investimento na ordem
dos 7,5 milhões de euros.
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LENA AUTOMÓVEIS CELEBRA
10º ANIVERSÁRIO
A história da Lena Automóveis começou em 1998 com a
abertura das empresas LPM e Servilena. A LPM, neste ano,
iniciou a sua actividade enquanto concessionário Peugeot,
sendo que a Servilena se dedicava à reparação multimarca.
Este foi somente o início do singular percurso de 10 anos da
Lena Automóveis.
Actualmente, este Conselho Estratégico do Grupo Lena
agrupa 10 empresas que actuam em diversas áreas do sector automóvel, e não só, no mercado português e angolano:
LPM, Servilena, Rentlei, Lizdrive, TEC, Nova Imagem, Filipe
Santos Silva, Filcom e Socarros. Actualmente, tem quase 200
colaboradores e um volume de negócios que supera os 45 milhões de euros, sendo cada vez mais
uma referência entre os grandes grupos
empresarias do sector automóvel a actuar
na zona Centro do País.
No âmbito da celebração do 10º
Aniversário, a Lena Automóveis
vai implementar até final
do ano um conjunto de
acções que vão premiar os seus melhores
clientes.
Entre as várias
acções,destacam-se:

o sorteio de uma viatura nova a um cliente Lena Automóveis,
a oferta de diversos brindes (porta-chaves, flores, garrafas
de vinho, entre outros), o ornamento comemorativo de todos
os espaços LA, a realização de um evento dos 10 anos, a produção de uma revista dedicada ao aniversário, etc.
A Lena Automóveis pretende igualmente premiar os seus
colaboradores. Estes são a essência das empresas e, nalguns casos, estão neste Conselho Estratégico desde o início, tendo sido fulcrais no seu desenvolvimento sustentado.
Assim, vão ser promovidas várias acções motivacionais que
destacarão os aniversariantes, os mais antigos, os mais produtivos, entre outros.
Acima de tudo, pretende-se que estas comemorações possam ser festa global onde
sejam reconhecidos o envolvimento dos colaboradores, dos parceiros, dos fornecedores, mas sobretudo a fidelidade dos clientes. Afinal, eles são a razão da existência da
Lena Automóveis.

Lizdrive apresenta novo Ford Kuga
A Lizdrive lançou o novo Ford Kuga,
no passado mês de Maio. Este foi o seu
segundo grande lançamento do ano em
conjunto com a marca e a rede de concessionários.
O novo Ford Kuga apresenta linhas
exclusivas e modernas e é construído
com base na comprovada plataforma
dos modelos do segmento C, como o
Ford Focus e Ford C-Max, destacando-se pela sua personalidade arrojada e
capacidade todo-o-terreno.

Servilena
em Torres Novas
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O novo Kuga vai estar disponível em
duas versões: a Trend, com excelentes
níveis de equipamento, descontraída e
original e a Titanium, de estilo moderno
e luxuoso. Ambas as versões oferecem
uma vasta gama de equipamentos, tecnologias e opções de estilo, bem como
vários packs, de protecção, transporte,
arrumação, estilo, além da grande variedade de opções e acessórios.

A Servilena, distribuidora Opel a partir de Tomar, abriu uma nova representação na cidade de Torres Novas.
O novo stand de vendas de Torres Novas vem reforçar a política de expansão da marca e da empresa e fortalecer a aproximação aos seus clientes e
público em geral nesta zona do País. Este novo stand fica situado na Estrada
da Várzea, n.º 21.

AUTOMÓVEIS

LPM E FSS APRESENTAM
NOVO PEUGEOT 308 SW

A LPM, concessionário Peugeot e
Alfa Romeo, e a Lizdrive, concessionário Ford, já inauguraram as suas novas
instalações na cidade de Pombal. Este
novo espaço, localizado na Rua da Sobreira n.º 13, Moncalva (IC2), agrupa
num só complexo duas empresas e
duas marcas da holding Lena Automóveis.
A Lena Automóveis já se encontra
representada em Pombal com a LPM
Peugeot, desde 1998, na Zona Industrial da Formiga. Este novo espaço representa uma melhoria das condições
para todos os seus parceiros, entre os
quais clientes, colaboradores, fornecedores, entre outros. A LPM é actualmente o maior concessionário Peugeot
da região Centro, marcando presença
em Leiria, Pombal e Tomar.
A Lizdrive, enquanto concessionário
Ford, é uma das mais recentes apostas
da Lena Automóveis. Estando presente
em Leiria desde Setembro de 2007 e
nas Caldas da Rainha desde Janeiro de
2008, estas novas instalações em Pombal possibilitarão uma maior proximidade aos clientes Ford desta zona.

A LPM e a Filipe Santos Silva apresentaram o novo Peugeot 308 SW, no
passado mês de Junho, nas instalações
da empresa.
O novo Peugeot 308 SW mantém todos os trunfos do seu antecessor, mas
melhora-os em praticamente todos os
aspectos. É o caso do tecto panorâmico
de maior dimensão que introduz uma
importante luminosidade a bordo e também a possibilidade de transportar até
sete pessoas. O 308 SW destaca-se pelo
ambiente de muito conforto, resultante
não só da vasta luminosidade, mas particularmente do grande salto qualitativo
em termos de construção e dos materiais utilizados.
No que respeita a dimensões, é também maior do que o 307 SW, tendo um
comprimento de 4,50 m (mais 71 mm),
uma largura de 1,815 m (mais 51 mm) e
uma altura optimizada de 1,564 m (- 16
mm). Daqui resulta uma melhor habitabilidade e comportamento em estrada, níveis elevados de segurança, bem
como maior capacidade de carga, já que
a bagageira cresceu para oferecer, com
a chapeleira colocada, até 674 litros (573
dm3 VDA) de volume de carga.

lena automóveis com
nova casa em pombal
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Diário as beiras
e sojormedia
selam parceria
O Diário As Beiras com sede em Coimbra é agora detido por
uma nova empresa, a Sojormedia Beiras, SA, de que são accionistas a família Abrantes e o grupo Sojormedia. Além da publicação, a Sojormedia Beiras passa também a ser proprietária
da gráfica Grafimondego.
O até aqui administrador e director António Abrantes passa
a partilhar a administração da nova Sojormedia Beiras com o
grupo Sojormedia, continuando também a ser o responsável
pela direcção editorial do título. O quadro de colaboradores
e equipa dirigente mantém-se também inalterdo no âmbito
desta operação.

GALA DO REGIÃO DE LEIRIA:
“A MELHOR DE SEMPRE!”
Jortejo distinguido
no Tableau de
Bord
A Jortejo, empresa proprietária do jornal O Ribatejo, com
sede em Santarém, tem vindo
a melhorar o seu desempenho
ao nível do Tableau de Bord, nos
últimos anos. Terminou o ano
de 2007 em 1.º lugar e foi, por
isso, distinguida na Convenção
do Grupo Lena, em Maio último.
Joaquim Duarte, director
d’ O Ribatejo, explica que a
empresa melhorou o produto
jornal (editorial e comercialmente) e a sua organização interna. Acima de tudo, manteve
o nível de exigência da qualidade jornalística, procurando a
diferenciação face aos concorrentes directos e inovando em
vários segmentos do produto
editorial e na sua relação directa com o serviço comercial.
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Realizada em Maio, no Teatro
José Lúcio da Silva, em Leiria, a 10.ª
Gala de Honra do semanário Região
de Leiria reuniu mais de 600 convidados, naquela que foi, para muitos, “a melhor Gala de sempre”.
Este ano, os Troféus Afonso Lopes
Vieira foram entregues nas categorias de Educação, à Escola Secundária Domingos Sequeira, Espectáculo,

ao actor André Nunes, Cultura, a José
Travaços dos Santos, Comunicação,
a Mário Feliciano, Desporto, a António Violente, Ambiente, a Cláudio
de Jesus, e Política, a Alberto Costa.
Durante a Gala foi ainda entregue
o valor da verba angariada na campanha de solidariedade “Fazendo o
bem olhando a quem” – 13.500 euros
– levada a cabo em Dezembro último.

COMUNICAÇÃO

O auditório do Centro Cultural Prof. Élio Martins, em Oliveira do Bairro, foi pequeno para as cerca de 200 pessoas que assistiram ao lançamento de “A cubana que
dançava flamenco”, um livro que assinala a primeira incursão da Imagens&Letras
na edição de romances.
“A Cubana que dançava flamenco” é um romance “catarse” da autoria do jornalista e escritor Armor Pires Mota que ficciona uma história de amor entre um
militar português e uma enfermeira mercenária cubana, num exercício para afastar
os “fantasmas” da guerra que o perseguem.
“A cubana que dançava flamenco” está à venda nas livrarias de todo o País, nas
lojas das redes FNAC e Bertrand e nas livrarias virtuais em www.weboom.pt e www.
estudiodolivro.pt.

imagens & letras
lança primeiro
romance...

... e edita livro
sobre o região de leiria
“O Região de Leiria – uma história de
afectos”, da autoria do jornalista Carlos
dos Santos Almeida, foi lançado, em Junho, no Grémio Literário Café Cultural.
Com edição da Imagens&Letras,
o livro resulta de uma tese de mestrado que versou sobre a história deste semanário, com mais de 70 anos.
“Atrevendo uma analogia com a
realidade jornalística, sei que pou-

co mais que uma centena de páginas
para retratar essa realidade não é
mais do que uma breve, na reportagem aprofundada que o jornal e a imprensa regional merecem”, admitiu
na ocasião Carlos dos Santos Almeida, reconhecendo que, “como todas
as breves, pretende dar conta do essencial, mas arrisca sempre deixar
muito do que é importante de fora”.

O jornalista do Região de Leiria
lembrou ainda que a sua principal
satisfação na publicação da obra se
deve à possibilidade de contribuir para
a discussão da imprensa regional.
A apresentação do livro esteve a
cargo de João Palmeiro, presidente da
Associação Portuguesa de Imprensa.
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Foto: Nuno Ferreira

Jornal do Centro  
leva equipa ao golfe

O sexto aniversário do Jornal do Centro foi o pretexto
para juntar no campo de Golfe Montebelo a equipa daquele
semanário, para uns momentos de descontracção.
Foi uma tarde cheia de simbolismo, pois a maioria dos
colaboradores do jornal, apesar de escreverem sobre a
modalidade e de estarem envolvidos com a actividade do
complexo Montebelo, nunca tinham experimentado golfe.
“É também com estas pequenas coisas que se fazem
grandes equipas. Sobretudo numa actividade como a nossa, muito intensa e stressante, há necessidade de incentivar os colegas para as boas práticas desportivas e de as
próprias empresas promoverem estas iniciativas fomentando o espírito de equipa”, salientou a directora do Jornal

do Centro, Emília Amaral.
O director do Golfe Montebelo, Fernando Correia, destacou a importância de ter a imprensa a jogar golfe para
“promover e sobretudo desmistificar o velho conceito de
que é um desporto caro, para elites económicas e sociais”
e acrescentou: “é um desporto como outro qualquer, de fácil acesso e que tem muitos benefícios. A imprensa tem um
papel determinante para em Viseu o golfe dar o salto que
necessita junto da população, das entidades oficiais, das
escolas e das empresas”.
A comemoração do aniversário do Jornal do Centro
prolongou-se com um jantar no restaurante O Cortiço em
Viseu.

meioregional
duplica facturação
no 1º semestre de 2008
A Meioregional liderou os investimentos na imprensa regional, conquistando as campanhas dos principais
anunciantes nacionais. Os investimentos a preços de tabela ascenderam a
cerca de um milhão de euros. Da sua
carteira de clientes destacam-se os seguintes anunciantes: Meo, Sapo, TMN,
Vodafone, Fnac, Ikea, Moviflor, Rádio
Popular, Nissan, Kia, Banif, BBVA, Instituto de Turismo de Portugal – Allgarve, Brisa, Programa Operacional Potencial Humano (POPH), Ministério das
24_INFORLENA JUL/SET 2008

Finanças – IRS, Pharma Nord e Alert.
A Meioregional é uma central de
venda de publicidade para jornais regionais que se apresenta ao mercado
como um interlocutor por excelência
entre anunciantes, centrais de meios,
agências de publicidade e os jornais
regionais. A empresa tem por missão
dinamizar o investimento publicitário
na imprensa regional, divulgar as suas
vantagens quantitativas e qualitativas
e apresentar soluções de investimento
inovadoras, assumindo-se como o par-

ceiro de referência da imprensa regional e apresentando-se como gestora
de processos de negócio de e para a
imprensa regional.
Com o objectivo de consolidar a sua
estratégia de crescimento, a Meioregional vai proceder à total reformulação do seu site com o objectivo de criar
uma ferramenta única com informação
sobre a imprensa regional, assumindo
o lema “especialistas em imprensa regional”.

CONSTRUÇÕES

Lena Construções adopta modelo
de organização por áreas de negócio

A Lena Construções – sub-holding
do Grupo Lena para a área da Construção – adoptou um novo modelo
de organização. Assim, e de forma a
harmonizar a sua estrutura, procedeu-se a uma organização por áreas
de negócios.
A partir de agora a Lena Construções contará com quatro áreas distintas: a Engenharia, que se dedica
à concepção e construção de Obras
Públicas e Privadas; a Indústria, que

congrega um conjunto de empresas
que se dedicam à exploração e produção de agregados, à produção de
betão pronto, tintas para construção
civil e marcação rodoviária, passando pela transformação de madeira e
artefactos de Cimento; a Imobiliária,
que tem o seu core business no investimento e promoção de projectos
imobiliários; e a Concessões e Serviços que opera na gestão de participações em concessões rodoviárias, fer-

roviárias, aeroportos, infra-estruturas
de ambiente e energia, complexos de
construção civil nos sectores da saúde e justiça, entre outros.
Com esta organização por áreas de negócios, a Lena Construções
espera ganhar uma maior dinâmica
focalizada no seu core business, a
Construção, e ter maior poder de resposta às ofertas do mercado nacional
e internacional.

Lena Construções
reforça presença
na madeira
A Lena Construções é responsável
pela construção da nova Gare Marítima
do Porto do Funchal. A obra, adjudicada pela Administração dos Portos da
Região Autónoma da Madeira (APRAM),
por um valor de 12,8 milhões de euros,

será desenvolvida por duas das empresas que integram este Conselho Estratégico – Lena Construções Madeira e
Construtora Abrantina – tendo um prazo de conclusão de 18 meses.
A Lena Engenharia e Construções

e a Construtora Abrantina serão responsáveis pela criação do edifício geral
de apoio à Gare Marítima e pelo cais de
desembarque para os navios turísticos. O objectivo da intervenção é dotar
o Porto do Funchal de instalações que
permitam acolher em boas condições
o elevado número de passageiros dos
navios de cruzeiro, proporcionando um
rápido processamento das operações
de embarque e desembarque. O edifício da Gare Marítima irá alojar a sede
da APRAM.
O edifício da Gare Marítima Internacional deverá destacar-se pela sua
singularidade, de forma a constituir um
ícone na paisagem da cidade, sendo
um elemento significativo da imagem
do porto do Funchal. Assim, a Gare Marítima passará a estar dotada de uma
dimensão internacional, com várias
lojas e ainda espaços para os serviços
portuários.
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Lena construções constrói
empreendimento “mais campo grande”
A Lena Construções está a construir o empreendimento Mais Campo Grande, por um
valor total de 28 milhões de euros. A obra, adjudicada pela Habiprede, iniciou-se em Junho
de 2008 e terá um prazo de execução de cerca de 24 meses, estando prevista a conclusão
em Maio de 2010.
O empreendimento tem 20 pisos estruturais, estando três deles abaixo do solo (12.500
metros quadrados de estacionamento + 5.000 metros quadrados de comércio) e 16 pisos
acima do mesmo, o que corresponde a 26.500 metros quadrados de habitação.
A obra, executada por duas das empresas da área da engenharia da Lena Construções,
Construtora Abrantina e Lena Engenharia e Construções, contará ainda com a participação
de empresas da área da Indústria: Lena Agregados (fornecimentos de agregados e inertes), Lenobetão (betão pronto) e Ecodimulti (tintas e revestimentos exclusivamente de base
aquosa).
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A Lena Construções, em consórcio igualmente repartido com a Bento Pedroso
Construções, ganhou a adjudicação da construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor, por um valor total de 257.299.031,00 euros. A obra, adjudicada
pela EDP, teve início em Julho de 2008, com um prazo de execução de 60 meses.
A empreitada compreende
a construção de
um escalão de
montante, um escalão de jusante
e todas as obras
complementares. Para além
da albufeira principal, será construída uma segunda albufeira,
de contra-embalse, que reenviará água para montante, controlando as cheias no
Rio Douro, do qual o Rio Sabor é afluente.
A Lena Construções participa nesta empreitada com duas das suas áreas de
negócio — Engenharia e Indústria — através das suas empresas Lena Agregados
(fornecimentos de agregados e inertes), Lenobetão (betão pronto) e Artiportela (artefactos de cimento). Numa fase anterior à empreitada, a Dualidade (Grupo Lena)
executou os projectos de topografia, cartografia e engenharia.
A construção da barragem é um contributo para a produção de energia por
fonte renovável e limpa. Para além de contribuir para o aumento da biodiversidade
e do quantitativo das espécies, numa região onde é escassa a existência de massas
de água, tornar-se-á pólo de atracção de lazer e turismo.

lena construções
ganha obra
hirdroeléctrica
no baixo saboR

monterg aposta
na formação em TI

A Administração da Monterg lançou
o desafio à Direcção de Apoio Estratégico de Sistemas de Informação do Grupo Lena (DSI/GL) para organizar duas
acções de formação em tecnologias de
informação.
O principal objectivo foi dotar alguns dos seus recursos humanos, mais
concretamente Directores de Obra, dos
conhecimentos mais elementares acerca das novas tecnologias, por forma a
“desmistificar” a ideia (errada!) de que

os computadores são ferramentas complicadas de operar e que não há interesse em serem usados pelas pessoas
cujas actividades estão mais arredadas
dos escritórios com ar condicionado!
O desafio foi colocado e a DSI/GL
aceitou-o e, em conjunto com a Administração da Monterg, preparou duas
sessões, ainda com o imprescindível
apoio da Escola de Negócios do Grupo
Lena.

Lena Construções
em obras da Refer
A Construtora Abrantina e Lena
Construções estão a levar a cabo a
Electrificação e Modernização das
Estações e Apeadeiros no troço
entre o Barreiro e o Pinhal Novo.
A empreitada, adjudicada por 19
milhões de euros, foi iniciada em
Abril e termina em Dezembro de
2008. A obra tem como objectivo a reabilitação das estações e
apeadeiros entre o Barreiro e o
Pinhal Novo e inclui a respectiva
electrificação, trabalhos de via e
catenária, bem como a execução
de uma passagem superior para
peões.
Participam também nesta empreitada a Lena Agregados (fornecimentos de agregados e inertes),
Lenobetão (betão pronto) e
Ecodimulti (tintas e revestimentos
exclusivamente de base aquosa).

Profitinta apresenta
novos logótipos

A Profitinta – marca da Lena
Construções Indústria que representa uma gama de tintas ecológicas – já tem uma nova imagem.
O rebranding da marca visa focalizar a empresa no cliente e envolveu a criação de duas linhas de
produto: a linha GOLD, de elevada
qualidade e destinada ao segmento de mercado alto, e a linha
CLASSIC, mais tradicional. Ambas
as linhas reforçam a aposta ecológica que caracteriza a empresa,
cujos produtos estão de acordo
com a legislação (DL 181/2006)
em vigor a 2010 e que restringe
a utilização de COV (Composto
Orgânicos Voláteis).
A nova imagem foi apresentada
durante as primeiras Jornadas
Técnicas da Profitinta, altura em
que lançou também o novo catálogo de cores.
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segilink amplia
delegação de ansião
A Segilink, empresa de mediação de seguros participada do Grupo Lena, remodelou a sua loja de Ansião, de forma a dar uma resposta mais eficaz ao aumento do seu número de clientes. O investimento, avaliado em mais de 120 mil euros, engloba a ampliação
da loja e visa proporcionar um melhor acolhimento dos clientes e
melhorar o espaço de trabalho dos colaboradores. Recorde-se que
esta é a maior delegação da rede Segilink, contando com o maior
número de clientes particulares (cerca de 3500) e com o maior
número de colaboradores. A loja funciona também com um horário alargado, estando aberta ao público aos sábados.

Eurosol recebe
galardão europeu
Os Hotéis Eurosol receberam, pelo segundo ano
consecutivo, a distinção
europeia “Chave Verde”,
um prémio que reconhece a gestão sustentável. Assim, e
desde Maio, todas as unidades Eurosol
— Eurosol Leiria, Alcanena, Residence, Estarreja, Seia/Camelo e Gouveia
— ostentam o diploma “Chave Verde”,
o reconhecimento de que 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.
O “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. Esta é uma iniciativa
da responsabilidade da Fundação para
a Educação Ambiental e foi implementada, em Portugal, pela Associação
Bandeira Azul, constituindo-se assim
como um “eco-label” independente.
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lena travel reforça equipa

A Lena Travel, agência de viagens
do Grupo Lena, reforçou a sua equipa
para dar seguimento à constante procura dos seus serviços. A equipa formada por Vânia Pereira, Rita Gomes,
Teresa Cabecinhas e Elsa Dinis, que
assume a direcção geral, vem reforçar o padrão elevado de qualidade da
agência e aumentar a capacidade de
resposta às exigências dos clientes,
através de um atendimento altamente

personalizado.
Também a presença na Internet
(www.lenatravel.pt) foi remodelada.
A Lena Travel está igualmente em
processo de mudança físico nas Galerias do Hotel Eurosol Leiria. O novo
espaço vai situar-se nas mesmas instalações, mas com dimensões maiores
e com maior visibilidade. O estacionamento continuará a ser gratuito para
todos os seus clientes.

TURISMO
E SERVIÇOS

estúdios ateneia:
uma nova forma
de viver (n)a cidade
Um novo conceito de habitação
urbana vai nascer na cidade de Leiria
com a abertura, já em Outubro próximo, dos Estúdios Ateneia.
Trata-se de um empreendimento
de cerca de 30 apartamentos destinado a pessoas sós ou casais sem filhos
e que, para além da sofisticação da
arquitectura e dos materiais escolhidos, oferece um conjunto de serviços
totalmente inovadores aos seus residentes. Assim, os utentes dos Estúdios Ateneia vão usufruir de limpeza
periódica do seu apartamento, forne-

cimento e lavagem de roupa de cama
e de banho, porteiro e vigilância permanente, lavandaria colectiva e outros serviços de conveniência.
Localizados próximo do Terreiro,
no coração do centro histórico de Leiria, com vista para o castelo, os Estúdios Ateneia resultam da recuperação
de dois prédios contíguos.
Com abertura prevista para Outubro, os apartamentos começaram a
ser comercializados em Julho, sendo
desde então possível fazer pré-reservas de compra ou arrendamento,

Dualidade faz
topografia da A17
A Dualidade foi responsável pela execução de trabalhos de topografia em
três troços da A17, auto-estrada que
liga a Marinha Grande/Mira e a A8, até
à povoação de Mira, com ligação à A14
que vai até à Figueira da Foz.
As obras agora concluídas duraram 15
meses e a Dualidade marcou presença
no acompanhamento topográfico nos
sublanços Louriçal/A14 – Trecho 1 e
Trecho 2 entre o km 0+000 e km 7+600
e no apoio topográfico às Obras de
Arte do lanço Quiaios/Tocha e no lanço

através da Internet ou telefone.
Os Estúdios Ateneia configuram o
primeiro empreendimento da Houserede, uma empresa sediada em Leiria
inserida no universo da Lena Turismo
e Serviços e que tem como missão a
promoção de formas inovadoras de
habitação urbana, especialmente dedicada a segmentos específicos de
mercado como os jovens ou os seniores.
Para mais informações e reservas:
contacte o telefone 244 880 320.

Viamarca sinaliza IC9

Tocha/Mira, num valor total de adjudicações superior a 630 mil euros.

A Viamarca efectuou o fornecimento e
colocação de toda a sinalização vertical
e dispositivos de segurança no sublanço do IC9 que liga Alburitel/Tomar ao
sublanço do Nó de Carregueiros/Tomar
(IC3), num troço de 8,3 quilómetros.
O IC9, que liga Nazaré a Ponte de Sôr,
constitui uma via com elevada importância para o desenvolvimento económico de toda a região, pois permite
alcançar com maior facilidade o litoral
e os municípios de Ourém, Fátima e
Leiria, complementando a actual ligação através do IC3.
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Arqui-jardim requalifica espaços
verdes da qta. dos castanheiros
A requalificação do espaço exterior frontal
ao edifício da Quinta dos Castanheiros, utilizado como parque de estacionamento
de apoio ao restaurante Os Morgatões, foi desenvolvida pelo Atelier
de Projecto da Arqui-Jardim.
O principal objectivo desta intervenção, que contempla uma
área próxima de 4000 metros
quadrados, é a reconversão
do parque de estacionamento num espaço verde amplo
que permitisse, por um lado,
a realização de eventos ao ar
livre e, por outro, um melhor
enquadramento com o espaço
envolvente.
A proposta tem como base a
necessidade de remoção do asfalto
do parque de estacionamento, preservando o estrato arbóreo existente e res-

pectivas cotas de implantação, diminuindo a
área de solo impermeabilizado em cerca
de 50%.
Posteriormente serão estrturados acessos pedonais e viários,
executados em materiais naturais
e permeáveis, com um parque
infantil e respectiva esplanada de apoio, uma esplanada
principal, espaços verdes de
enquadramento e recreio e,
ainda, um espelho/queda de
água.
Os acessos propostos garantem uma livre circulação
em toda a área de intervenção,
sendo possível aceder a todos os
espaços sem barreiras arquitectónicas.

Santuário de Fátima
escolhe Arqui-Jardim

O Santuário de N.ª S.ª do Rosário
de Fátima, um dos mais importantes
Santuários Marianos do Mundo, adjudicou à Arqui-Jardim a Requalificação
dos Espaços Exteriores do Santuário
de N.ª S.ª do Rosário de Fátima e zona envolvente da Igreja da Santíssima Trindade. Foram realizados trabalhos de arquitectura paisagista nomeadamente: trabalhos preparatórios e demolições; modelação do terreno; rede de rega; drenagem;
pavimentos, caldeiras, muros, revestimentos; contenções; revestimento vegetal e
consequente concessão da manutenção do respectivo espaço pelo período de um
ano.
A empreitada foi adjudicada por 182.830,31 euros, com um prazo de execução
de 90 dias. Mais um desafio proposto à Arqui-Jardim, alcançado com enorme êxito,
progredindo no sentido da satisfação do cliente.

À semelhança do ano passado, a
Segilink voltou a proporcionar aos seus
colaboradores um dia diferente. Na
Mata de S. Pedro de Moel, os pântanos
cobriam quase toda a terra e faziam
parte do reino de Segilinkiódis. Defendidos pela impiedosa Ségis, no centro
do Grande Pântano, uma ilha, um baú
e um tesouro.
Os participantes, munidos de GPS,
BTT e um mapa de S. Pedro partiram
à busca do valioso tesouro. Pelo caminho, desafios, pistas e enigmas para ultrapassar. No fim, ganharam todos!
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BIOTECNOLOGIA

empresas
de biotecnologia
seguem em força

No passado dia 6 de Julho, a Bioteca - líder em criopreservação na Península Ibérica – voltou a estar presente na maior concentração de grávidas no mundo, o evento
Barrigas de Amor, que teve lugar no parque dos Poetas
- Oeiras. Esta participação em regime de exclusividade
permitiu à Bioteca contactar com mais de 1.934 grávidas
num só dia, revelando-se uma oportunidade única para
a divulgação da empresa a uma vasta audiência, através
da realização de palestras e contactos directos com as
futuras mamãs - muito úteis para prestação de esclarecimentos acerca das células estaminais do cordão umbilical e do seu enorme valor terapêutico.
A Bioteca continua a crescer de forma sustentada, aumentando consecutivamente a sua quota no
mercado ibérico. O volume de negócios, no primeiro trimestre atingiu em Portugal e Espanha 1,45
milhões de euros, 2,7 vezes o registado em igual
período no ano transacto.
O início de 2008 marca também o arranque em Espanha dos exames de diagnóstico
genético da Genetest, comercializados pela
Biocodex Spain. O clube desportivo Cadiz
foi um dos primeiros a solicitar os serviços,
submetendo o seu plantel a um rigoroso processo de diagnóstico, a fim de
identificar quais os factores envolvidos na ocorrência da morte súbita que só em Espanha
atinge 11 desportistas profissionais a cada ano.
As empresas de Biotecnologia no seu todo
têm confirmado as expectativas geradas, traduzindo, já no primeiro trimestre deste ano,
um Volume de Negócios
de 1,93 milhões de euros, o que representa um
crescimento homólogo de
113,43%.

CONSELHO
INTERNACIONAL
ESTRAT.

novidades no EMPREENDIMENTO
carPe diem da liz construções
O mês de Julho começou com novidades para mais um empreendimento
da Liz Construções, uma das empresas
do Grupo Lena presentes no Brasil. O
Carpe Diem, que oferece apartamentos
de três e quatro quartos com infra-estrutura de lazer em Alphaville, área
nobre de Salvador, inaugurou um apartamento decorado.
A proposta de decoração é diferenciada e conta com a assinatura de uma
reconhecida arquitecta de interiores
da Bahia, Ana Paula Magalhães. Além
disto, os visitantes que conhecerem a
novidade também irão encontrar uma
nova comunicação visual no stand de
vendas do empreendimento, que está
bastante atractivo.

frota de veículos
da lena brasil
com ‘novo’ rosto
Os veículos das empresas da Lena Brasil estão com nova
comunicação visual. Os carros já circulam diariamente pelas ruas de Salvador e Feira de Santana exibindo os logótipos
das empresas.
Esta iniciativa cria uma unidade para a frota e faz parte
da estratégia de fortalecimento da imagem institucional das
empresas e do Grupo no mercado local.

LizMetal produz grua
inédita no Brasil
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A LizMetal, uma das empresas da
Lena Brasil, acaba de lançar no mercado baiano de construção civil uma grua
inédita no Norte-Nordeste brasileiro: a
LIZGT 3036T.
A nova grua é tripartida e foi desenvolvida para dar resposta a projectos e
necessidades especiais.
O facto de ser tripartida possibilita
uma maior praticidade na montagem e
desmontagem, fazendo com que a sua

mobilização seja executada com a utilização de peças de menor porte, o que
simplifica muito a viabilidade de implantação do equipamento.
Este novo produto visa satisfazer as
necessidades iminentes da construção
civil e, consequentemente, já nasce com
grande possibilidade de penetração de
mercado não só na Bahia, mas também
noutros estados do Brasil.

INTERNACIONAL
BIOTECNOLOGIA

Publicenso CRIA IMAGEM
PARA PROJECTO NA Rep. Checa
A Publicenso marca presença na República Checa através do Green Terrace, designação de
um empreendimento imobiliário cuja identidade foi criada pela Publicenso, bem como todo um
conjunto de materiais promocionais que incluem um planfleto e um CD- Rom de apresentação.

RoadPaint
APOSTA
no brasil

A RoadPaint – empresa da Lena
Construções Indústria e que se dedica à produção e comercialização de
tintas termoplásticas para marcação
rodoviária – acaba de conseguir um
contrato de fornecimento de tintas termoplásticas para o mercado brasileiro.
A entrada neste mercado deve-se a
uma estratégia de internacionalização
assumida pela empresa e à notoriedade
que os produtos por ela comercializados
começam a deter a nível internacional.
Com a entrada no mercado brasileiro, a RoadPaint vê o seu processo de
internacionalização cada vez mais consolidado.
A estratégia da empresa continua
a assentar na aposta na inovação, investindo uma forte fatia do seu investi-

mento na componente de investigação
e desenvolvimento e a partir da qual a
empresa tem desenvolvido novas soluções e novos produtos, que têm permitido alcançar mercados tão exigentes
como o mercado espanhol e italiano.
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Sandra Ruivo – Responsável de Marketing da Lena Automóveis SGPS, SA

“Empenhamento 
e inter-ajuda são 
as razões do sucesso”
Em criança, quando lhe perguntavam o que queria ser em adulta, respondia o quê?
Em criança os meus sonhos eram
muito vastos… acho que queria somente ser feliz, independentemente da profissão. Com o passar do tempo, pensei
em dedicar-me à História ou Literatura, áreas de que gosto bastante. Optei
por não ir para nenhuma em termos
profissionais, pois desde cedo achei
que deveria optar por áreas que gostasse mas com mais saídas no mercado de trabalho.

crescer em termos profissionais, aprofundando os meus conhecimentos nas
áreas do marketing e qualidade. Num
futuro mais distante (talvez quando me
reformar…) um dos meus sonhos a
concretizar será de escrever um livro.

tação do PHV nas empresas da Lena
Automóveis: Lenaparts, LPM, Lizdrive,
Rentlei, Servilena (que foram auditadas
no início do ano), e Filipe Santos Silva,
Filcom, TEC e Nova Imagem (ainda a
serem auditadas).

Há quanto tempo desempenha
funções na Lena Automóveis e que
projectos coordena neste momento?
Desempenho funções nas áreas do
Marketing quase desde que entrei na
Lena Automóveis (2001) e Qualidade
desde 2004. Enquanto responsável por

Que classificações obtiveram estas empresas no último ano?
As classificações obtidas nas empresas auditadas foram muito positivas. A Lenaparts, LPM e Lizdrive obtiveram todas 98 pontos, a Servilena 96 e
a Rentlei 95 pontos.

Licenciada em Línguas Estrangeiras Aplicadas, variante Relações 
Empresariais, Sandra Ruivo acumula desde 2001 várias funções na 
Lena Automóveis SGPS, SA.
A par de ser Secretária de Administração, é ainda Responsável de 
Marketing e Responsável da Qualidade. No entanto, é no âmbito do 
Projecto de Harmonização de Valores (PHV) que a “Cultura Lena”
assume maior importância no seu dia-a-dia.

O que faz nos tempos livres?
Nos meus poucos tempos livres durante a semana de trabalho, as minhas
preferências estão na leitura e estar
com a família ou amigos. Quando tenho
mais tempo livre (férias) gosto bastante
de viajar, inclusivamente em Portugal.

estas duas áreas desde 2005, foi quase
inevitável ser também responsabilizada pelo PHV, o qual acaba por ser um
acrescento na minha actividade no diaa-dia, visto que as Direcções de Marketing e Qualidade abrangem a quase
totalidade do que é pedido pelo PHV.

Em termos pessoais, há algum sonho que ainda não tenha realizado?
Neste momento, quero sobretudo

É responsável pela implementação deste projecto em que empresas?
Sou Responsável pela implemen-
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Como se justifica que a Lena Automóveis tenha obtido as melhores
notas?
Uma das principais razões para
o sucesso nas auditorias do PHV: as
equipas da Lena Automóveis, o seu
empenhamento e inter-ajuda.
Para além disso, as nossas empresas estão muito habituadas a cumprir
procedimentos desde a sua criação, ou
pela existência de certificação da qualidade (por exemplo, na LPM) ou pela
quantidade de standards das marcas
automóveis, que satisfazem parte dos
requisitos do PHV.
De salientar que a Lena Automóveis foi mesmo pioneira na criação de
alguns procedimentos que existem actualmente no PHV, como por exemplo a
avaliação de desempenho.

AGENDA

12, 13 e 14 de
Setembro:
rupo Lena,
X Challenge G
Nova
em Proença-a-

Setembro:
II Convenção Comercial
Grupo Lena

Setembro:
A DAE - RH realiza o
1º Torneio de Bowling
Grupo Lena. Inscrições
limitadas. Mais informações
em www.liga-lena.com

11 de Novembro:
Concerto“Solidários até
à
medula”, Teatro José Lú
cio
da Silva, a favor da AP
CL.*
A recolha de potenciais
dadores realiza-se a 22/
11

Até 30 de
Setembro:
Candidaturas às
Bolsas de Estudo
Grupo Lena, exclusivo
a colaboradores.
Contactos: 244 880
320 ou joana.portugal@grupolena.pt

18 de Outubro:
Corrida de Karts no Kartódromo dos Milagres. A favor da
APCL.*
Inscrições: 244 881 663

Todas as
semanas:
Passatempos num clique em
www.orelhas.pt

Todas as quintas,
às 21h30:

Promoção Medilena
Campanha “Preço Justo Crédito
Habitação”, exclusivo para colaboradores Grupo Lena.
Para mais informações, é favor
contactar o telefone 244 830 570 ou
e-mail geral.leiria@medilena.pt ou
visitar o site www.medilena.pt.

Promoção
Lena Travel
Eurosol Tibau (Pipa) Resort
ou Pousada das Canoas,
8 dias/7 noites com
condições exclusivas para
colaboradores Grupo Lena,
até 18 de Dezembro 2008.
Contacte os telefones
962 108 482 ou 962 108 491.

“Momentos Musicais”, Eurosol Leiria
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*Iniciativas inseridas no âmbito do projecto “Solidários até à medula”,
organizado pelas empresas Publicenso, Liz On-Line, Equicomplex e Equiflow.
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