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EDITORIAL

“Cooperar para Inovar” já foi o lema de uma das nossas
Convenções anuais. Independentemente disso, continua
a ser uma das nossas principais preocupações; e tanto
assim é que “cooperação” é um dos objectivos do Tableau
de Bord para 2009, inserido no eixo estratégico “Cultura
de Grupo”.
Num grupo como o nosso, em que o aproveitamento
de sinergias internas é um factor crucial para o desenvolvimento de negócios, a cooperação entre parceiros
é fundamental. Não podemos deixar de ter em conta a
conjuntura difícil que se vive actualmente na economia
mundial e que arrastou os mercados financeiros para
cenários que lembram o crash de 1929 e que têm deixado
muito mais frágeis e expostas as empresas. Daí que
todas as oportunidades de negócio que surjam devem ter

o espírito de

cooperação
define quem

somos

sempre como prioridade os parceiros internos.
Formas de cooperação são diversas e perfeitamente
medíveis através das ferramentas que o Grupo disponibiliza: Canal Lena é uma delas, talvez a mais carismática,
que mede objectivamente o número de angariações de
negócio que cada colaborador, como agente comercial
que é, canaliza para as restantes empresas do Grupo.
Se tivermos em conta a base de dados imensa
que possuímos, o potencial de oportunidades de negócio pode ser tão multiplicado
quanto o número de clientes não comuns!
Quando se nos depara uma oportunidade de
negócio (quer seja de compra ou de venda), a
nossa forma de agir tem que ser a preferência
(diria até) quase automática pelas empresas
do Grupo! Tão importante como assegurar que
as condições comerciais que praticamos são tão
boas ou melhores do que as praticadas externamente.
Estamos habituados, no Grupo Lena, a adoptar
o termo “sinergia” para definir cooperação interna. Genericamente define-se como “o efeito
resultante da acção de vários agentes que
actuam de forma coordenada para um objectivo comum, cujo valor é superior ao valor
do conjunto desses agentes, se actuassem
individualmente sem esse objectivo comum
previamente estabelecido.”
Ora, é exactamente este espírito que temos
que ter presente na nossa Cultura de Grupo!
Votos de Festas Felizes e um Próspero ano de
2009!
António Barroca Rodrigues
Presidente do Conselho Geral
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DESTAQUE

IICONVENÇÃO
COMERCIAL GRUPO LENA
Um ano depois da primeira edição,
a Direcção de Apoio Estratégico de
Marketing realizou a II Convenção Comercial Grupo Lena, em Setembro.
A Convenção Comercial Grupo Lena
tem como público-alvo os quadros comerciais das empresas integradas no
universo Lena. Os principais objectivos
deste evento são: aprofundamento do
conhecimento dos produtos e serviços
do Grupo Lena; reforço da importância
da cooperação entre equipas comerciais; promoção da motivação e do trabalho em equipa; análise aos quadros
comerciais do Grupo Lena, através de
diagnóstico interno (perfil do comercial
Grupo Lena).
O programa do evento seguiu, em
ambas as edições, uma linha base
que visa atingir os objectivos referidos,
orientada para sensibilizar os participantes para as seguintes mensagens:
Importância do trabalho em equipa e
espírito de Grupo; Fomentar a motivação e a identificação colectiva; Promover o hetero-conhecimento de pessoas,
produtos e serviços dentro do Grupo
Lena; Reforçar laços colectivos e de cooperação; Partilhar as melhores práticas; Desenvolver o orgulho de pertença
à organização .
Na prática, estes macro-objectivos
são reforçados pela execução de provas
por equipas. Enquadradas num conjunto de desafios previamente estudados,
estas provas pretendem surtir efeitos
aplicáveis à realidade empresarial e à
actividade diária de cada participante.
Nesta segunda edição, cujo lema

foi “Acertar no Alvo”, o evento reuniu
mais de duas centenas de participantes prontos a partilharem, em conjunto,
um dia de trabalho diferente. Os colaboradores foram divididos em cinco
equipas diferentes que, mantendo-se
inalteradas ao longo do dia, se debateram entre si na disputa (salutar) do
cumprimento dos objectivos.
Durante a manhã, foi abordado o
Diagnóstico Interno, incidindo no perfil
dos técnicos comerciais do Grupo. Este
perfil, desenhado com base em ferramentas como o PHV, Cliente Mistério,
Inquéritos de Satisfação a Clientes,
etc., permitiu aos presentes perceberem como são vistos pelos clientes e
pelo mercado. Este diagnóstico foi, posteriormente, aprofundado sob o tema
“Identificação Colectiva Grupo Lena”.
A parte da tarde trouxe as equipas
para o “campo”. Uma actividade indoor
e três actividades outdoor, consistindo
em jogos de competição.
Findas as provas em equipa, o evento terminou com momentos de reflexão
e debate conjuntos, durante os quais
os participantes partilharam as dificuldades, oportunidades de melhoria e
pontos fortes a manter. Para finalizar,
foram entregues os prémios às três
equipas mais bem classificadas.
A Convenção Comercial Grupo
Lena, mais do que uma reunião de colaboradores, pretende ser a alavanca
para aumentar os níveis de motivação
e Cultura de Grupo dos quadros comerciais.
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A 10ª edição do CHALLENGE GRUPO LENA, o maior e mais antigo evento
empresarial outdoor do País, repetiu no
fim-de-semana de 12 a 14 de Setembro
o sucesso de edições anteriores, tendo
contado com a participação directa de
cerca de 200 participantes, ao longo
dos três dias de provas que decorreram
em Proença-a-Nova.
Uma equipa da casa, a equipa “Lena
Construções 2”, alcançou o 1º lugar na
classificação geral, seguida pela equipa “Varcril Construções”, que se classificou em 2º lugar, e em 3º lugar ficou
outra equipa formada por elementos
de empresas Grupo Lena, da área da
Construção, a equipa “Lena Construções 1”.
Foi ainda entregue o troféu Fair–
‑Play à equipa “Deloitte”, um prémio
que resulta da votação de todas as
equipas participantes e que elege a que
mais se destacou pela atitude desportiva, de camaradagem e boa disposição.

Um evento de sucesso

Recorde-se que o CHALLENGE
GRUPO LENA é realizado ininterruptamente desde 1998, sendo dirigido a
todas as empresas e instituições que
queiram participar. O objectivo desta
iniciativa, coordenada pela Direcção
de Marketing do Grupo Lena e que se
enquadra no âmbito da sua Política de
Recursos Humanos, é proporcionar,
em ambiente outdoor, aprendizagens
como espírito de equipa e capacidade
de gestão do tempo, bem como estimular competências individuais como
motivação e liderança.
Nesta edição, as provas colocadas
aos challengers incluíram desde provas de BTT ao tradicional Jogo da Ma-

Maior challenge
do PaíS repete sucesso

lha, passando por outros desafios com
mais adrenalina, tais como um slide de
480 metros ou a prova de canoagem realizada na Barragem da Pracana.
A cerimónia de entrega dos prémios
— que decorreu num almoço de encerramento com 300 convidados — contou
com a presença de Joaquim Barroca
Rodrigues, Vice-Presidente do Conselho Geral do Grupo Lena, que também
participou nesta edição como “Patrão”
de uma equipa.
“Todas as equipas desta edição tão
especial vestiram a camisola com orgulho e, embora nem todas possam
levar um troféu, estamos certos que todas, sem excepção, ganharam algo tão
ou mais valioso. Levam aprendizagens
únicas, de esforço individual e sacrifí-

cio colectivo e saem deste evento mais
confiantes nas suas capacidades, mais
envolvidos na sua missão e, sobretudo, mais motivados para encararem
os desafios do mundo competitivo de
hoje”, referiu o Administrador do Grupo
Lena, garantindo ainda que “tal como
no Challenge, também os desafios do
Grupo Lena têm sido ultrapassados
graças ao esforço, dedicação, espírito de sacrifício e motivação das suas
equipas. É por isso que, agora e sempre, o Grupo Lena está focalizado não
só para formar os melhores recursos
humanos, mas também para partilhar
esta missão de aprendizagem contínua
com os seus parceiros, clientes e fornecedores”.

Os números da 10ª edição
As 33 equipas que deram “alma” a esta edição foram compostas por colaboradores das seguintes empresas/instituições: Auto Sueco (Coimbra), Caiado, CBR, Cepsa, Cimertex, Deloitte, Lena SGPS, Electrofer, Ilhaugusto Construções, Lena Ambiente e Energia, Lena Automóveis, Lena Construções, Lena
Turismo e Serviços, Lusotemp, Monterg Construções, Moviter, Município de
Proença-a‑Nova, Oracle, Pericofragens, Petroibérica, Sojormedia, Tagusgás,
PT Comunicações/TMN, Varcril-Construções e Zurich Seguros.
O X CHALLENGE GRUPO LENA contou ainda com os Altos Patrocínios do
Município de Proença-a-Nova e Oracle, os Patrocínios da Barloworld STET/Cat
Financial, Auto-Sueco (Coimbra), Galp Energia e eChiron, e, ainda, os Apoios da
Dell, Caixa Geral de Depósitos, Saint Gobain Condutas e Petroibérica.
OUT/DEZ 2008 INFORLENA_5
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Já ESTÃO APURADOS
OS VENCEDORES DO
“ENGENhO&ARTE”
A segunda edição do concurso de
artes plásticas “Engenho & Arte” chegou ao fim, mas o desafio à criatividade
continua! Depois da avaliação dos trabalhos por parte do júri, as mais de 80
obras a concurso estão já a percorrer o
País de Norte a Sul em dez exposições
colectivas, onde serão anunciados os
premiados de cada município.
Os vencedores nas categorias Melhor Trabalho Artístico e Menção Honrosa Artista Plástico Jovem só serão
conhecidos no evento de encerramento
deste projecto, que será realizado no
final das exposições, ou seja, depois
de Abril de 2009. Até lá, cada município
aderente terá a oportunidade de partilhar o que de melhor se faz em artes
plásticas a nível local.
Recorde-se que esta segunda edi-

ção conta com o envolvimento de mais
três municípios – Évora, Gaia e Portalegre – para além dos que já tinham
participado na primeira edição: Abrantes, Batalha, Coimbra, Leiria, Ourém,
Tomar e Torres Novas.
Inspire-se com a arte do engenho,
deixe-se surpreender pelo engenho da
arte! As entradas são gratuitas.

Calendário de Exposições
De 6 a 14 de Novembro de 2008, Biblioteca Municipal António Botto – Abrantes
De 21 a 30 de Novembro de 2008, Castelo de Portalegre – Portalegre
De 5 a 14 de Dezembro de 2008, Casa dos Cubos – Tomar
De 3 a 11 de Janeiro de 2009, Galeria Mouzinho de Albuquerque - Batalha
De 17 a 25 de Janeiro de 2009, Biblioteca Municipal de Vila Nova de Gaia – Vila Nova de Gaia
De 30 de Janeiro a 9 de Fevereiro de 2009, Edifício do Banco de Portugal – Leiria
De 13 a 22 de Fevereiro de 2009, Palácio D. Manuel – Évora
De 27 de Fevereiro a 8 de Março de 2009, Edifício Paços do Concelho – Ourém
De 13 a 22 de Março de 2009, Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes – Torres Novas
De 1 a 11 de Abril de 2009, Galeria Pinho Dinis - Casa Municipal da Cultura - Coimbra
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OPINIÃO

COOPERACIóNENGRUPO:
LA CLAVE DEL ÉXITO

Cada vez son más las empresas que demandan la cooperación y trabajo en equipo, pero esto
no ha sido siempre así, hemos
pasado por diferentes etapas,
desde aquella en la cual el trabajador no era contratado para
dar su opinión, sino simplemente
para acatar órdenes, a la actualidad, en la cual la opinión de los
trabajadores es fuente de riqueza
para la organización.
Este es uno de los valores
que aporta Grupo Lena a través
de las dinámicas de cooperación en grupo, donde todos compartimos responsabilidades y
estamos implicados en el proyecto; la comunicación es tanto
ascendente como descendente y todos somos conscientes de
que cada uno cumplirá su objetivo cuando el resto de compañeros también lo hagan.
Gracias a esto, la información es mucho más rica, la forma de trabajo es más dinámica, y esto se traduce en plena
satisfacción por parte de todos los integrantes del grupo, influyendo de forma positiva en el resultado final.
Este sistema de trabajo, da lugar a interconexiones entre
las distintas empresas que forman Grupo Lena, y por ejemplo, un cliente del sector de Biotecnología, puede ser, a su
vez, un cliente del sector de la construcción dentro de Grupo Lena, ya que vamos a cubrir sus necesidades desviándolo
a cualquiera de las empresas de Grupo Lena, cubriendo, no
solo esa necesidad, sino también las expectativas de dicho
cliente.
En este punto, nos encontramos ante la excelencia en
la calidad, mediante un proceso llamado “rueda o ciclo de
Deming”, que lo podemos resumir diciendo, que desde que
nuestro producto/servicio se está creando hasta que llega

al consumidor final, se busca la
calidad en cada una de las partes del proceso, traduciéndose en
satisfacción de cada uno de nosotros y en cuyos resultados nos
sentimos todos involucrados para
retomar de nuevo el proceso.
A nivel personal, esto lo experimentamos a diario todo el
equipo que formamos parte del
área de biotecnología Bioteca en
España, desde la alta dirección
hasta los comerciales, pasando
por administración, ya que estamos en contacto diariamente,
nos pedimos consejo los unos a los otros, nos pasamos información e incluso atendemos a clientes de otras compañeros
cuando alguno de los compañeros por alguna circunstancias
no puede atender a un cliente en ese momento.
Me gustaría destacar, la importancia que tiene en nuestra
labor comercial, el hecho de que, desde la alta dirección, se
nos deleguen responsabilidades para poder tomar decisiones, y al mismo tiempo, que nosotros seamos partícipes de
las decisiones importantes, siempre, dentro de unas normas,
previamente establecidas.
En definitiva, el trato humano y el trabajo en equipo son las
claves del éxito de Bioteca; partiendo de la compenetración,
comunicación y compromiso de los empleados, conseguimos
un equilibrio para llegar a ese objetivo final, al poder desenvolvernos dentro de un grupo, cuyas habilidades, formas de
pensar y trabajar, difieren en ocasiones de las nuestras; y
estas reuniones anuales, confirman la importancia que tiene
la cooperación para Grupo Lena.
ALEjANDROMARTíNMARTíN
DELEGADO COMERCIAL BEBE VIDA SPAIN
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ENTREVISTA

A “cooperação” é um modo de estar,
de trabalhar...
Isabel Mendes, Gestora do Canal Lena
Em termos gerais, o que é o Canal
Lena e há quanto tempo existe?
O Canal Lena é o convite feito a todos os colaboradores para que “vistam
a camisola” Grupo Lena. No contexto
da cooperação, aproveitando a existência de actividades tão diferentes dentro
de um único grupo empresarial, é importante reconhecer/identificar potencialidades de negócio e transformá-las
em sinergias. Como alguém já disse, o

Estratégico de Marketing.
Para incentivar a adesão dos colaboradores/empresas ao Canal Lena,
foram definidas as primeiras Contrapartidas Canal Lena. Desde então
(2001) que, anualmente, esta tabela é
revista e divulgada pelas empresas. No
fundo, trata-se de uma tabela onde as
empresas do Grupo Lena informam, de
forma concreta, o que oferecem como
contrapartida a quem lhes trouxer novos negócios, novos clientes.
Pouco tempo depois,
A Direcção de Apoio Estratégico de 
com a definição de objecMarketing pretende, desde o primeiro 
tivos em número de angamomento, que todas as empresas se 
riações para cada empresa
envolvam neste projecto. Não por uma 
e, consequentemente, com
questão meramente formal e apontando 
um índice de cumprimenapenas ao cumprimento de um objectivo 
to directamente associado
mas, sim, para que a cultura Grupo Lena 
àqueles, a gestão do proseja cada vez mais uma realidade e não só
jecto exigiu um acompaum conceito.
nhamento mais próximo e
ágil. Nasceu, então, o Gestor de Oportunidades. O
A “cooperação” é um modo de estar,
Gestor de Oportunidades,
de trabalhar. Não podemos mudar 
disponível na NetLena, é a
consciências, posturas nem valores 
ferramenta através da qual
pessoais. Contamos com o imprescindível 
o colaborador pode regiscontributo de vários colaboradores que 
tar um potencial negócio.
nos vão dando opiniões, sugestões e, com 
É a própria ferramenta que
elas, vamos reformulando estratégias,
se encarrega de enviar um
repensando percursos.
alerta para a empresa receptora e para a DAE Marketing, facilitando a tarefa
do angariador. Quando a
angariação é fechada, redireccionada
Canal Lena é, no fundo, uma demonsou eliminada, aquele angariador será
tração de afectos!
notificado dessa operação, sendo asO Canal Lena já vinha sendo implesim dado o devido retorno a quem cria
mentado entre as empresas do Grupo
um negócio.
Lena à data da minha entrada para o
Mais recentemente, foi elaborado o
Grupo, em 2001, ainda que de uma
Regulamento Canal Lena. Face ao númaneira mais ligeira, com um nível de
mero crescente de empresas e colaboparticipação muito menos acentuado.
radores envolvidos, tornou-se essencial
definir limites de actuação, para que a
Ao longo dos anos, que alterações
filosofia do projecto não se desvirtuasforam introduzidas neste projecto e
se na tentativa de cumprimento de obcom que objectivos?
jectivos por parte das empresas.
Inicialmente, o Canal Lena não era
Por fim, e como se pretende que
medido com o rigor que hoje é. Através
todos os colaboradores sejam comerde uma ficha em papel, os colaboradociais Grupo Lena, o acesso ao Gestor
res registavam potenciais negócios e
de Oportunidades foi alargado a todos
encaminhavam-na, via fax, para a emaqueles para quem for criado acesso à
presa-alvo e para a Direcção de Apoio

NetLena. Ou seja, passou a ser uma ferramenta aberta a todos. Qualquer colaborador, de qualquer empresa (mesmo
que não esteja contemplada no Tableau
de Bord) pode registar oportunidades
de negócio no Gestor.
Neste momento, quantas empresas do Grupo participam no Canal
Lena?
Até Outubro, tínhamos cerca de 70
empresas com angariações criadas.
Na prática, como é que funciona a
angariação de oportunidades de negócio?
Quando temos um mecânico na
família e o nosso carro, ou o de algum
amigo, avaria, a tendência natural é
a de nos dirigirmos a esse familiar.
Porque confiamos, porque é um laço
familiar, porque estamos a “puxar a
brasa à nossa sardinha”. Na realidade
empresarial do Grupo Lena, acontece
o mesmo. São inúmeras as possibilidades com que qualquer um de nós
se depara e em que pode aconselhar
um produto/serviço prestado por uma
das nossas empresas. O importante
é reconhecer essas oportunidades e
aproveitá-las. Porque fazemos parte
de um todo, porque estamos a ajudar‑nos mutuamente, porque um cliente
da empresa X pode também ser cliente
da empresa Y e porque não sou apenas
colaborador “desta” empresa mas sim
do Grupo Lena.
Em termos técnicos, a angariação
de oportunidades de negócio materializa-se no registo do potencial cliente
no Gestor de Oportunidades, seguido
de um “clique” em “Enviar”. A empresa
receptora é alertada para aquele potencial cliente e deverá, logo que possível,
encetar os contactos necessários para
a realização do negócio.
Como é que os colaboradores que
não têm acesso à NetLena nos seus
postos de trabalho podem carregar
oportunidades?
Em cada empresa existe um colaborador identificado como sendo o
Responsável Canal Lena. A ele compe-
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tem as funções de gestão e promoção
do projecto dentro da empresa, divulgação de informação despoletada pela
DAE Marketing, bem como a recolha
de eventuais oportunidades de negócio junto dos colaboradores que não
possuem acesso à NetLena. É através
do Responsável Canal Lena que esses
colaboradores conseguem deixar o
seu contributo registado no Gestor de
Oportunidades. Quando a pessoa que
está a registar a oportunidade no Gestor não é a mesma que a identificou, o
Gestor permite a inclusão do nome do
angariador, mesmo que este não tenha
acesso à NetLena.
Sendo o Canal Lena um símbolo
da cooperação inter-empresas, que
acções têm sido desenvolvidas pela
Direcção de Apoio Estratégico de Marketing para garantir um maior envolvimento neste projecto?
Inicialmente, convidámos as empresas a definir contrapartidas para
quem lhes direccionasse potenciais
clientes e a resposta foi positiva. A integração do Canal Lena no Tableau de
Bord é, só por si, também uma maneira
de incentivar ao envolvimento no projecto. Foram produzidos e distribuídos
cartazes, folhetos de produtos e serviços para apoiar na identificação das
empresas e das actividades em que
elas actuam. Integrámos acções de
formação Canal Lena no Plano de Formação do Grupo Lena.
Nas duas Convenções Comerciais
já realizadas, o Canal Lena foi abordado de modo intensivo, de forma a despertar a consciência de todos para a
sua importância.
Na última Convenção Grupo Lena,
foram atribuídos prémios a colaboradores, tendo sido também avaliado o
seu desempenho em termos de Canal
Lena (entre outros).
Ao nível das empresas, como é que
estas motivam os seus colaboradores
a participar?
Temos conhecimento de várias empresas que criam concursos internos
Canal Lena. São principalmente as
OUT/DEZ 2008 INFORLENA_9
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empresas com objectivos maiores, logo
menos fáceis de atingir, que o fazem.
Assim, transmitem a necessidade de
cooperação aos colaboradores, definindo concursos internos que premeiem
quem mais angariações criar. Conhecemos casos onde são oferecidas viagens,
estadias em hotéis, tratamentos SPA,
etc.
Em termos de evolução, qual foi a
taxa de crescimento do Canal Lena –
em número de angariações de oportunidades e volume de negócios concretizado – ao longo destes últimos anos?
Em volume de negócios, temos vindo a registar variações ao longo dos
anos. Em 2001, por exemplo, o ano fechou com cerca de 230 mil euros. Em
2003, cresceu até aos 3 milhões, tendo
descido para os cerca de 2 milhões em
2004. De 2005 para 2006, “saltou” dos
3,6 milhões para os quase 16 milhões.
O ano passado, fechámos com cerca de
15 milhões.
Havendo uma diversidade de sectores tão grande, esta oscilação acaba por

ser natural, pois o fecho de negócios vai
acompanhando as tendências de mercado que, por sua vez, afectam as áreas
de actividade nas mais variadas formas,
quer positiva, quer negativamente.
Em número de oportunidades registadas, temos vindo sempre a crescer. Das 31 oportunidades registadas
em 2001, temos vindo a crescer a uma
média de 270 oportunidades por ano.
Os últimos 3 anos, são aqueles onde o
crescimento é mais evidente: em 2005,
foram criados cerca de 600 negócios e,
em 2006, este valor foi superior ao dobro
– sensivelmente, 1220. Em 2007, registámos cerca de 1700 novas oportunidades.
Existe alguma área de negócio dentro do Grupo que se destaque pelo número de angariações alcançadas?
As áreas de negócio dentro do Grupo
englobam diferentes números de empresas. Logo, é natural que o número de
oportunidades registadas se destaque
naquelas com mais empresas e/ou com
mais colaboradores.

Em termos estatísticos, o maior número de oportunidades concentra-se
nos Conselhos Estratégicos Construções, Turismo e Serviços e Automóveis.
No entanto, todas as áreas contribuem
de forma, mais ou menos, frequente.
Provavelmente, por outros critérios,
destacaria as empresas localizadas no
Brasil. Têm manifestado interesse no
projecto e, tendo em conta a sua localização, conseguem despoletar oportunidades entre si. É bom saber que a mensagem do Canal Lena conseguiu chegar
até lá e surtir efeitos.
Que perspectivas estão traçadas
para o futuro a curto prazo?
O objectivo passa, em primeiro lugar, que o acto de angariação de negócios seja algo natural, que faça parte da
cultura de todos os colaboradores do
Grupo Lena. Depois, queremos também envolver mais e melhor todos os
elementos das equipas comerciais e de
marketing do Grupo neste processo.
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“COOPERAÇÃO“
1. acto de colaborar para a realização de um projecto comum ou para o desenvolvimento de um campo do conhecimento
2. acto de unir esforços para a resolução de um assunto ou problema, facilitando o acesso aos meios
práticos para o conseguir
3. política de ajuda económica e cultural a países menos desenvolvidos
(Do lat. cooperatióne-, «id.»)
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Cooperar:
entre o ideal e o real

‘O conflito é uma característica universal da vida humana. Parece natural que os seres humanos queiram coisas incompatíveis – excitação e uma vida calma, liberdade e segurança,
verdade e uma imagem do mundo que sustente a sua sensação de importância própria.’
Jonh Gray – “A morte da Utopia”

A cooperação é um dos valores do Grupo Lena. Temos como objectivo que os nossos colaboradores, fornecedores, clientes e demais parceiros internos e externos nos vejam como um
grupo económico que tem como valores essenciais o rigor, a solidez e a cooperação.
O valor da cooperação é especial. Ele é, ao mesmo tempo, emocional e racional. É emocional porque temos de estar motivados para cooperar, para vencer a indiferença, para superar
o nosso natural egoísmo. É racional porque é uma medida de protecção futura. John Rawls
escrevia, em 1971, um livro chamado ‘Teoria da Justiça’ no qual colocava uma questão muito
interessante: que princípios escolheríamos nós para reger a sociedade em que vivemos se não
soubéssemos nada sobre quem nos rodeia ou sobre a nossa própria posição na sociedade,
como se tivéssemos um ‘véu da ignorância’ a cobrir o nosso entendimento?
A resposta dada por Rawls é que escolheríamos viver sob um regime de liberdade que fosse igual para todos, em que os menos dotados (fisicamente ou de outra forma) deveriam ser
beneficiados e que todas as posições deveriam estar em aberto para quem tivesse o mesmo
tipo de qualificações. Ou seja, no desconhecimento a razão aconselha a precaução. A cooperação tem o mesmo fundamento racional.
O desafio a que queremos dar resposta no Grupo Lena é o de transformar a cooperação
também numa opção emocional. A cooperação como um valor ético.
Já percorremos alguma da estrada que temos pela frente, e o Canal Lena é disso um excelente exemplo, no entanto queremos que isso faça parte do ADN de todos nós e se traduza
nos nossos comportamentos internos e externos.
Pedro Vaz de Carvalho
Direcção de Apoio Estratégico de Marketing
12_INFORLENA OUT/DEZ 2008
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Canal Lena – o ex-libris
da cooperação intra-Grupo

O Canal Lena nasceu da necessidade de tirar partido da
diversidade de actividades existente no Grupo Lena. Perante
a disparidade de âmbitos de negócio, de produtos e serviços,
de potenciais clientes e negócios, o Canal Lena pretende promover as sinergias aí existentes e transformá-las em mais‑valias para o Grupo Lena. Este objectivo atinge-se através do
aconselhamento de serviços prestados pelas empresas Lena
ao público externo; é com base numa filosofia de cross-selling
que tudo se processa. O Canal Lena é, assim, um dos melhores
exemplos da cooperação entre empresas do Grupo Lena.
Funcionando como um “termómetro”, o Canal Lena permite extrair informação sobre a potencialidade de criação de novos negócios, a capacidade de identificação de oportunidades
para outras empresas do Grupo, bem como o desempenho dos
colaboradores das mais diversas áreas enquanto “comerciais
Grupo Lena”.
A cooperação no Canal Lena está patente, desde logo, na
definição de contrapartidas. Várias empresas definem, a montante, as contrapartidas que atribuirão aos colaboradores ou
às empresas que lhes angariem novos negócios. Esta definição
evidencia o espírito de cooperação, a abertura para trabalhar
em equipa. Ao longo do tempo de vida deste projecto, a adesão
por parte das empresas a esta definição de contrapartidas foi
crescendo de forma evidente:

É a forma que têm de incentivar os colaboradores das empresas parceiras a trazer novos clientes, novos negócios.
Em termos evolutivos, o projecto Canal Lena tem registado
valores crescentes de adesão por parte das empresas e dos
colaboradores.
Em 2001, arrancava com 31 novas oportunidades identificadas e registadas e, em 2007, fechou, de forma promissora, com
1687 novos negócios, tal como mostra o gráfico.
1687
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Durante o corrente ano, o Canal Lena tem vindo a registar
uma média positiva no que respeita ao número de oportunidades identificadas por colaboradores do Grupo e encaminhadas,
através do Gestor de Oportunidades, para outras empresas do
Grupo.
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No ano 2002, eram apenas sete empresas que o faziam.
Em 2007, 35 das empresas do Grupo Lena tinham definido contrapartidas no início do ano e que se mantêm até ao final de
2008.
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Com alguns períodos de abrandamento, a média calculada
de angariações por mês é de 168.
De Janeiro a Setembro, foram criadas 1513 novas oportunidades. Destas, 632 foram fechadas com sucesso, resultando
em cerca de 1.650.000,00€ gerados nesta forma de cooperação. Se a este valor juntarmos os fechos de negócios criados
em anos anteriores, temos um total acumulado de aproximadamente 2.300.000,00€.
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Por fim, o segundo Conselho Estratégico com mais angariações até Setembro, a Lena Turismo e Serviços, angariou
74% dos negócios para empresas pertencentes ao mesmo
sector. Esta parcela já resultou em cerca de 110.000,00€, valor muito próximo daquele que foi angariado para as
Lena  Ambiente
e Energia
Lena  Turismo e Serviços
empresas do sector automóvel (100.000,00€), para
8,3%
24%
as quais a Lena Turismo e Serviços criou 12,5% dos
Lena Automóveis
Lena Brasil
21,8%
seus negócios identificados.
0,6%
Abordámos a compreensível cooperação entre
empresas da Lena Automóveis. Existem outras emLena Biotecnologia
LC II
presas no Grupo Lena que, por vários motivos (ac0,1%
1,4%
tividade principal, localização, administração, etc.),
tendem a estar mais próximas entre si do que em
relação a outras.
A Publicenso, Liz On-Line, Equicomplex e Equiflow são um caso de cooperação directa bastante
Lena Comunicação
3,7%
evidente também no Canal Lena. Qualquer uma
delas regista diferentes percentagens de negócios
Lena Construções
criados para uma das outras três empresas. Dos
40,1%
totais apurados de Janeiro a Setembro, a Equiflow
encaminhou todos os potenciais negócios, à excepOs negócios angariados pelo sector Lena Ambiente e Ener- ção de um, para as parceiras referidas, a Publicenso 72%, a Liz
gia foram, na sua maioria, para empresas do sector automóvel On-Line 47% e a Equicomplex 60%.
O mesmo acontece na área de Hotelaria. A rede de Hotéis
(30%) e do sector de turismo e serviços (41%). Para estes dois
sectores, a Lena Ambiente e Energia angariou, até Setembro, Eurosol, a par com as Termas de Monte Real e a Lena Travel,
demonstram uma forte cooperação entre si. Do total de anaproximadamente 76.600,00€.
Na Lena Automóveis, o terceiro sector com maior núme- gariações registadas por estas empresas, 77% tinham como
ro de oportunidades criadas, existe uma evidente tendência empresa receptora ou uma unidade de hotel ou as termas ou a
para encaminhar negócios para empresas parceiras dentro do agência de viagens.
Desta forma, o Canal Lena mostra-nos como as empresas
próprio sector. Do total de oportunidades criadas, 79% tiveram
como destinatárias empresas do sector automóvel. Este facto se apoiam mutuamente, para além de se complementarem em
acaba por ser compreensível, dada a proximidade das activida- termos de actividade.
des de algumas empresas (como as representações de marcas automóvel, por exemplo) e também a complementaridade
(venda de peças, oficinas, etc.). Desta cooperação resultaram
perto de 900.000,00€, gerados entre as empresas da Lena AuOnde alguém possa um dia ter visto apenas um conjunto
tomóveis.
de
várias
empresas a operar em determinados sectores, nós
As empresas ligadas à área da Biotecnologia, um dos sectores mais recentes no Grupo Lena, deram já o seu contribu- vemos as várias oportunidades de criar sinergias e delas tirar
to para o Canal Lena, de forma algo “tímida”, mas deixando
partido. Isso apenas acontece porque cooperamos!
antever futuros desenvolvimentos. Este contributo, no total de
oportunidades criadas até Setembro, representa 0,1%.
O sector da Comunicação dirige metade das suas oportunidades, exactamente 50%, para a Lena Turismo e Serviços. A
outra metade divide-se, essencialmente, em 30% para a própria Lena Comunicação e 14% para a Biotecnologia. É nestes
dois sectores que se verificam os fechos de maior impacto
(8.600,00€ e 4.600,00€ angariados para a Comunicação e Biotecnologia, respectivamente).
A Lena Construções é responsável por 40% das oportunidades criadas, assumindo assim a posição de Conselho Estratégico com maior contributo para o Canal Lena. Do total, 45%
foram enviadas para empresas da Lena Ambiente e Energia
(mais concretamente para a Petroibérica) e 24% para empresas pertencentes à própria Lena Construções.
As empresas Habilena, Monterg e Socoliro Gest, no seu
conjunto, vêem 42% das oportunidades que criaram ter como
destinatário principal a Lena Turismo e Serviços. Esta percentagem soma 1.200,00€.
No Brasil, as empresas que lá representam o Grupo Lena,
criaram 0,6% do total de angariações. Naturalmente, por questões de proximidade geográfica, todos os negócios criados têm
como receptoras as empresas também presentes no Brasil.

Como se pode analisar esta cooperação entre empresas,
entre sectores estratégicos? Ora, as 1513 oportunidades referidas repartem-se da seguinte forma:
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Cooperar
para crescer
É ponto assente entre as empresas da Sojormedia que todas as iniciativas que contribuam para o desenvolvimento da
região onde operam devem merecer o seu apoio e incentivo.
Para tal, essas iniciativas devem obedecer a um conjunto de
critérios relacionados com a relevância social, a originalidade, a credibilidade e a capacidade organizadora dos promotores, além do respeito pelos valores e princípios das nossas
empresas.
Para iniciativas que nascem dentro do Grupo Lena, a postura mantém-se. O apoio da Sojormedia a essas acções centra-se, sobretudo, na divulgação. É o que sucede, a título de
exemplo, com a campanha “Solidários até à medula” e com o
concurso “Engenho & Arte”.
Ao mesmo tempo, vemos que as acções da Sojormedia
suscitam interesse e conquistam o apoio das outras empresas do Grupo. O envolvimento de administradores, directores

e colaboradores é crescente. Seja como oradores e moderadores de conferências, como participantes em campanhas
ou como simples leitores, sabemos que encontramos no seio
deste Grupo parceiros que nos ajudam a crescer.
Essa é a mais-valia de pertencer ao universo Lena. Mantendo a sua autonomia financeira e administrativa, as empresas sentem que trabalhar em conjunto é muito melhor do
que trabalhar isoladamente. Sentem que as sinergias são, de
facto, o melhor meio para crescerem e se desenvolverem.
Um grupo sem cooperação não existe. É um aglomerado
de operadores que, isoladamente e sem êxito, tenta competir
num mercado cada vez mais adverso e instável. A cooperação é um elemento diferenciador, uma garantia de segurança
para clientes e fornecedores. Compete às empresas saber
tirar partido desse trunfo.

Manual de Boas Práticas Ambientais: um exemplo
de cooperação entre Empresas Grupo Lena
No Fórum Económico Mundial de
1999, em Davos, o então SecretárioGeral da Organização das Nações Unidas (ONU) Kofi Annan, desafiou as empresas de todo o mundo, na gestão dos
seus negócios, a abraçar e a praticar
dez princípios universais denominados Pacto Global. Neste, e no que toca
à área “meio ambiente”, os princípios
enumerados foram três:
As empresas devem adoptar uma
abordagem preventiva no que diz respeito aos desafios ambientais; desenvolver iniciativas que promovam maior
responsabilidade ambiental; e encorajar o desenvolvimento e a difusão de
tecnologias “amigas do ambiente”.
Em 2007, a Publicenso, Liz On-Line
e Equicomplex ao aceitar este desafio depararam-se de imediato com um
“problema”. O que fazer, o que imple-

mentar se não têm esta competência
profissional? Uma das mais-valias do
Universo empresarial Grupo Lena é o
da possibilidade de encontrar uma outra empresa que nos complemente. E
assim, muito atrevidamente, lançámos
um apelo à então Lena Ambiente para
que nos ajudasse nesta missão. Num
esforço conjunto mas sempre liderado
pelos “sabedores” desta matéria, arregaçámos as mangas: foi feito o diagnóstico, foi proposta uma intervenção
que rapidamente foi aceite e implementada.
Como o aceitar deste desafio passa
pela adopção de um comportamento
socialmente responsável das empresas
e dos seus colaboradores, e para evitar
que todo este esforço caia no esquecimento, foi editado o “Manual de Boas
Práticas Ambientais” que reflectiu o

empenhamento da administração em
melhorar a performance ambiental
das três empresas e ainda sensibilizar
colaboradores, fornecedores e parceiros para esta problemática.
Pretendeu-se, acima de tudo, que
esta questão deixasse de ser encarada
como um problema, em que a resolução reside nos outros, e se passasse
a interiorizar que a solução passa por
cada um de nós.
Eis, assim, um exemplo do que só
foi possível através da cooperação de
diferentes empresas Grupo Lena.
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Certificação Energética
de Edifícios
>>Certificação Energética de Edifícios existentes é obrigatória a
partir de 2009 - qual será a “nossa” resposta?

A certificação energética é um tema que tem ocupado
os mais diversos meios de comunicação por variadíssimas
razões, quer pelo aproximar do início desta última fase de
entrada em vigor do Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios (SCE), quer
pelas alterações que permitiu introduzir no sector da construção.
A Ecochoice, como empresa de consultoria em Construção Sustentável, especializada em acompanhamento e promoção de projectos de construção, promove a diferenciação
e inovação no sector, pelo que está preparada para responder
a este desafio da Certificação Energética, uma vez que tem
ao seu serviço Peritos Qualificados que podem responder a
esta obrigação.
Assim, a cooperação interna permitirá ao universo do
Grupo Lena responder a este desafio de forma estratégica.
A estratificação dos edifícios por áreas de intervenção imediata, com enfoque na visibilidade dos certificados, permitirá
estruturar uma resposta pronta e reveladora das preocupações que existem no Grupo com a eficiência e protecção do
ambiente.

A Certificação Energética de Edifícios é uma iniciativa
particularmente relevante no combate às alterações climáticas, pois contribui para a racionalização dos consumos nos
edifícios e para a prossecução de uma das medidas do Programa Nacional para as Alterações Climáticas, pelo impulso que é dado ao cumprimento dos regulamentos técnicos
(RSECE e RCCTE).
Face a esta situação, é “obrigatório” promover um conjunto de medidas de modo integrado que nos permita atingir
este objectivo comum. A promoção da melhoria do desempenho energético e das condições de conforto dos “nossos”
edifícios poderá nesta relação, pautada por um diálogo de diferenças e com diferentes actores de interacção, atingir uma
meta comum.
A nossa missão será desenvolver as ferramentas necessárias e adequar o nível de actuação que cada um dos
intervenientes deverá observar neste processo. Neste contexto, relativo ao desempenho energético dos edifícios, há
princípios que não se devem esquecer: a definição da “nossa” política energética e a adopção de medidas de eficiência
energética, com Rigor, Solidez e Cooperação!

Cooperar
nas Construções
O Conselho Estratégico (CE) Lena
Construções apresenta múltiplas evidências de cooperação.
As angariações Canal Lena são, porventura, a evidência mais objectiva dessa mesma cooperação (vide “Dossier”).
Com o intuito de exponenciar e motivar a participação no Canal Lena, este
CE promove um concurso interno cuja
pontuação está assente no número de
angariações e no volume de negócios
em que estas resultam. Refira-se que
os prémios atribuídos aos vencedores
são, precisamente, produtos ou serviços
Grupo Lena. Ou seja, também aqui se
evidencia a cooperação com as empresas parceiras.
Na área de negócio da Engenharia,

para além da presença assídua e privilegiada de empresas do Grupo em obras
entregues às empresas desta área de
negócio, como por exemplo a Pigmenta,
a Dualidade, a Arqui-Jardim, a Viamarca
e a Petroibérica, os seus parceiros consorciados ou sub-empreiteiros são induzidos a adquirir produtos ou serviços
Grupo Lena, para incorporar em obra.
As compras de produtos e serviços
das empresas deste CE, no âmbito das
empresas do Grupo, representam uma
fatia muito importante do volume total
de compras. Em 2008, o montante de
compras dentro do Grupo representou
cerca de 34 milhões de euros, correspondente a compras a mais de 40 empresas, de todos os sectores do Grupo.

Refira-se que foram já promovidas
iniciativas em parceria com empresas
do Grupo tais como a Servilena, a LPM,
a Lena Travel e os Hotéis Eurosol, para
promoção dos seus produtos nas instalações deste Conselho Estratégico.
Mas não é apenas ao nível das compras que se faz sentir a cooperação Grupo. Existe ainda o envolvimento directo
com o Grupo Lena, nomeadamente com
as Direcções de Apoio Estratégico, em
vários projectos ao nível da gestão e
desenvolvimento, como por exemplo as
relações ao nível da inovação com parceiros externos, no desenvolvimento e
implementação do ERP e em tantos outros projectos de relevo.
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Podia ter ficado registado na história que o “Solidários até
à medula” foi mais uma iniciativa de Responsabilidade Social
Empresarial de quatro empresas do Grupo Lena: Publicenso,
Liz On-Line, Equicomplex e Equiflow. Mas porque a experiência tem demonstrado que a cooperação, o trabalho em rede, em
suma, a junção de esforços potenciadores de sinergias é o caminho
óbvio para trabalhar num mundo
que nos vai desafiando, estas empresas lançaram o desafio a vários
parceiros empresariais e institucionais que abraçaram o projecto desde o primeiro momento.
Rapidamente se começou a trabalhar com uma equipa composta
por 31 entidades diferentes. Numa causa que não olha a idades, sexos, ideologias, religiões e fronteiras, este tem sido na
prática o que futuramente pretendemos que seja um exemplo
a continuar, promover e desenvolver.
Suportados por três pilares estratégicos da acção: sensibilizar, informar e promover, os principais objectivos da iniciativa focalizaram-se na sensibilização de toda a população para
o tratamento das leucemias e outras neoplasias hematológicas, apoiar financeiramente a APCL (Associação Portuguesa

Contra a Leucemia) e contribuir para o aumento do número de
registos de potenciais dadores na zona Centro do nosso País.
Segundo a organização desta iniciativa, os principais objectivos foram alcançados: sensibilização, apoio e contributo

“Solidários até à medula”
junta mais de três
dezenas de parceiros
para aumentar o número de potenciais, e “racionais”, dadores. Se todo este esforço contribuir para salvar a vida de “alguém”, os resultados serão ainda mais positivos, mas sem o
esforço de todos os parceiros e de todos os “solidários” não
teria sido possível.
E para aqueles que por qualquer motivo não se puderam
juntar a este esforço, fica o desafio: seja também solidário até
à medula. Dê um pouco de si para salvar vidas!
Mais informações em www.solidariosateamedula.org.

Hotéis Eurosol promovem reciclagem
de óleos alimentares usados

Assinaturas do Jornal
do Centro dão descontos

Os hotéis Eurosol Seia Camelo e o Eurosol Gouveia estão a promover, junto
de toda a população das zonas onde
estão inseridos, a campanha “Reciclagem de Óleos Alimentares Usados”,
que tem como objectivo não só apoiar
a AMI (Assitência Médica Internacional), como também evitar que os óleos
alimentares usados sejam despejados
na rede de esgotos, pois estes poluem
e obstruem os filtros existentes nas
ETAR, tornando-se assim um grande
obstáculo ao seu bom funcionamento.
Cada litro de óleo recolhido será transformado num donativo para ajudar
esta ONG na luta contra a exclusão
social em Portugal. No que toca aos
benefícios ambientais, através desta
campanha não só se evita a poluição da
água, como também se contribui para
transformar o óleo em Biodiesel, uma
fonte renovável de energia que diminui
as emissões de CO2.

O Jornal do Centro está a levar a cabo,
até ao final do ano, uma campanha
com oferta de vales de desconto nas
lojas Intermarché e Bricomarché de
Viseu a quem fizer uma assinatura
anual, ou renovar por débito directo.
Para beneficiar desta campanha basta
que se dirijam ao balcão do Jornal do
Centro, que se encontra no recinto daquela superfície, sendo-lhes entregue,
no momento da adesão, um vale de
desconto de 17,50 euros no Intermarché e de 12,50 euros no Bricomarché.

Esta campanha vem na sequência de
outras já em curso nos Hotéis Eurosol
e que promovem igualmente a recolha
de rolhas de cortiça e pilhas.
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Meioregional lança portal
sobre imprensa regional
A Meioregional, empresa especializada na gestão, compra e venda de
espaços publicitários no segmento da
imprensa regional, disponibiliza um
portal de informação sobre imprensa
regional.
O www.meioregional.pt foi concebido para apoiar os profissionais do
sector, nomeadamente anunciantes,
profissionais de comunicação, marketing e publicidade, assim como planeadores de media que procuram soluções
segmentadas de comunicação em imprensa.
Hábitos e perfis de leitura por distrito, com base em dados da Marktest,
indicadores de circulação de imprensa
regional, por distrito e periodicidade de
acordo com os relatórios da APCT, e
informação rigorosa e detalhada sobre
cada publicação, organizada por distrito e concelho, são alguns dos dados a
que o utilizador poderá ter acesso neste portal inovador, exclusivamente dedicado à imprensa regional.
O portal disponibiliza igualmente
uma área dedicada a notícias de imprensa regional, uma outra secção vocacionada para o debate e para a opinião, assim como um observatório para
estudos.
O portal surge de uma lacuna verificada no âmbito da informação disponível sobre a imprensa regional e
pretende disponibilizar ao mercado
informação completa, actual e rigorosa sobre cada publicação, divulgar as
vantagens quantitativas e qualitativas
do investimento na imprensa regional,
apresentar soluções de comunicação
inovadoras e dinamizar e aumentar o
investimento na área.
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AMBIENTE
E ENERGIA

Eneólica participa no seminário
“Energia dos Oceanos”
A Eneólica, através da apresentação
do seu projecto Waveroller, por Filipe
Aguiar, participou no seminário “Energia dos Oceanos” que decorreu no mês
de Setembro, em Peniche.
Neste encontro, que contou também com a participação de Paulino da
Silva, administrador da Lena Ambiente e Energia, como moderador de um
dos painéis, os principais investigadores e empresas privadas na área das
energias renováveis apresentaram e
discutiram temas tão actuais e oportunos como a energia das ondas, a energia eólica offshore, as potencialidades
das micro-algas marinhas e o estudo
de casos internacionais de sucesso ao
nível do aproveitamento energético dos
oceanos.
A realização deste seminário em
Peniche revestiu-se de especial significado para este Município, em virtude
do seu forte envolvimento em torno da
sustentabilidade económica e ambiental, sendo o projecto de aproveitamento
da energia das ondas Waveroller, da
Eneólica, a decorrer ao largo da Praia

Bolsa de Auditores
Internos

Uma dezena de colaboradores das
empresas Criagás, Eneólica, Lena Ambiente, Petroibérica e Resilei participaram, em Outubro, numa Acção de
Formação em Auditoria. Esta acção
possibilitará aos participantes auditar
todas as empresas do Conselho Estratégico (CE) Lena Ambiente e Energia
nas normas ISO 9001:2000, ISO 14001
e OHSAS 18001, constituindo-se assim
uma bolsa interna de auditores em áreas tão importantes como a Qualidade,
Ambiente e Segurança, Higiene e Saúde
no Trabalho.
Foi também objectivo desta acção a
troca de experiências e pontos de vista,
bem como o enquadramento das especificidades de cada empresa, o que sem
dúvida irá tornar esta “equipa” uma
mais-valia para o CE e um ponto importante para a solidificação da harmonização de procedimentos na Lena Ambiente e Energia, fortalecendo assim a sua
identidade e projectando-a enquanto
veículo de sinergias.

da Almagreira, o seu principal motor.
Este projecto está a ser desenvolvido utilizando tecnologia pioneira a nível mundial, instalada a 20 metros de
profundidade, com vista à produção de
energia a partir da ondulação de fundo,
sendo precisamente Peniche considerada por todos os participantes uma
das melhores zonas do País para esse

Mostra Portugal
Tecnológico 2008

A Lena Ambiente e Energia marcou
presença na mostra Portugal Tecnológico 2008, inaugurada pelo primeiroministro, José Sócrates.
Com o intuito de promover as inovações na área da Energia, a Lena Ambiente e Energia, através da sua participada
Eneólica, foi convidada pelo Ministério
da Economia a apresentar no stand dedicado à Inovação Energética, os dois
projectos que está a desenvolver na área
da energia das ondas (WaveRoller) e nos
combustíveis derivados de resíduos.

Lena Ambiente
aposta no MAC

Começou em Outubro a operar a segunda Unidade de Higienização e Reutilização de Embalagens da Lena Ambiente, instalada desta vez no Mercado
Abastecedor de Coimbra (MAC).
Ao contrário da unidade inaugurada
em Junho no MARL (Mercado Abastecedor da Região de Lisboa), neste merca-

aproveitamento.
Dinamizar as potencialidades dos
recursos marítimos da região, potenciar uma rede de inovação tecnológica
e de conhecimento e promover um modelo energético sustentável é assim um
triplo objectivo que a Eneólica pretende
trazer para a orla costeira do distrito de
Leiria.
do já existia um centro de recuperação
de embalagens com o sistema de caixa
única em plástico higienizável. No entanto, as competências e a incorporação
de novas tecnologias demonstradas pelo
método da Lena Ambiente levaram a
que esta merecesse a confiança do MAC
para adequar o espaço, equipamentos,
equipa e procedimentos ao que são as
exigências ambientais e de mercado.
Em perspectiva está um universo de
cerca de 2,8 milhões de caixas que estarão de acordo com as mais exigentes
regras sanitárias, quer em termos do
material utilizado, quer em termos do
processo de higienização, um dos mais
modernos do mundo.
Este é mais um exemplo do que tem
sido a política de cooperação da Lena
Ambiente com as mais diversas entidades, em projectos com grande enfoque
na responsabilidade ambiental, tecnologia e inovação.
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AUTOMóVEIS
CONSELhOESTRAT.

LENAAUTOMóVEISAPRESENTA
NOVAS VIATURAS

O sector automóvel do Grupo Lena
apresentou, nos últimos meses, um leque de novidades no que diz respeito ao
lançamento de novas viaturas.
A LPM apresentou durante o mês de
Setembro o Alfa MiTo, o modelo mais
compacto de sempre da Alfa Romeo, desenvolvido a partir da plataforma do Fiat
Grande Punto e inspirado no 8C Competizione. Este modelo, disponível em dez
cores e duas especificações, começou a
ser comercializado em Outubro.
Também o Lancia Delta foi apresentado pela LPM, sendo esta aposta focalizada essencialmente no design e tecnologia. Carroçaria nada conservadora,

detalhes desportivos e semelhanças
ao formato carrinha são as principais
características deste novo modelo da
Lancia.
Por sua vez, a Servilena apresentou
a nova Série N da Isuzu, com novos camiões ligeiros. Estes, através das suas
novas características, oferecem o melhor desempenho em todos os aspectos
de durabilidade, robustez, segurança e
preocupações ambientais. Não menos
importante, também o estilo se salienta
nesta nova série.
Quanto à representação da marca
Opel, a Servilena apresentou a versão
“In Touch” da gama Corsa, que dispo-

RENTLEIÉ PARCEIRA
DA LENA HOTÉIS
Aplicando na prática o espírito de cooperação que preside às relações entre as
empresas do Grupo Lena, a Rentlei, S.A. e a Lena Hotéis e Turismo SGPS iniciaram,
em Agosto, uma acção conjunta no âmbito do aluguer de viaturas.
Desde o início daquele mês, a Rentlei colocou em cada um dos hotéis Eurosol
Alcanena, Eurosol Estarreja, Eurosol Leiria e Eurosol Residence, bem como nas
instalações da Lena Travel, uma viatura de rent-a-car em regime de permanência.
A viatura destina-se a ser alugada pela Rentlei aos clientes daquelas unidades
de negócio e o facto de se encontrar disponível no local permite satisfazer em tempo útil as solicitações recebidas.
Desde o início desta acção foram concretizados vários alugueres tendo, inclusivamente, sido feitas reservas já para 2009.

nibiliza um sistema multimédia exclusivo, oferecendo um leque completo de
operações e de interacção com outros
sistemas, bem como a série Cosmo que
marca a renovação da oferta do modelo
Opel Astra.
Por último, a Lizdrive também avançou com novidades, nomeadamente o lançamento do Novo Ford Fiesta.
Contemporâneo, arrojado e esculpido
com precisão, as suas linhas esguias,
a grelha dominante e o perfil de coupé
tornam-no já uma referência maior em
termos de design do seu segmento.

II Reunião de Quadros
LenaAutomóveis
A Lena Automóveis realizou a II Reunião de Quadros, tendo por base o lema
C + S = R2 (Cooperação mais Satisfação igual a Rentabilidade ao quadrado).
Este evento contou com a apresentação de resultados das empresas deste
Conselho Estratégico, bem como a das
previsões a curto prazo, tendo ainda
sido realizados trabalhos de grupo com
vista à recolha de propostas de acções
a implementar até ao final do ano.
No final do encontro, foram entregues prémios às melhores performances ao nível da Cooperação, Satisfação
e Rentabilidade e eleito o segundo Colaborador do Quadrimestre.

20_INFORLENA OUT/DEZ 2008

Inforlena36_final.indd 20

12/5/08 3:54:54 PM

COMUNICAÇÃO

Ciclo de conferências do
Região de Leiria com grande adesão

“Construção Sustentável”, “Novas
Fronteiras do Turismo”, “Agricultura e
Alimentação”, “O Futuro da Floresta”, “A
Energia das Ondas” e “Educação na Era
Digital” foram os temas que o semanário Região de Leiria lançou para debate
no ciclo de conferências que organizou,
ao longo de 2008, em vários pontos do
distrito.
Com o objectivo de suscitar a dis-

cussão em torno de temas pertinentes
e actuais, de os analisar sob diferentes
perspectivas e de sensibilizar a comunidade para a acção, o Região de Leiria
criou um modelo de encontros propício
a este tipo de debate.
As conferências têm a particularidade de decorrer de manhã, a pensar nos
profissionais que, não podendo despender um dia inteiro neste tipo de eventos,

gostam de estar informados e participar
na discussão de problemas que lhes são
próximos.
Estes encontros caracterizam-se
ainda por serem promovidos em zonas
onde os temas têm uma ligação directa
ao quotidiano das comunidades, sendo
que para cada uma das conferências o
jornal estabelece parcerias estratégicas.
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Sojormedia promove Pós-graduação
em Imprensa Regional

O director do jornal Público, José Manuel Fernandes, foi o
orador convidado para a sessão de abertura da Pós-graduação em Imprensa Regional, a decorrer na Faculdade de Letras
da Universidade de Coimbra, que resulta de uma parceria estabelecida entre esta instituição e a Sojormedia.
Frequentam este curso 25 alunos, na sua maioria profissionais de órgãos de comunicação social regional. Os docentes são professores do Instituto de Estudos Jornalísticos de
Coimbra e figuras de renome dos media portugueses, entre
os quais Fernando Paulo Louro, director do Jornal do Fundão,
Henrique Pires Teixeira, da Associação Portuguesa de Im-

prensa, Paulo Proença, da Vasp, além de figuras notáveis dos
media espanhóis como Manuel Campo Vidal, Bieito Rubido e
Francisco Moreno.
Na sessão de abertura, Francisco Rebelo dos Santos, administrador da Sojormedia, manifestou a sua satisfação pela
realização do curso e pelo facto de este ter conseguido atrair
profissionais de empresas que não integram a Sojormedia.
Referiu ainda que a qualificação das pessoas é a resposta
mais eficaz para vencer as transformações que se vivem no
sector.

O grupo Sojormedia assumiu a gestão de dois semanários de distribuição gratuita, “Aveiro 34” e “Coimbra 39”, no
quadro de uma parceira estratégica com a administração
daquelas publicações.
Neste contexto, o “Aveiro 34” passa a assumir a forma
de caderno de anúncios do jornal “O Aveiro”, propriedade da
Sojormedia, enquanto o título “Coimbra 39” foi suspenso e
os seus anunciantes transitaram para o “Diário As Beiras”.
Emídio Francisco, fundador e até agora director do “Aveiro 34”, assume a direcção comercial do semanário “O Aveiro”, reforçando a equipa de quadros da Sojormedia neste
distrito.
Por seu turno, Rui Francisco transita do “Coimbra 39”
para a equipa comercial do “Diário As Beiras”, ficando responsável pela delegação da Figueira da Foz.

Grupo Sojormedia
adquire dois
jornais gratuitos
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GESTÃO DE SERVIÇOS PARTILHADOS
A Lena Construções assistiu à implementação de um Programa de Gestão de Serviços Partilhados (ACE) com
o objectivo de optimizar as condições de
desempenho e gestão de um conjunto de
serviços. Este programa tem por missão
proporcionar informação credível, a nível contabilístico e financeiro, para apoio
à gestão na tomada de decisão, bem
como para todos os stakeholders de todas as empresas suas clientes. Deste
modo, o programa irá complementar a

actividade, em cada negócio, com Serviços Informáticos, Compras, Gestão de
Património, Recursos Humanos, Marketing, Qualidade, Segurança e Higiene do
Trabalho, Laboratórios e outros serviços
administrativos e operacionais.
A centralização de tarefas, uniformização e optimização de processos permite reduzir custos através da partilha
de estruturas mais eficientes e eficazes.
Constituído no passado mês de Agosto
e com conclusão prevista até ao final do

ano, esta iniciativa irá abranger cerca de
180 colaboradores das seguintes áreas:
Direcção Administrativa e Financeira,
Contabilidade, Área Administrativa, Área
Financeira, Apoio à Gestão, Gestão Contratual, Compras e Armazéns, Gestão
de Frotas e Combustíveis, Sistemas de
Informação, Recursos Humanos, Marketing, Direcção Jurídica, Património,
Qualidade, Segurança e Laboratórios.
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Engenharia –
obras nos Açores
Já arrancou a empreitada de construção da Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drumond na Ilha Terceira,
no arquipélago dos Açores. Iniciada em
Setembro e com um prazo de conclusão
previsto para dois anos, esta obra contempla a construção de vários núcleos
- Núcleo Principal, Núcleo da Educação

Pré-Escolar, Núcleo do 1.º Ciclo, Núcleo
do 2.º e 3.º Ciclo e Núcleo de Espaços
de Educação Física e Desporto. No total,
irá abranger uma população escolar de
cerca de 675 alunos.
Também nesta ilha, abriu uma nova
unidade hoteleira, o Hotel Resort Serretinha. De construção tradicional em

betão armado com lajes aligeiradas nos
bungalows e edifício principal, este resort conta com 25 bungalows de dois,
quatro e seis quartos, um edifício principal, um edifício de apoio e uma piscina
exterior.

ROAD PAINT CERTIFICADA
A Bureau Veritas, entidade certificadora, fez uma auditoria
a algumas empresas do Grupo. No seguimento desta auditoria, a Road Paint, S.A. obteve o certificado EMAS II.
O que é o EMAS?
Concebido para ajudar as organizações a gerir e a melhorar o seu comportamento ambiental, o EMAS - Sistema
Comunitário de Ecogestão e Auditoria - é um mecanismo voluntário destinado a empresas e organizações que desejam
comprometer-se a avaliar, gerir e melhorar o seu desempenho ambiental.
Como foram identificados os aspectos ambientais?
A Road Paint, S.A. procedeu à identificação dos seus aspectos ambientais por operação do processo de fabrico, com
os colaboradores de cada área da empresa, a considerar se
ocorreram em condições normais de operação ou em condições de risco. Para proceder à avaliação dos Impactes Ambientais, classificou-se um determinado impacte através do
conhecimento do risco ambiental associado e dos requisitos
legais ou outros aplicáveis. A determinação dos aspectos que
têm impactes ambientais significativos foi realizada recorrendo a duas categorias de critérios. Os critérios directos abran-

gem as actividades de uma organização sobre as quais esta
detém o controlo da gestão. Os critérios indirectos são resultado das actividades, produtos e serviços de uma organização, podendo existir aspectos ambientais significativos sobre
os quais ela pode não possuir inteiro controlo de gestão. Por
exemplo, o comportamento ambiental e práticas de empreiteiros, subempreiteiros e fornecedores.
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Smile Ville: um Condomínio Fechado
comercializado pela Medilena
A Medilena, S.A., empresa de mediação imobiliária que integra a Lena Turismo e Serviços, está a promover o empreendimento “Smile Ville”, em Leiria. Trata-se de um condomínio
fechado composto por cinco moradias de tipologia T4, situadas a cinco minutos do centro da cidade.
Com projecto de arquitectura da autoria da Arquitecta Odília Manso, do atelier CriarQ, e construção a cargo da Monterg
Construções, S.A. - empresa especializada na construção, reconstrução e conservação de edifícios, que integra o Grupo
Lena - este empreendimento estará concluído em Janeiro de
2009.
O condomínio contempla cinco moradias em banda, compostas por rés-do-chão, primeiro andar e cave. Esta última
é constituída por garagens duplas fechadas e arrumos, com
acesso pelo interior da moradia. A arquitectura contemporâ-

nea está presente quer no exterior quer no interior, através
de pormenores de alta qualidade, louças sanitárias suspensas, isolamento de elevada eficiência térmica e acústica, caixilharia em alumínio com vidro duplo e corte térmico, estores
eléctricos em alumínio, portas de entrada em vidro duplo,
pré-instalação de aspiração central e de aquecimento central
e churrasqueira no exterior. O design de interiores e moradia
modelo ficou a cargo do reconhecido estilista portuense, Gio
Rodrigues.
Este é um projecto, com arquitectura contemporânea, vocacionado para jovens casais com filhos que preferem uma
moradia a um apartamento, conciliando a tranquilidade com
a proximidade do centro da cidade de Leiria, aliado à proximidade a uma creche e a uma escola C+S.

Casa dos Arcos
A Monterg convida-o
A nova aposta da Monterg Construções chama-se “Casa dos Arcos”,
em Óbidos. Enquanto decorre naquela localidade a Vila Natal, a Monterg
convida-o a visitar também o stand de
vendas do empreendimento “Casa dos
Arcos”. Existem condições especiais
para as reservas feitas até Março de
2009, data prevista para a conclusão da
obra. Venha conhecer quais!
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Eventura apresenta: Big Time
Ciente das novas necessidades do
tecido empresarial nacional e da importância de constituir equipas competitivas, a Eventura revitalizou o seu
projecto e consolidou a sua actividade
numa nova marca: a Big Time.
O tecido empresarial nacional está
mais competitivo. As empresas têm
de recorrer a técnicas e instrumentos
de gestão que revelam e exigem uma
aprendizagem contínua. A descoberta das novas potencialidades de uma
equipa de trabalho organizada e coesa
trouxe novas necessidades de formação e treino. Nascem novos estilos de
liderança associados a novas formas de
trabalho. Surgem novas competências
individuais que importa agora treinar e
promover em nome de uma “Big” equipa. Surgem momentos nas empresas
que merecem ser “Big” momentos de
aprendizagem ou comemoração.
É neste contexto que se insere o
projecto. Num mercado onde importa
treinar competências.
É para fazer face a estas novas ne-

cessidades de formação e treino que
surge a Big Time – A vitalidade da sua
empresa.
A equipa Big Time está também
mais exigente. Motivada pela satisfação
dos seus parceiros propõe equipas de
sucesso, motivadas e comprometidas.
Equipas capazes de aprender e de partilhar conhecimentos com a organização que lhes dá significado. A sua experiência, know-how e profissionalismo
testemunham que a eficácia de aprender em grupo resulta no fortalecimento das equipas de trabalho e dos seus
membros.

Foi esta mesma satisfação que levou à mudança, ao reforço da equipa, à
renovação de energias e revitalização
de procedimentos.
Hoje, a Big Time propõe-se ser
uma referência na área da concepção,
produção e organização de eventos de
motivação, teambuilding e incentivos
outdoor.
Sempre a primar por uma cultura de rigor, inovação e segurança em
www.bigtime.pt.

Os Hotéis Eurosol renovaram com êxito as suas certificações de
Qualidade e Ambiente. A auditoria feita pela empresa TUV Rheilnland, em Outubro, confirmou a aposta dos Hotéis Eurosol em desenvolver um serviço de qualidade e excelência e a sua preocupação
ambiental.
Segundo Paulo Fernandes, administrador da
Lena Hotéis, “estamos a caminhar para um patamar de elevado nível no mercado, como nos referenciou a entidade TUV. A renovação das normas
de qualidade e ambiente só prova que estamos a
ir no bom caminho, apostando cada vez mais na
satisfação dos nossos clientes e na prestação de
um serviço de qualidade elevada, bem como na
melhoria da gestão ambiental, através da adopção
de medidas que visam a redução do impacte da
actividade turística no ambiente. Esta avaliação só
aumenta a nossa responsabilidade em proporcionar mais e melhor”.
Recentemente os Hotéis Eurosol foram igualmente galardoados,
pelo segundo ano consecutivo, com o Galardão “Chave Verde”, uma
certificação europeia que reconhece a gestão sustentável e ambiental de todas as suas unidades.

TUV Rheilnland
renova certificação
de qualidade
dos Hotéis Eurosol 
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Publicenso ganha dois novos
projectos
A Publicenso, a maior e mais antiga agência de comunicação
e imagem de Leiria, desenvolveu recentemente projectos de relevo para dois novos clientes que revelam a sua capacidade técnica
ao nível da concepção e impressão gráfica.
No primeiro caso trata-se de uma edição de luxo encomendada pela Universidade Autónoma de Lisboa (UAL): um livro sobre a
instituição que foi concebido para partilhar a história da Universidade, das suas instalações e diversos departamentos.
Este é o primeiro trabalho desenvolvido pela Publicenso para
uma universidade de ensino privado, embora já exista uma larga
experiência junto de outras instituições de ensino superior públicas, tais como a ESTG ou a ESE de Leiria.
O outro projecto foi adjudicado pela Azinor, uma empresa de
serviços de comércio internacional vocacionada para os mercados africanos. Trata-se de um catálogo geral de produtos de
escritório para a sua participada Ecil, empresa com sede em Angola, que distribui algumas das marcas mais prestigiadas a nível
internacional: Rotring, S.A. Dupont, Parker, Navigator, Staedtler,
Edding, etc.
A Publicenso foi escolhida como parceira para a concepção
e produção deste catálogo devido à sua larga experiência nesta
área, pois oferece desde a sua capacidade criativa ao nível do design, passando pelo serviço de acompanhamento ao cliente e de
produção, sendo este altamente competitivo em termos de preços, prazos e qualidade.

Segilink participa em feiras
de actividade económica
A Segilink tem vindo a apostar cada
vez mais na divulgação dos seus serviços e inserção no Grupo Lena através
da presença em feiras de actividades
económicas.
Exemplo disso foi a participação
em certames empresariais que foram
realizados, recentemente, em Porto de
Mós e Ansião.
No passado mês de Novembro, esta
empresa de seguros participou igualmente numa mostra de actividades
económicas que teve lugar em Santa
Catarina da Serra, Leiria.
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TURISMOESERVIÇOS

PUbLICENSO,LIzON-LINE
EEQUICOMPLEXDISTRIBUEM “OKZIGÉNIO”

As empresas Publicenso, Liz On-Line e Equicomplex lançaram o seu “novo” boletim informativo com
o duplo objectivo de comunicar mais e melhor com os seus clientes e parceiros.
A “nova” newsletter — designada “Okzigénio: Carbono positivo para os seus negócios” — para além
de um novo formato e de um design gráfico mais apelativo e jovem, fez rejuvenescer também as rubricas
fixas que agora incluem mais espaço para a divulgação de produtos e serviços, bem como artigos dedicados às causas de responsabilidade social empresarial que a Publicenso, Liz On-Line e Equicomplex
abraçam com cada vez mais convicção e empenho.
O “Okzigénio” permite comunicar com um público-alvo muito diversificado, pois é enviado a mais de
1.800 entidades públicas e privadas de Norte a Sul do País, sendo ainda um factor de fidelização acrescida na relação entre estas empresas e os seus parceiros de negócio.

LenaTravel tem horário alargado
A Lena Travel tem, desde Outubro, um novo horário de atendimento ao público. A agência passou a ter um horário ininterrupto das 9h00 às 18h30, de segunda a sexta-feira, e das 9h às
12h30, aos sábados.
Depois do alargamento da equipa e da transição para novas
instalações, esta mudança de horário acompanha a estratégia
da agência em melhorar a qualidade dos seus serviços e, assim,
corresponder às expectativas dos clientes, estando mais próxima e com um serviço personalizado.
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BIOTECNOLOGIA

Bioteca No 20º aniversário do
primeiro transplante de células
estaminais do cordão umbilical
A Bioteca, empresa de criopreservação de células estaminais, participou na Conferência Mundial sobre
criopreservação de células estaminais que se realizou em França. A conferência — cuja realização coincidiu
com a comemoração do 20º aniversário do primeiro transplante de células estaminais do cordão umbilical
— versou sobre as terapias que as células estaminais podem ter no uso clínico em algumas doenças.
Na opinião de Gonçalo Cabrita, Director Científico da Bioteca, o facto da “Bioteca estar presente nesta
conferência evidencia a grande preocupação do nosso laboratório em acompanhar de muito perto a constante
evolução científica nesta área”.
Recorde-se que a Bioteca foi a primeira empresa portuguesa da área a ter um laboratório de criopreservação do sangue do cordão umbilical em território nacional. Recentemente, esta empresa da área da Biotecnologia expandiu o seu laboratório através do investimento em novos equipamentos, facto que reforça a sua
posição de laboratório líder na Península Ibérica na criopreservação de células estaminais. Este aumento na
capacidade de armazenamento permite que um maior número de pais – tanto em Portugal como em Espanha – possam confiar as células estaminais dos seus filhos à Bioteca, usufruindo assim de um serviço com
a máxima qualidade.
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INTERNACIONAL

TEC inaugura novas instalações
em Angola
A TEC – Centro Auto, empresa da
Lena Automóveis dedicada ao aluguer
de viaturas, venda de motos e manutenção multimarca, inaugurou em Outubro
as suas novas instalações, localizadas
na Mulemba na comarca Cacuaco, a
norte de Luanda.
A inauguração contou com a presença do Presidente do Conselho Geral
do Grupo Lena, António Barroca Rodrigues, do Presidente do Conselho de
Administração da Lena Automóveis, Joaquim Paulo Conceição, e do Administrador Executivo da TEC, António Martins. Estiveram igualmente presentes
quadros da Lena Automóveis de Portugal bem como todos os colaboradores
da TEC e da Nova Imagem, empresa do
Grupo Lena a operar em Angola mas no
sector da comunicação e publicidade.
As novas instalações têm uma área
total de três mil metros quadrados para
manutenção de viaturas e motos (mecâ-

nica, chapa e pintura), e um espaço para
stand de motos e armazém de peças.
A TEC dispõe agora não só de melhores condições de trabalho para os seus
colaboradores, mas também de um melhor serviço prestado ao cliente.
Neste dia foi também realizada a
I Convenção da Lena Automóveis em

Viamarca em Marrocos
A Viamarca foi escolhida pela Société Nationale des
Autoroutes du Maroc (ADM), entidade que gere as autoestradas no reino de Marrocos, para colocar a sinalização
vertical e horizontal no troço da auto-estrada Marrakech
Ouest – Chichaoua. O contrato já foi assinado, estando previsto o início dos trabalhos em Outubro e a sua conclusão
ao fim de quatro meses.
A Viamarca vai também ficar responsável pelo fornecimento e aplicação de sinalização vertical e horizontal, incluindo estruturas em pórtico, semi-pórtico e equipamento
de guiamento e balizagem, ao longo de 51 quilómetros da
futura auto-estrada que ligará Marrakech a Agadir, duas
das principais zonas turísticas de Marrocos.

Lena Construções na Venezuela
No âmbito dos protocolos estabelecidos entre o Governo Português e o Governo da Venezuela, a Lena Construções estabeleceu um protocolo no sentido de liderar
a construção de um dos maiores projectos de sempre de
Portugal no estrangeiro. De forma faseada, serão construídas 50 mil casas modulares e várias instalações fabris
num investimento total que ultrapassa os 3 mil milhões de
$USD. Planeados de acordo com as normas técnicas de
construção Venezuelanas, estes fogos contemplam a tipologia T2 e T3.

Angola, durante a qual foram apresentados os grandes objectivos destas
empresas para 2009-2013. Este evento
contou com a presença de colaboradores da TEC, Nova Imagem, Abrantina
e Lena Construções. Para além disso,
discutiram-se ainda as principais linhas do planeamento da TEC e Nova
Imagem para 2009.
Recorde-se que a TEC dedicava-se
inicialmente à venda de motos e assistência técnica, sendo que actualmente
possui também actividade ao nível do
rent-a-car, aluguer operacional (através de uma parceria com a empresa
portuguesa Rentlei), venda de viaturas
e manutenção multimarca.
Até ao momento a TEC dispunha somente de um stand de motos e uma pequena oficina na Ilha de Luanda, a qual
se pretende converter em estação para
serviços rápidos e lavagens.

Hotéis Eurosol 
apostam na
internacionalização
Durante os meses de Outubro e Novembro, os Hotéis
Eurosol participaram em várias iniciativas fora do território português, reforçando a sua presença internacional.
Em Outubro, participaram na FERPALIA, em Pontevedra, evento que consiste numa Bolsa de Contratação com
operadores espanhóis.
Semanas depois, decorreu um Roadshow na Andaluzia. Com a duração de quatro dias, este evento marcou
presença através de workshops em quatro cidades distintas: Córdoba, Sevilha, Badajoz e Cáceres.
Ainda em Outubro, mas do outro lado do Atlântico, o
Eurosol Tibau participou no Festival de Gastronomia em
Pipa, Brasil. Este festival procura promover a cultura local
através da culinária e das artes, concentrando todas as
atenções na Praia da Pipa durante quatro dias.
Por fim, em Novembro, os Hotéis Eurosol voltam a Espanha, a Valladolid, através da participação na Bolsa de
Contratação decorrida nessa cidade.
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AGENDA

1-8 de Dezembro:

Natal:

Programa especial fim-de-semana Eurosol Estarreja

Ementas especiais nos
Hotéis Eurosol, para
empresas e grupos

Todas as quintas:
Momentos musicais no
Eurosol Leiria – e agora
também no Eurosol Seia
Camelo

31 de Dezembro:

10 de Jan. 2009:

Programa Reveillon nos
hotéis Eurosol Gouveia,
Estarreja, Seia Camelo e
Tibau do Sul (Brasil)

Colheita de Sangue,
promovida pela Lena
Turismo e Serviços (aberta
ao público em geral)

fazer o
Sabia que pode
no SPA
seu tratamento
eja
rr
ta
do Eurosol Es
s
do
o
com o apoi
Termas
terapeutas das
de Monte Real?

OUT/DEZ 2008 INFORLENA_31

Inforlena36_final.indd 31

12/5/08 3:56:12 PM

Inforlena36_final.indd 32

12/5/08 3:56:24 PM

