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EDITORIAL

No Grupo Lena, a formação tem por base a contínua
aprendizagem e a formação dos colaboradores. Contudo, não
podemos deixar de referir que por detrás de todo este esforço de
investimento existe quer a disponibilidade e dispensa do colaborador para a formação, quer os custos associados a esta. Tanto
o investimento feito pela empresa como o empenho do colaborador têm em vista um objectivo comum: melhorar a eficácia e o
desempenho (de ambos).
Em que medida? Da empresa na medida em que, com colaboradores motivados e conhecedores das novas tecnologias de
conhecimento e formação, melhora os seus índices de produti-

saber e
conhecimento
Produção de

no Grupo Lena

vidade. Dos colaboradores na medida em que, ao participarem
no processo de formação contínua, vêm o seu leque de conhecimentos actualizado e a sua performance melhorada, mantendo-se assim actualizados no seu próprio processo de desenvolvimento e formação pessoal e profissional.
Por último, mas não menos importante, a sociedade em geral, pois com o desempenho de empresas e colaboradores está
dado o contributo para a melhoria contínua de processos,
que nos permitirão evoluir ao nível da investigação
e desenvolvimento que tanto ambicionamos
para a adaptação contínua das nossas
empresas às necessidades emergentes dos
mercados em constante evolução.
No Grupo Lena sempre considerámos
fundamental o processo de aprendizagem
contínua. Faz parte do nosso ADN, “está-nos
no sangue”! Podemos dizer que, nesse aspecto, temos provas dadas e são disso exemplo as
inúmeras formações feitas ao longo dos últimos
anos, provadas nas milhares de horas investidas
no reforço das competências dos nossos colaboradores.
Os colaboradores do Grupo Lena sabem
que o desempenho do seu trabalho está e
continuará ligado ao valor acrescentado que
conseguirão atingir através da evolução
do seu conhecimento e aprendizagem; ao
desempenho que colocaram humildemente
ao serviço das empresas que representam, e para as quais manterão a contínua
disponibilidade para uma aprendizagem
permanente.
Afinal, as empresas do Grupo Lena somos
nós… as mulheres e os homens Grupo Lena!
António Barroca Rodrigues
Presidente do Conselho Geral
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Grupo Lena é a 5ª Melhor Empresa
para Trabalhar em Portugal
Os dados foram apurados pelo
estudo da Exame e Heidrick & Struggles, tendo o Grupo Lena participado neste apuramento pela primeira
vez e entrado directamente para o
5º lugar (ranking: 1º Microsoft, 2º
Remax, 3º Accenture e 4º Banco
Espírito Santo).
As Melhores Empresas para
Trabalhar em Portugal são apuradas através do envio de um
inquérito, onde se solicita a
opinião de colaboradores anónimos relativamente a diversos
temas, desde a transmissão
de informação e relação com

a chefia, até à aposta na formação e
investimento em acções de responsabilidade social.
Os dados são depois tratados
pela Heidrick & Struggles e é realizada uma auditoria, pelos jornalistas
da Exame, junto da própria empresa
e da sua equipa.
Os valores globais do Grupo Lena
destacados nestes resultados incluíram áreas como a comunicação e a
avaliação de desempenho, partilha
em rede (Fóruns NetLena), a aposta
na formação, torneios e actividades
outdoor, bolsas de estudo, benefícios
sociais e o Canal Lena.

A IMPORTÂNCIA DESTE PRÉMIO
Vivemos uma época de recessão
económica em que todos os dias nos
deparamos com previsões de desemprego e se avolumam notícias de despedimentos. É neste contexto paradoxal
que, pela primeira vez, o Grupo Lena
concorre ao “dossier” das Melhores
Empresas para Trabalhar em Portugal”,
garantido uma entrada directa na lista
das melhores grandes empresas para
trabalhar com um honroso 5º lugar.
Neste contexto económico, este lugar assume particular relevância, na
medida em que será pois uma prova de
que estamos bem preparados para as
dificuldades que virão, sendo por isso
motivo de orgulho para cada um de
nós enquanto colaboradores do Grupo
Lena!
Num ranking de 66 empresas na
lista é assim a primeira melhor grande empresa portuguesa não financeira
para se trabalhar em Portugal.
Conseguir este lugar no ranking é
uma validação e valorização externa de
que concretizámos uma consciente e
sólida gestão dos nossos recursos humanos em alinhamento com a gestão
estratégica do Grupo para enfrentarmos as turbulências em que vivemos
e permitir transformar cada fraqueza
num ponto forte.
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Quer isto dizer que, a estratégia que
definimos de antecipar sobre o tipo de
pessoas que queremos ter connosco e
os talentos necessários para atingir os
objectivos organizacionais num determinado tempo ou período, projectar o
futuro que desejamos para as pessoas com quem diariamente contamos
nas nossas organizações de forma a
estabelecer previamente as acções necessárias e a mobilização dos meios
adequados para atingir o pretendido é
determinante.
De acordo com os critérios de avaliação do estudo, este lugar representa
para nós um enorme orgulho por trabalharmos aqui, num Grupo que tenta
unir a diversidade das suas áreas de
negócio em torno de valores comuns,
procurando garantir que os seus colaboradores sabem quais os valores, a
missão e a estratégia, e que saibam o
que é esperado da sua função, em que
as equipas funcionam de forma coesa
e em que a formação é uma constante
e uma das principais preocupações sob
a forma de um investimento no aperfeiçoamento contínuo das suas competências, pois será seguramente pela
qualidade das suas pessoas que se fará
a diferença.
Participar neste estudo é um acto

de coragem daqueles que, no Grupo
Lena, têm construído de alma e paixão
aquilo em que acreditam, confiando e
assumindo riscos, fazendo aquilo que
era aparentemente impossível: implementar uma estratégia de recursos humanos assente na avaliação do desempenho, na formação e na progressão
de carreiras com um único objectivo:
manter motivada e altamente produtiva a totalidade dos seus colaboradores,
já que os seus negócios não são só os
produtos e os serviços que comercializam, mas sobretudo as pessoas que
integram.
São as pessoas que, em última análise, determinam o sucesso ou insucesso de uma organização. Ésta é na realidade a única vantagem competitiva que
a generalidade das empresas poderá
apresentar!
Parabéns a todos! Por pertencerem
à 5ª melhor grande empres para trabalhar em Portugal em 2009!

Margarida Oliveira
Directora de Recursos Humanos
do Grupo Lena

DESTAQUE
DESTAQUE

Fórum
de Inovação
O Grupo Lena está convicto que a
implementação de ideias que promovam a inovação ou a eficiência contribuirá para a consolidação das empresas. Neste sentido, foi desenvolvida
uma ferramenta que permite a recolha
e o tratamento de ideias inovadoras
dos seus colaboradores: o “Fórum de
Inovação”. Disponível na Intranet, os
colaboradores podem submeter a sua
ideia, de forma simples e intuitiva, preenchendo alguns campos considerados
pertinentes para a respectiva análise.
Depois de submetida, a DAE Marketing
informa o colaborador que a sua ideia
irá ser devidamente analisada.
Finalizado o processo de análise e,
depois de apurada a ideia vencedora, o
colaborador responsável pela sua criação receberá um prémio equivalente a
até três salários (valor a consumir em
produtos/serviços Grupo Lena).
No sentido de motivar a participação dos colaboradores, estipulou-se
que, a par da participação nos “Fóruns
de Discussão”, cada ideia submetida
contará para a avaliação do indicador
“Utilização da Intranet”, avaliado no
PHV.
O “Fórum de Inovação” representa
uma clara valorização dos colaboradores, em que cada um se pode sentir como parte do processo de criação
de valor, procurando ainda fomentar a
motivação interna.

II Engenho & Arte
já percorreu o país
A segunda edição do Engenho & Arte esteve em exposição, desde Novembro 2008, viajando pelos concelhos aderentes. Num total de dez exposições, têm
vindo também a ser anunciados os premiados de cada município. Os vencedores
nas categorias Melhor Trabalho Artístico e Menção Honrosa Artista Plástico Jovem só serão conhecidos na sessão de encerramento desta edição.
Em Leiria, a exposição decorreu no Edifício do Banco de Portugal, de 30 de
Janeiro a 9 de Fevereiro. Aqui, a premiada na categoria “Melhor Trabalho Artístico por Município – Leiria” foi Maria Dulce Bernardes. A obra intitula-se “Apolispatiu” e retrata o Edifício da Misericórdia desta cidade.

“Pintar, para mim,
é como respirar.
Encarei a minha participação como um desafio. O tema proposto e conhecendo eu as obras de arquitectura efectuadas, foi o ponto de partida.
Para a elaboração do meu trabalho, inspirei-me nas obras do Programa Polis, (tema proposto), não podendo, naturalmente, esquecer um dos ex-libris da
cidade, o seu Castelo. Após intensa pesquisa, e tendo “absorvido” as obras que
mais me atraíam, concebi o trabalho com o qual participei.
Particularmente importante foi a ideia de espaço, nas vertentes física e temporal, que me levou a diferenciar no quadro, a noite do dia, assim como, o passado, presente e futuro.
Adivinhando-se o rio Lis e evidenciando-se, na penumbra, o Castelo, a obra
apresenta a minha visão do que mais me fascinou dentro do tema proposto: Edifício da Misericórdia e Pontes pedestres (Ponte Balcão, mais conhecida por Ponte
do Relógio, e Ponte Bar).”
Maria Dulce Bernardes
JAN/MAR 2009 INFORLENA_5
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Inserido na sua estratégia de inovação, a Escola de Negócios do Grupo
Lena (ENGL) apresenta em 2009 uma
nova imagem na Internet. Desde Fevereiro, a ENGL está online com um site
totalmente inovador no Grupo Lena que
privilegia a organização e facilidade de
utilização por parte de todos os colaboradores, chefias e gestores de formação das empresas do Grupo.
Os conteúdos são dinâmicos e actualizados diariamente, através do desenvolvimento de uma estrutura que
permite manter um contacto efectivo
com o utilizador. Mas as novidades não
ficam por aqui!
A consulta de elementos referentes
ao percurso formativo dos colaboradores, informação individual e por empresa, programas de formação e pedidos
de informação foram aprimorados.
Foi também adicionada um conjunto de novas funcionalidades, disponíveis
on-line, que permitem optimizar em
termos de tempo e custos, tais como:
registo de inscrições on-line pelos colaboradores; consulta de programas
e acções de formação disponíveis, em
curso, decorridas e que irão decorrer;
consulta de datas de realização das acções, horários, objectivos e destinatários das acções; e, ainda, a simulação
de investimentos em formação e a consulta de percursos formativos.
Este ano, o Plano de Formação

ENGL tem
novo site

Grupo Lena é apresentado no site e,
desta forma, possibilitará aos diferentes tipos de utilizadores um trabalho de
selecção, validação e inscrição de formandos muito mais simples e ágil.
Descubra já, através da netlena,
o novo site da Escola de Negócios do
Grupo Lena, bem como os conteúdos
do Plano de Formação.

Projecto Lena Tour
recebe escolas
Em Janeiro de 2009, o Grupo Lena recebeu duas visitas no âmbito do Lena
Tour.
No dia 16 de Janeiro, foi a vez da Escola Tecnológia e Profissional de Sicó,
através dos alunos das áreas de Electrónica e Automação. No total, cerca de 70 visitantes estiveram no Grupo Lena, onde lhes foi feita a contextualização quanto ao
número e actividade das empresas. De seguida, rumaram à Viamarca, onde puderam conhecer, em pormenor, todo o processo de produção de sinalização vertical.
No dia 22, os alunos da Escola EB 2,3/S da Guia, dos cursos de Administração
e Gestão, estiveram também connosco. À apresentação do Grupo Lena sucedeu a
apresentação da Direcção de Apoio Estratégico de Recursos Humanos.
De acordo com as respostas aos Inquéritos de Satisfação distribuídos no final
de cada visita, ambas as escolas envolvidas classificam esta iniciativa como "muito boa", destacando-se os conhecimentos técnicos transmitidos aos alunos, bem
como a preocupação em ir ao encontro das suas expectativas.
6_INFORLENA JAN/MAR 2009
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OPINIÃO

André Macedo, jornalista Director Executivo do “I”

Parem as máquinas
Tenho um amigo que um dia abraçou um polícia que não conhecia de
lado nenhum. Abraçou-o não porque
gostasse de homens de bigode – nesses tempos o bigode fazia parte da farda –, mas porque estava no Estádio da
Luz e o Benfica marcara um golo inesperado.
O meu amigo é jornalista e benfiquista. Há quem pense que as duas
coisas são inconciliáveis: ou se é jornalista ou se é do Benfica. Primeiro erro:
para ser jornalista é importante ter opinião, incomodar-se, mexer-se, sofrer
com os outros – e como os outros.
Gostar de um clube de futebol é um
bom princípio. Não conheço bons cozinheiros que não gostem de comida. Não
há bons jornalistas que não gostem de
viver. Além disso, o futebol dá sempre
excelentes metáforas para rematar um
pensamento: todos queremos ser o
capitão da equipa, ninguém quer ficar
fora de jogo ou ser expulso.
Abraçar um polícia é muito arriscado. Até porque os bons jornalistas
detestam fardas, convenções e regras.

As regras existem para serem quebradas. Os bons jornalistas avançam, telefonam, investigam, insistem, acusam,
enganam-se e publicam a correcção –
se for caso disso.
Só os maus jornalistas é que nunca
se enganam e acham que são donos da
verdade – como os políticos, que nunca
admitem o erro e raramente assumem
ter mudado de ideias. Os jornalistas,
esses, mudam de opinião. É importante
que estejam dispostos a isso: a mudar.
É importante que atravessem a estrada
para ver o outro lado. A outra perspectiva, o ângulo surpreendente.
As notícias estão sempre onde ninguém as vê. No dia em que Portugal
ardia inteiro – já lá vão alguns verões
–, o que era notícia não eram os incêndios que inflamavam as televisões, mas
a pequena localidade ao pé de Coimbra
que resistira como a aldeia do Asterix. O
contra-fogo, a surpresa, o homem que
mordeu o cão, o adepto que abraçou o
polícia no Estádio da Luz. Em breve teremos um jornal assim.

JAN/MAR 2009 INFORLENA_7

DOSSIER

Produção de
conhecimento
e saber
no Grupo Lena

8_INFORLENA JAN/MAR 2009

DOSSIER

O conhecimento
enquanto vantagem
competitiva
Desde os primórdios da civilização, e mesmo antes de se conhecer como membro de uma comunidade, que o Homem sente a necessidade de explicar o que o
rodeia. Desde então qualquer instrumento, mesmo o mais simples, teve algo a ver
com a capacidade humana de planear e agir de forma a obter um resultado. A invenção da roda, os hieróglifos, a caça, a estratificação da sociedade, os sistemas
políticos, a mera construção de uma casa, entre tantos outros, são exemplos da
utilização de uma capacidade que só o Homem detém e consegue explorar: o conhecimento.
As abordagens ao conhecimento remontam também a épocas distantes: já os
filósofos gregos se debruçavam sobre este tema, procurando responder a tantas
outras questões que se levantam quando se fala de conhecimento. A Platão (428
a.C. – 347 a.C.) devemos a criação da “escola”. Foi ele quem fundou a “Academia”,
em Atenas, instituição que desde logo adquiriu prestígio e à qual, na altura, ocorriam inúmeras pessoas em busca de instrução e a fim de debater
ideias. É também a Platão que devemos a
Teoria do Conhecimento (ou epistemologia), ramo da filosofia que estuda os
problemas filosóficos relacionados
com a crença e com o conhecimento. Desde então que os debates à
volta do conhecimento e a própria
busca deste por parte do Homem
se vêm multiplicando.
O conhecimento não é um
estado, é antes um processo
– quanto mais se usa, mais se
tem e quanto mais se tem, mais
se pode ter.
A globalização tem sido responsável por
inúmeras alterações nas realidades empresariais, políticas, económicas e até mesmo pessoais.
Actualmente, as mudanças ocorrem de forma extremamente rápida e as pessoas,
não sendo capazes de acompanhá-las, precisam de se adaptar de alguma forma
às novas situações. Estas mudanças têm, naturalmente, reflexos no próprio conhecimento que mais rapidamente se mostra desactualizado. No entanto, é possível
actualizá-lo a qualquer momento, desde que para tal existam as ferramentas necessárias.
Durante muito tempo, as empresas subestimaram o conhecimento dos seus
colaboradores. Hoje, o conhecimento é encarado como o principal bem da empresa. As empresas vêem os seus colaboradores não como um simples recurso
humano, mas como “Capital Humano”, detentor do “Capital Intelectual”. Thomas
Stewart, pertencente à lista dos cinquenta pensadores mais influentes na área da
gestão, é autor e director editorial da “Business 2.0”. Em 1991, introduziu o conceito de Capital Intelectual. “É a soma de tudo o que as pessoas na sua empresa
sabem que lhe dá uma vantagem competitiva no mercado”, escrevia.
De forma geral, os autores que se dedicam ao estudo da gestão do conhecimento sustentam que existe uma relação entre esta e o desempenho organizaJAN/MAR 2009 INFORLENA_9
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Com este conceito subjacente, existem cada vez mais empresas que
apostam em formação de alto nível, adequando-a a factores como
a progressão de carreira e os objectivos estratégicos. No Grupo
Lena, existe a Escola de Negócios do Grupo Lena.
cional. Não basta às empresas ter bons
edifícios, boas viaturas, sistemas de
informação aptos e em linha com as últimas tecnologias, comunicações rápidas. É fundamental que exista a capacidade de dispor desses meios, tirando
deles o máximo de proveito, e aproveitar as oportunidades de negócio que
o mercado oferece. Esta abordagem
identifica os colaboradores como parte
crucial da empresa e o seu conhecimento como o “ouro” desta. Sabemos
que a soma dos conhecimentos individuais tem um valor e, por isso, medi-lo,
controlá-lo e, acima de tudo, aplicá-lo
em benefício da empresa é um factor
competitivo.
Mas, para aplicá-lo, não basta têlo. É fundamental que o colaborador se
sinta motivado a aplicá-lo. Apenas as
empresas atentas ao seu Capital Humano conseguem reter os talentos e
motivá-los a aplicar o seu conhecimento, para que ambas as partes sejam beneficiadas. Este é, sem dúvida, um dos
grandes desafios para as organizações
– reter talentos.
Ikujiro Nonaka, autor de “Criação
de Conhecimento na Empresa”, consciencializou o mundo dos negócios
quanto ao poder da criação de conhecimento: “Numa economia onde a única
certeza é a incerteza, a única fonte que

resta de vantagens competitivas é o conhecimento”. Para Nonaka, a eficácia
da decisão na empresa depende directamente dos conhecimentos de quem
participa nessas mesmas tomadas de
decisão. Estudos económicos demonstraram já que, por cada ano adicional
de educação escolar, a produtividade
aumenta cerca de 2,8%.
O conhecimento é um factor de importância elevadíssima, principalmente
quando abordado do ponto de vista empresarial. Com esta noção em mente,
um simples investimento em formação
sobre um ou vários temas relevantes
para a empresa é uma iniciativa-chave
a longo prazo. É neste ponto que as
empresas se debruçam sobre a importância da formação (educação corporativa) dos seus colaboradores.
Tradicionalmente, o processo de
formação dentro das empresas era
considerado (e nalguns casos ainda é)
uma função do departamento de recursos humanos, na área de formação.
À medida que cresce a consciência de
que a formação é um processo contínuo e em constante actualização e não

um evento isolado e sem continuidade
no tempo, a formação profissional começa a ganhar força nas empresas.
“A educação corporativa é a utilização
de sistemas educacionais que visam o
desenvolvimento de atitudes, posturas
e habilidades, e não apenas o conhecimento técnico e instrumental dos colaboradores de uma organização, tendo como objectivo final a consecução
dos objectivos de negócio.” (Eboli). O
grande objectivo de uma empresa que
aposta na formação dos seus colaboradores deve ser a prossecução de determinadas estratégias empresariais.
Apenas através da formação os colaboradores poderão alavancar novas oportunidades, entrar em novos mercados,
criar relacionamentos mais profundos
com os clientes e impulsionar a própria
empresa para um novo futuro.
Das necessidades de educação
corporativa, de formação profissional,
nascem as “Universidades Corporativas”. A Universidade Corporativa foca
o processo de aprendizagem permanente dentro das organizações. As definições deste termo são várias, indo
desde centros de formação “rebaptizados”, até organizações que facultam
diplomas superiores. A missão destas
universidades é formar e desenvolver
os talentos humanos na gestão dos
negócios, promovendo a gestão do conhecimento organizacional, por meio
de um processo de aprendizagem activa e contínua. O seu principal objectivo
é desenvolver e instalar as competências profissionais, técnicas e de gestão
consideradas essenciais para a viabilização das estratégias de negócio.
O termo “Universidade Corporativa” é relativamente recente no contexto
português, tendo sido introduzido nos
EUA, na década de 50, e está directamente associado às tendências globais
do desenvolvimento de recursos humanos pelas empresas. A Universidade
Corporativa é a entidade da organização responsável por proporcionar aos
seus colaboradores as competências
essenciais na execução da estratégia
empresarial.

Bibliografia:
www.ufp.pt
(Universidade Fernando Pessoa)
www.scielo.oces.mctes.pt
(Scientific Electronic LIbrary)
www.laurenceprusak.com
www.knowkapital.planetaclix.pt
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Escola de Negócios do Grupo Lena
Nascida em 2004, a Escola de Negócios do Grupo Lena
(ENGL) é uma empresa que iniciou a sua actividade integrada na
Direcção de Apoio Estratégico de Recursos Humanos do Grupo
Lena, como resposta à estratégia de Recursos Humanos.
Decorridos cinco anos, a ENGL assume-se como uma referência na área de formação do seio do Grupo Lena.
A ENGL tem por missão a identificação específica das
necessidades de formação, em todas as áreas consideradas
estratégicas, para construir planos de formação adaptados e
assegurar, sem desperdício, a valorização à medida. O nobre
objectivo da ENGL é a criação de valor pela formação. Paralelamente, a ENGL procura:
• Suprir necessidades de qualificação de quadros do Grupo
Lena, cobrindo todas as áreas de gestão e assegurar uma dinâmica inovadora nos conteúdos e abordagens da realidade;
• Assegurar a todos os participantes uma efectiva valorização
profissional;
• Cooperar com o ensino superior, aproximar o saber científico em busca de melhores práticas de gestão.
Entre as principais actividades da ENGL, destacamos:
• Desenvolvimento do Plano Anual de Formação;
• Programas específicos direccionados:
• PGM GL – Programa de Gestão à Medida do Grupo
Lena
• PGMC GL – Programa de Gestão à Medida Comerciais do Grupo Lena
• Formação de âmbito superior (desenvolvida em parceria
com as universidades – ISCTE, Universidade de Coimbra e IP
Leiria);
• Formação e-learning.

Formações de Âmbito Superior
As formações de âmbito superior visam reforçar competências de gestão na alta direcção do Grupo Lena. Até à data,
foram promovidas quatro acções distintas, no contexto da formação de âmbito superior:
• Formação Avançada em Liderança Comercial e Comunicação Eficaz: desenvolvida em parceria com o GIEM/ISCTE,
apontando ao desenvolvimento de competências de liderança
e gestão aliadas à obtenção de eficácia em cada oportunidade
de comunicação;
• Formação Avançada em Planeamento e Controlo Estratégico: desenvolvia em parceria com o IPL/ESTG Leiria;
• Ciclo de Seminários “Gerir para Criar Valor”: neste ciclo de seminários, em parceria com o GIEM/ISCTE, reuniu-se
um conjunto de conceituados especialistas que promoveram
a discussão de temas importantes na gestão das empresas.
Para além da focalização na formação de quadros do Grupo,
esta é uma aposta no desenvolvimento da aproximação à comunidade regional como um centro de partilha de conhecimentos;
• Formação Avançada em Gestão e Negócio Internacional:
desenvolvida em parceira com a Universidade de Coimbra,
procurou compreender, conceber e implementar as ferramentas de controlo de gestão mais adequadas aos objectivos
e necessidades estratégicas em que as empresas e organizações estão inseridas, numa perspectiva de criação de valor.
Paralelamente, procurou também apoio no domínio de conceitos, instrumentos e metodologias visando a elaboração da
estratégia de internacionalização e compreender o papel do
gestor no âmbito dos negócios internacionais.

Plano de Formação Anual
O Plano de Formação Anual resulta da análise dos potenciais de formação dos colaboradores, nomeadamente aqueles identificados no momento da Avaliação de Desempenho,
resultantes da avaliação efectuada a Planos de Formação
anteriores e/ou dos planos de formação de cada empresa
no âmbito dos respectivos planeamentos e, por fim mas não
menos importante, da orientação estratégica do Grupo Lena
para o ano em causa. Anualmente, a ENGL elabora o Plano de
Formação que assenta nos eixos estratégicos de informática,
financeiro, aprovisionamento, qualidade, comercial & marketing, comportamental, desenvolvimento da eficácia pessoal,
recursos humanos, jurídico, assessoria de direcção, línguas,
cultura de Grupo e planeamento.

Formação e-Learning
A formação e-learning, acompanhando a evolução tecnológica, possibilita a auto-formação, essencialmente ao nível
do desenvolvimento de competências no âmbito da cultura de
Grupo junto dos colaboradores. Surge como mais uma forma de organização da formação, como uma nova metodologia
ao serviço da aprendizagem. É, portanto, uma forma complementar de reforço e desenvolvimento das competências
individuais no menor tempo possível, encurtando distâncias,
aumentando o aproveitamento do tempo disponível.

Programa de Gestão à Medida
O Programa de Gestão à Medida (PGM) visa “formar à medida” jovens recém-licenciados e quadros internos das áreas
da gestão, marketing, financeira e recursos humanos. Através deste programa, os formandos ficam habilitados para o
desempenho de funções no universo de empresas do Grupo
Lena, principalmente para a área internacional. De igual forma actua o Programa de Gestão à Medida para Comerciais
(PGMC), debruçando-se apenas sobre a habilitação ao desempenho de funções na área comercial.

Projecto Novinvest
Em 2008, a ENGL lançou o projecto NOVINVEST, integrado
no programa NITEC da Agência de Inovação, que se destina a
estimular a criação de Núcleos de Investigação e Desenvolvimento. O NOVINVEST está orientado para o desenvolvimento
de novos produtos e abordagens inovadoras de formação e
consultoria. Decorrente da aposta estratégica assumida pela
ENGL, o NOVINVEST surgiu como elemento instrumental,
tendo em vista a afirmação da empresa como uma referência
nacional ao nível da formação superior e para a sustentabilidade da sua competitividade no mercado aberto.
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Balanço de cinco anos de actividade
Como podemos analisar os resultados daquilo que a ENGL
já concretizou, desde o início da sua actividade?

As horas de formação desenvolvidas pela ENGL rondam
a média de 13.490 por ano, oscilando ligeiramente de 2005 a
2008. A acompanhar esta oscilação, temos os totais de participações e de formandos envolvidos.
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Sendo adaptados anualmente, mediante os critérios já referidos, é natural que os Planos de Formação se distribuam
de formas diferentes ao longo dos anos.

Biblioteca da Escola de Negócios
Sendo uma Escola de Negócios, tem também a sua própria Biblioteca. Na sequência das formações supra referidas, nomeadamente as de âmbito superior, são desenvolvidos trabalhos para cada caso estudado nas acções. Estes
trabalhos são editados em livros e disponibilizados na Biblioteca da Escola de Negócios, onde constam actualmente
todas as obras já realizadas pelos
formandos envolvidos, desde a primeira edição das acções em causa.
Cada formando envolvido dá o
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Os anos de 2005 e 2006 foram os que registaram maiores índices de satisfação global, na casa dos 90%. Nos dois
últimos anos, 2007 e 2008, o mesmo índice manteve-se em
87%. São valores bastante motivadores para a ENGL, revelando uma boa aceitação das acções de formação, conteúdos,
formadores, entre outros pontos, por parte dos colaboradores
envolvidos.

seu contributo para a criação desta memória física e colectiva das formações. As obras editadas são, no fundo, um activo intangível e do saber sustentado do Grupo Lena.
Segundo Albino Lopes, professor associado do ISCTE,
“transformar formandos em autores do conhecimento pertinente das organizações é a essência daquilo que podemos
designar sob o termo Andragodia (aprendizagem de adultos).Também neste aspecto se pretende inovar face ao que
é habitual fazer-se no nosso País. A formação é, frequentemente, associada quer à aprendizagem de conhecimentos,
quer a dinâmicas comportamentais mais ou menos aparentadas com a vida real na empresa.
Procurou-se, com o método seguido nesta acção, entrar
no domínio da prática reflexiva, permitindo que cada um dos
autores fosse tão profundo quanto possível e tão simples
quanto desejável na produção de uma narrativa/memória
que se transforme em património colectivo.”
A prática do método andragógico é uma realidade entre
as melhores empresas a nível mundial, com resultados de
elevado sucesso. É também outra marca distintiva da Escola
de Negócios do Grupo Lena.
As obras editadas até à data podem ser consultadas
fisicamente, na sede do Grupo Lena, ou electronicamente,
através do recém-criado site da Escola de Negócios. Elas
prolongarão no tempo, servindo de objecto de exploração
para outras formações e, até mesmo, de base documental à
história e evolução do Grupo Lena.

DOSSIER

Perfil do colaborador Grupo Lena
ID: colaborador directo Grupo Lena
Sexo: masculino
Idade: 35
Cargo: operacional
Habilitacoes: ensino secundario
Ano de admissao: 2007
Accoes de formacao/ano: 4
O Grupo Lena está representado por mais de 70 empresas em
território nacional e internacional. Os sectores de actividade do
Grupo Lena são bastantes diversos, desde a construção, à hotelaria, passando pela comunicação social, produtos petrolíferos, gestão de ETAR’s, imobiliária, gás natural, biotecnologia, até à área
automóvel, topografia, arquitectura e turismo, entre outros.
Esta diversidade reflecte-se, também, nos colaboradores associados ao Grupo Lena. Num universo de aproximadamente
2.500 colaboradores directos, 20% são do sexo feminino e 80% do
sexo masculino. Ainda assim, temos 70 mulheres a ocupar cargos
de direcção.
As habilitações literárias dos nossos colaboradores podem ser
analisadas de diferentes formas, dependendo do sector em causa.
Tendo em conta os dados gerais do Grupo, 76% dos colaboradores
possuem o grau de ensino secundário e 18% possuem um curso
universitário completo equivalente a licenciatura.
A média de idades apresenta uma distribuição com tendência
a centra-se nos intervalos de 31 a 40 anos e de 41 a 50 anos, 33%
e 23%, respectivamente. Demonstrando a aposta que o Grupo e as
suas empresas vêm fazendo nos mais jovens, no total de colaboradores 7% têm menos de 25 anos.
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Formação em destaque
Pedimos aos responsáveis de Recursos Humanos dos diferentes sectores de actividade que nos dessem
a sua opinião no que diz respeito à formação. Eis as respostas:

Consegue medir o impacto
da formação na melhoria
da qualidade de performance
dos seus Recursos Humanos?

Lisete Silva,
Lena Hotéis e Turismo
Sem dúvida que a formação profissional é uma mais-valia na performance dos nossos recursos humanos.
A formação contribui para a melhoria
dos conhecimentos e desenvolvimento
de competências individuais, que por
sua vez implicam em alterações para
a empresa ao nível de maior exigência
profissional. A competitividade feroz
que enfrentamos e a constante exigência do mercado fazem com que os recursos humanos estejam em constante
actualização de informação e de conhecimentos. Só quem está disponível para
receber formação e para apreender
novos métodos de trabalho é que está
preparado para enfrentar e ultrapassar
os desafios profissionais, caso contrário anda ao “sabor da maré” sem saber para que lado há-de remar. Se não
estivermos em constante actualização
(para tal deveremos ser igualmente
auto-didactas) depressa seremos ultrapassados no mercado de trabalho. A
qualidade da performance dos nossos
recursos humanos é medida pela forma
como eles se adaptam à mudança e à
capacidade de adquirirem novos conhecimentos e competências.
Olivete Loureiro,
Lena Turismo e Serviços
A formação, num mundo global que
se apresenta em constante mudança e
com patamares de exigência profissional e pessoal cada vez mais elevados,
tem representado um factor essencial
de melhoria no desempenho dos cola14_INFORLENA JAN/MAR 2009

boradores, para além de ser um contributo importante na motivação dos Recursos Humanos.
Célia Silva,
Lena Automóveis
Num mundo caracterizado pela mudança, só pela formação permanente e
estruturada se conseguem profissionais
com as competências necessárias para
um desempenho competitivo. No sector
automóvel, caracterizado pela elevada
competitividade, inovação de produto
e agressividade comercial, a formação
dos colaboradores é o instrumento mais
poderoso para se alcançar a satisfação
do cliente! E a medição dessa satisfação
é uma das formas de medir o impacto
da formação. Talvez a mais importante!
Sónia Vieira,
Lena Comunicação
Já ninguém tem dúvidas de que a
formação, quando realizada de forma
eficiente, é um factor de extrema importância para as organizações competirem
na economia global, cada vez mais dependente do conhecimento.
A formação realizada actualmente
pela Escola de Negócios é bem sucedida
e é encarada como um bom investimento, tendo como objectivo o desenvolvimento das competências essenciais dos
colaboradores.
Na Lena Comunicação, isso tem-se
verificado pela qualidade dos recursos
humanos que têm vindo a melhorar a sua
performance de ano para ano, tornandose cada vez mais competitivos perante as
actuais mudanças de mercado.

Isabel Lima,
Lena Construções
O impacto da formação consegue
medir-se desde que estejam correctamente identificados os gaps de competências entre o nível desejável de
performance e o actual. Assim, se o
processo de diagnóstico de necessidades de formação receber os inputs
do processo avaliação de desempenho
para identificação das necessidades de
formação, conseguiremos medir o impacto da formação ministrada através
da melhoria de performance de cada
um dos colaboradores.
A avaliação de impacto da formação
não pode ser apenas medida pelo nível de transferência de conhecimentos,
porque isso apenas traduz que o trabalhador passou a deter determinadas
informações, não oferece a garantia de
que os mesmos são aplicados no processo produtivo ou que traduzam melhoria nos processos e metodologias de
trabalho.
Paulo Gomes,
Lena Ambiente
A melhor forma de medir o impacto
da formação na melhoria da qualidade
de performance dos Recursos Humanos
é através dos resultados e dos objectivos concretizados. Efectivamente constata-se que, ano após ano, a definição e
forma de concretização desses mesmos
objectivos evolui proporcionalmente ao
currículo formativo dos colaboradores.

ENTREVISTA

os humanos
A gestão de recurs
com maior
mais qualificados e
s exigente?
conhecimento é mai

Lisete Silva
Profissionais qualificados têm exigências diferentes dos profissionais
não qualificados. Todos os profissionais inseridos no mercado de trabalho
têm as suas exigências, e com graus de
importância diferentes de pessoa para
pessoa, nomeadamente ao nível salarial, ao nível de equipa de trabalho, ao
nível de hierarquias superiores, ao nível
de evolução na carreira profissional, ao
nível de status, etc. Quer os recursos
humanos sejam qualificados ou não
têm as suas expectativas pessoais e
profissionais, e estas duas variáveis têm
de estar em sintonia para que possam
estar bem na empresa e contribuir para
o desenvolvimento desta. Cabe aos líderes das empresas aferirem as expectativas dos seus colaboradores, para que
as possam gerir da melhor forma, com
usufruto para o colaborador e respectivamente para a empresa. Qualquer que
seja o trabalho prestado (por profissional qualificado ou não qualificado) deve
ter em consideração a exigência e o rigor
da respectiva função. Todos contribuem
para a construção de um puzzle, basta
falhar uma peça, para o puzzle não ficar
bonito, não ficar completo, não ficar capaz de se apresentar no mercado. Basta
falharmos uma peça, para que as empresas concorrentes nos ultrapassem e
conquistem o mercado. Todos os recur-

sos humanos, no enquadramento das
suas funções são fundamentais para a
construção do puzzle, isto é, do produto
a vender ou serviço a prestar.
Olivete Loureiro
São sem dúvida mais exigentes, na
medida em que funções que envolvem
maior qualificação são também as que
estão em permanente actualização e
associadas a um maior nível de desempenho, daí a necessidade (inerente) de
permanente aquisição de conhecimento
como fonte de melhores e mais eficientes formas de saber e fazer.
Célia Silva
É pela exigência que se constroem
equipas preparadas para os tempos
que vivemos em que “a única certeza
é a incerteza”. Só a gestão de RH mais
qualificados e com maior conhecimento
pode contribuir para ambientes profissionais mais criativos, inovadores e com
capacidade de adaptação aos novos desafios.
Sónia Vieira
Nos dias de hoje, a vantagem competitiva das organizações depende cada
vez mais da inovação, da propriedade intelectual, e do capital humano, os quais

dependem cada vez mais de recursos
humanos com competências e conhecimentos mais exigentes.
Para se manterem competitivas, e a
par das constantes mudanças de mercado, as organizações devem reinvestir
continuamente nas competências dos
seus colaboradores.
Para conseguirem assegurar a sua
competitividade, as organizações devem
investir, mais do que nunca, nos seus
recursos humanos, em que a formação
tem de ter um papel primordial, numa
economia baseada no conhecimento,
e não deve ser dispensável mesmo em
momentos de maior pressão económica.
Isabel Lima
A gestão de recursos humanos mais
qualificados e com maior conhecimento
é mais exigente, mas também proporciona a concretização de projectos mais
aliciantes e ao mais alto nível. Regra
geral o segredo é da envolvência. A exigência é um motor da qualidade e da
eficiência!
Paulo Gomes
Sim, é mais exigente pois o grau de
expectativas quanto aos objectivos traçados e o envolvimento com a empresa
é maior.
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Lisete Silva
A Escola de Negócios é um veículo
condutor na formação interna das nossas empresas. A Escola de Negócios,
como qualquer outra entidade formadora, deve contribuir para a aquisição
de conhecimentos e para a partilha de
experiências. As acções de formação
cada vez mais deverão ser realizadas de
acordo com o todo da actividade da empresa. A formação é um grande investimento da empresa nos seus recursos
humanos, para que se tenha uma maior
rentabilidade desse investimento, a formação deverá ser cada vez mais técnica e específica no âmbito da actividade
onde se encontra a laborar.
Olivete Loureiro
A Escola de Negócios tem proporcionado aos colaboradores e às empresas do Grupo Lena, para além da formação propriamente dita de aquisição
de conhecimentos teóricos e práticos,
a formação da valorização pessoal e
profissional de cada um e a partilha do
conhecimento (e experiências) entre os
colaboradores e empresas no seio do
Grupo Lena.
A Escola de Negócios tenta superarse sempre com novas soluções de vanguarda ao nível da formação adaptadas
às necessidades do Grupo Lena, tendo
um papel fundamental como fonte e
promotora da evolução do seu conhecimento.
Célia Silva
A ENGL tem contribuído para proporcionar aos Recursos Humanos da
Lena Automóveis uma formação estru16_INFORLENA JAN/MAR 2009

turada, adequada às suas necessidades
e com uma consistência plurienal, nomeadamente no que respeita à Escola
de Vendas. A ENGL é pois uma referência no Grupo Lena (e fora dele!) na criação e desenvolvimento de competências
adaptadas às necessidades específicas
dos seus colaboradores.
Sónia Vieira
A Escola de Negócios do Grupo
Lena tem tido um papel importantíssimo nestes últimos anos para a formação nas empresas do Grupo.
Consegue abranger grande parte
dos departamentos de cada organização, não consegue é ir à especificidade de cada conselho estratégico, mas
devido à dimensão que o Grupo tem é
compreensível.
Isabel Lima
A Escola de Negócios tem sido um
catalisador para o desenvolvimento das
competências dos nossos colaboradores. O facto dos percursos formativos
estarem alinhados com a estratégia do
Grupo proporciona que sejamos pró–activos na formação do nosso capital
intelectual e que consigamos responder
às constantes necessidades do mercado, de que é exemplo a Escola de Vendas. A Escola de Vendas tem proporcionado que cada vez exista uma maior
focalização no cliente, e que todo o front
office seja o espelho do rigor e solidez
do Grupo Lena.
Paulo Gomes
A Escola de Negócios do Grupo
Lena tem sido a base de sustentação
e garantia da formação e produção de

conhecimento ao nível do Grupo Lena
através da divulgação anual do seu
plano de formação, com acções orientadas para as diversas áreas da empresa, permitindo a todos os colaboradores o acesso à formação em condições
privilegiadas.
A facilidade de acesso e consulta
dos planos de formação e o acompanhamento individual do percurso formativo através da Intranet veio trazer
uma nova dinâmica ao processo de formação e produção de conhecimento no
Grupo Lena.

AMBIENTE
E ENERGIA
BIOTECNOLOGIA

Novo site da Criagás
O site de Internet da Criagás sofreu uma remodelação total, com uma imagem
mais actual e atractiva e com maior facilidade de navegação.
A evolução do ambiente on-line está a alterar profundamente a forma de promover, negociar, vender e divulgar conteúdos, produtos, serviços ou ideias. Ao
mesmo tempo a empresa tem novas valências, novos clientes, novos horizontes.
De navegação bastante intuitiva, este novo site dá a conhecer a todos os seus
visitantes, de forma rápida e eficaz, o que é a Criagás e quais são as suas áreas de
actuação, melhorando assim a sua forma de comunicar e interagir com o mercado.

Nova
imagem,
novo site

A Eneólica tem uma nova imagem.
Correspondendo ao que é o posicionamento da empresa, este rebranding
visa transmitir o compromisso com a
sustentabilidade e responsabilidade
ambiental, a multiplicidade de fontes
de energias renováveis exploradas e o
carácter inovador dos seus projectos.
Natureza, tecnologia, dinamismo,
leveza, organização, equilíbrio e, claro,
o rigor e a solidez são aspectos que o
lettering em caixa baixa, as referências
cromáticas de fácil associação e as referências formais de múltipla leitura
pretendem transparecer, tornando a
nova imagem corporativa mais alinhada com os seus valores e estratégia.
Foi igualmente lançado o seu site
na Internet (www.eneolica.pt) que, para
além da apresentação da empresa e
dos seus projectos, pretende também
dar algumas informações genéricas
úteis para quem pretenda saber mais
acerca das fontes de energias renováveis que temos ao nosso dispor.

Criagás finaliza
gasoduto
Carriço-Leirosa-Lares
A Criagás liderou o consórcio responsável pela construção do gasoduto de primeiro escalão que se estende do Carriço à Figueira da Foz. Segundo Lino Pereira, encarregado geral, “a competência exigida e a velocidade dos acontecimentos
marcaram o projecto. Mais uma vez, ficou claro que as pessoas são a chave do
sucesso para qualquer objectivo.”
Em quatro meses, foram construídos 24 quilómetros de gasoduto e três estações de controlo de pressão, numa obra que incluiu travessias de arrozais e do Rio
Mondego por perfuração dirigida, bem como uma intervenção em carga em alta
pressão (80 bar) com dupla obturação.
Os trabalhos efectuados tornaram possível o abastecimento às centrais de
Ciclo Combinado de Lares e Leirosa e representam um ponto de viragem para a
Criagás, tal como confirma o próprio administrador, António Marcelino: “esta obra
afirmou a competência técnica da Criagás e a sua capacidade de mobilização para
se impor como um player de referência no mercado do gás.”
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Lena Ambiente e Treciver
em seminários da AECOPS
A Lena Ambiente e a Treciver, representadas por Artur Ribeiro enquanto orador, partilharam a sua vasta experiência na área do acondicionamento, transporte
e recepção de resíduos, nos seminários “Novo Regime Jurídico de Gestão de RCD”,
organizados pela AECOPS - Associação das Empresas de Construção e Obras Públicas.
Estas duas empresas da Lena Ambiente participaram nas sessões que decorreram em Évora, Leiria e Torres Vedras, tendo o balanço final sido bastante positivo, com a troca de conhecimentos e experiências a resultar numa clara mais-valia
para quem diariamente tem de lidar com estes aspectos tão sensíveis.
Recorde-se que este ciclo de seminários tem como objectivo esclarecer os
seus associados acerca do enquadramento legal do sistema de gestão de resíduos
de construção e demolição.

ÁREAS DE NEGÓCIO

O novo ano trouxe a abertura de
mais dois postos de abastecimento da
Petroibérica, desta feita nas localidades de Carriço, em Pombal, e Moita, na
Marinha Grande.
O posto de abastecimento do Carriço está localizado na Estrada Nacional
nº 109, ao quilómetro 138, junto à rotunda de acesso à A8. Esta nova posição
conta com uma ilha de abastecimento
de ligeiros com gasóleo, gasolina 95 e
gasolina 98, assim como uma ilha de abastecimento para gasóleo agrícola. O posto
funciona 24 horas através do pagamento por meio de multibanco ou, futuramente,
com o Cartão Frota Petroibérica.
Já o posto da Moita, Marinha Grande, fica situado na Estrada Nacional nº 242,
ao quilómetro 18,8. Com horário de funcionamento das 07h00 às 22h00, conta, para
além de uma ilha de abastecimento de combustíveis líquidos, com uma loja de
conveniência e cafetaria.
Com estas aberturas a Petroibérica alarga assim a sua presença na zona Centro/Litoral, correspondendo à estratégia de expansão da sua rede de postos.

Petroibérica
reforça presença
na zona Centro
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E ENERGIA

INOVAÇÃO

VSA – Nova empresa
nasce na àrea ambiental
Partindo do know-how acumulado
ao longo dos anos por alguns quadros
da Lena Ambiente, foi recentemente
constituída uma nova empresa: a VSA
– Tecnologias Ambientais, SA.
A intervenção em equipamentos
electromecânicos utilizados na área
ambiental será a primeira grande
aposta da VSA, podendo esta acção
ser apenas de manutenção ou incluir
o próprio desenvolvimento, fabrico e
montagem destes.
O grande foco será feito no desenvolvimento de soluções de dimensões e funcionalidades à medida e na
manutenção preventiva, apoiada em
equipamentos de monitorização que
permitam uma manutenção correctiva
de resposta rápida e elevada eficiência
técnica.
A equipa que constituirá a VSA inclui elementos que já há algum tempo
desenvolvem equipamentos para a área
ambiental, como é o caso das UMDLs
(Unidade Móvel de Desidratação de Lamas), ETARC (Estações de Tratamento de Água Residual Compacta), CAP

Unidade Móvel de Desidratação de Lamas

(Captadores de Amostras Portáteis) e
UMC (Unidades de Monitorização Contínua), todos já testados no terreno e
com as suas potencialidades e fiabilidade comprovadas.
A VSA conta já com alguns clientes
em carteira, entre empresas inter-municipais e do sector industrial, estando
previsto alargar gradualmente a activi-

dade a outras áreas para além da ambiental, sempre com a mesma filosofia
de actuação, assente no carácter inovador dos equipamentos, na flexibilidade na busca de soluções e na rapidez e
eficácia de actuação de quadros técnicos com elevada especialização.
Para mais informações, contacte o
telefone 274 673 186.

PRODUTOS&SERVIÇOS

Petroibérica sorteia mil Euros
de combustível
por mês

De 1 de Fevereiro a 31 de Julho os
clientes da Petroibérica habilitam-se a
ganhar mensalmente 1.000 euros em
combustível.
Para isso basta abastecer 10 euros
ou mais em combustível, em qualquer
posto de abastecimento da Petroibérica
aderente, preencher o cupão e depositá-lo nas tômbolas do concurso.
Será sorteado um vencedor por
mês, que terá direito a senhas de com-

bustível no valor total de 1.000 euros a
descontar em qualquer posto Petroibérica.
A comunicação dos vencedores de
cada sorteio poderá ser consultada
(assim como o regulamento do sorteio) em qualquer posto da Petroibérica
aderente ou em www.petroiberica.pt.

JAN/MAR 2009 INFORLENA_19

AUTOMÓVEIS

NOTÍCIAS

Lena Automóveis
oferece viatura a cliente
No âmbito das comemorações dos
10 anos, realizadas durante todo o ano
2008, a Lena Automóveis entregou, no
passado mês de Fevereiro, um Opel
Agila novo a um cliente da Servilena e
da LPM.
O cliente Luís Miguel Antunes Henriques foi o feliz contemplado no sorteio
da principal oferta da campanha “10
Anos Lena Automóveis”, que decorreu
durante a Festa de Natal da Lena Automóveis em Dezembro, na Batalha.
Esta acção foi o ultimar de um conjunto de acções realizadas nas comemorações dos 10 anos, quer internas,
quer externas, que premiaram clientes
e colaboradores.

Rentlei em 9º lugar
entre as Melhores Empresas
A Rentlei, pelo segundo ano consecutivo, foi destacada no passado mês
de Fevereiro, na Revista Invest, pela sua
prestação no ano 2007. A empresa posiciona-se num prestigiante 9º lugar no
ranking das 25 Melhores Empresas do
Distrito de Leiria, que avalia um índice

medido através do cash-flow (resultados líquidos, amortizações e provisões).
Recorde-se que este é um projecto que
a Revista Invest está a levar a efeito pelo
terceiro ano consecutivo, em parceria
com a reputada consultora COFACE.
Parabéns a toda a equipa!

Servilena com novos espaços
A Servilena, distribuidora Opel e Isuzu, ocupou dois novos espaços durante
o primeiro trimestre do ano.
Em Janeiro, a Servilena de Tomar
mudou para as mesmas instalações da
LPM junto ao Instituto Politécnico de
Tomar. A mudança de instalações nesta
cidade relacionou-se com o aproveitamento de espaços existentes na holding
Lena Automóveis e permitiu igualmente
uma melhoria significativa de condições
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para clientes e colaboradores face às
anteriores instalações.
Em Torres Novas, a Servilena instalou-se também num novo espaço com
stand de vendas, reparação automóvel
e venda de peças. A empresa possuía já
um espaço nesta localização mas destinado somente à venda de viaturas, pelo
que as novas instalações, localizadas
junto à A24, permitirão um leque mais
alargado de clientes.

AUTOMÓVEIS

PRODUTOS E SERVIÇOS

Lena Automóveis: aposta na
personalização...
A par das inovações tecnológicas das
viaturas disponibilizadas pelas marcas
representadas pelas empresas da Lena
Automóveis, a holding tem procurado
diferenciar cada vez mais a sua gama de
produtos e serviços.
Entre as ofertas diferenciadoras a
implementar durante o primeiro se-

mestre do ano, está o crédito para reparações oficinais, aluguer operacional
com 60 meses ou para viaturas usadas,
e o projecto “venda você mesmo!” que
pressupõe a existência de espaços específicos nas instalações da Lena Automóveis para venda das viaturas de
clientes.

Para além disso, as empresas da
Lena Automóveis têm desenvolvido ferramentas de CRM, as quais se encontram em pleno funcionamento desde
início do ano e que permitem um maior
alinhamento de campanhas e segmentação de clientes.

...e na Gestão de Frotas
A holding Lena Automóveis, com o crescimento dos últimos anos e com as suas nove empresas operacionais, actua
neste momento em 10 áreas de actividade distintas num território que abrange sobretudo a zona Centro do País.
Em termos sintéticos, as áreas de actuação passam pela
venda de viaturas novas (marcas Peugeot, Opel, Ford, Kia, Alfa
Romeo, Lancia e Isuzu), viaturas semi-novas e usadas (com
o conceito LA Ocasiões), motociclos (Angola), prestação de
serviços oficinais, peças de origem e aftermarket, máquinas

industriais e agrícolas, combustíveis, comunicação e imagem,
aluguer de viaturas de curta duração (rent-a-car), aluguer
operacional e gestão de frotas.
Em destaque, nesta edição apresentamos a Gestão de
Frotas. Este é um serviço da Rentlei de aluguer operacional
(aluguer de longa duração) destinado a empresas ou particulares que procuram a gestão total e rigorosa das suas viaturas, sem aquisição das mesmas, permitindo uma redução
global de custos dos custos de manutenção.
NOTÍCIAS

Novo Opel InsigniA
A Servilena apresentou no passado
mês de Fevereiro o novo Opel Insignia.
Este novo modelo, que mereceu o Troféu Carro do Ano 2009, é o novo topo de
gama da Opel.
Trazendo uma vaga de novidades
tecnológicas a um segmento de mercado que cada vez mais procura design,

eficiência e prazer de condução, o Insignia pretende redefinir o segmento médio com a sua linha de tejadilho de estilo
coupé, ampla gama de motores e muita
inovação com equipamentos inéditos ou
até agora só conhecidos em automóveis
de segmentos superiores.
A gama é composta por uma ampla

oferta de motores a gasolina e turbo-diesel, abrangendo um leque de três
níveis de equipamento: Edition, Sport e
Cosmo.
Na Servilena, a partir de 26.900 euros nas versões com motores a gasolina
e em 32.150 euros com motores turbodiesel (sem averbamento e transporte).
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Lizdrive apresenta
Novo Ford Ka

A Lizdrive apresentou no passado mês de Janeiro
o novo Ford Ka. Este novíssimo modelo é um carro
irreverente, com estilo exclusivista, personalizável e
contemporâneo. O novo Ka, para além da dinâmica,
agilidade e qualidade, que de forma compacta incorpora, tem uma personalidade divertida e uma imagem muito atraente que pode ser personalizada pelo
condutor.
Os designers deram ao novo Ka um ar inovador e
atraente, baseando-se no 'kinetic design' e na moda
para lhe dar um aspecto desejável. O novo interior
adoptou o atraente design exterior, transmitindo toda
a sua dinâmica através da combinação de contrastes arrojados das formas com as suas cores expressivas. O gosto pela aventura do condutor urbano e
as exigências específicas que a condução na cidade
impõe, levaram os desenhadores do Ka a criarem a
sua consola central angular, o volante ergonómico
e a adoptarem muitos "pequenos grandes" detalhes
futuristas que foram concebidos para tornar a sua
vida mais fácil.
Na Lizdrive, a partir de 12.855 euros.

AS MINHAS ESCOLHAS

O meu carro de ele
ição, entre todos os
que já
vendi, é sem dúvida
o Peugeot 206. Antes
mesmo
de se iniciar a come
rcialização em 1998
, começou a fazer parte do
s meus sonhos (po
ssíveis) e
foi aquele que marco
u o início da minha
carreira
enquanto vendedor.
O carro dos meus
sonhos porque desd
e que
saíram as primeiras
imagens do carro
antes do
lançamento, desejei
comprar um. Enga
nei-me,
pois acabei por comp
rar dois. O que marco
u a minha actividade como
vendedor pois esta
praticamente iniciou com
lançamento do Peug
eot 206 e
foi um carro que ac
abou por marcar um
a geração
de vendedores autom
óveis. Era um carro
simples
e prático, acessível,
esteticamente muito
evoluído
para a altura e que
se tornou no maior
sucesso de
vendas da Peugeot
desde que estou na
marca.
Hoje olho com saud
ades para os tempo
s em
que se vendiam Pe
ugeot 206 e do que
este significava. Mas a vida de
vendedor continua
e cá estarei para falar do me
u próximo carro de
eleição… O
novo Alfa Mi.to.

Miguel Pereira,
Chefe de Vendas
da LPM Leiria

22_INFORLENA JAN/MAR 2009

O meu carro de eleição

COMUNICAÇÃO

NOTÍCIAS

O Algarve já está nas
bancas... e no Expresso

Desde Dezembro que o semanário O Algarve está nas bancas. O regresso deu–
‑se no Dia Nacional da Imprensa e foi assinalado com uma apresentação pública
no Museu Municipal de Faro. O evento contou com a presença de centena e meia
de pessoas, entre as quais diversos autarcas algarvios, a Governadora Civil de Faro,
entre outras individualidades do meio político, social e empresarial do Algarve.
Assumindo como data regular de saída a quinta-feira, este semanário passou
também a ser distribuído gratuitamente com o semanário Expresso, em mais de
500 pontos de venda no distrito de Faro. Ao circular como encarte do jornal Expresso, o semanário O Algarve aumenta a sua tiragem para 10 mil exemplares e
mantém a terça-feira como dia de fecho de edição.

Jornal da Bairrada
premeia melhores
alunos
O Jornal da Bairrada levou a cabo,
no dia 6 de Novembro, a 5ª edição dos
“Prémios Escolares Jornal da Bairrada”. Esta iniciativa distingue os melhores alunos de Português e Matemática
das escolas do concelho de Oliveira do
Bairro e premeia anualmente os alunos, não apenas ao nível da aplicação
escolar e das notas, mas também ao
nível do seu comportamento moral e
cívico.
Nas palavras do director do jornal António Granjeia, ao atribuir estes
prémios escolares o Jornal da Bairrada “promove e valoriza o mérito
dos jovens, premiando a dedicação à
aprendizagem conjugada com estudo
metódico, o interesse e a vontade em
descobrir”.
O valor total do prémio foi de 3900
euros, distribuídos por seis alunos
dos 9º e 12º anos. A sessão de entrega dos prémios escolares contou com
as intervenções do Presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática,
Nuno Crato, e da Professora de Português, Latim e Grego e colaboradora
do Jornal da Bairrada, Luciana Graça.
As comunicações incidiram sobre o
estudo da Matemática e do Português,
respectivamente.

Imagens & Letras
edita mais duas obras
de referência
A editora Imagens & Letras, em colaboração com o semanário “Região de Leiria”, lançou as obras “Intemporal(idades)”, de Leonel Pontes, e “Fotobiografia (Im)
possível de Francisco Rodrigues Lobo”, da autoria de Carlos André.
“Intemporal(idades)” reúne uma selecção de crónicas publicadas no “Região de
Leiria” e é um olhar atento e crítico de Leonel Pontes sobre os factos, os momentos e os grandes temas que mobilizaram o debate na última década, em Leiria e
no País.
A fotobiografia de Francisco Rodrigues Lobo é uma edição de luxo com mais
de 200 imagens dos espaços, ambientes, gravuras de figuras que privaram com o
escritor, as suas matrículas ainda manuscritas na Universidade de Coimbra, entre
muitos outros documentos recolhidos por Carlos André. À semelhança do que já
tinha acontecido com a Fotobiografia de Afonso Lopes Vieira, também a de Rodrigues Lobo tem a marca inconfundível do designer Eduardo Aires.
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“I” contrata
jornalistas
pela Internet
De 1200, ficaram 17. Durante dois
meses, a Sojormedia Capital procurou
jornalistas em todas as áreas, num processo de recrutamento único e aberto
a todos - da Economia à Medicina, do
Direito à Comunicação Social.
O primeiro passo foi dado em Novembro: criar um site - www.queroserjornalista.com - que fosse facilmente
acessível a todos. O sucesso foi imediato. Em duas semanas choveram
candidaturas. Da Economia ao Direito,
da Medicina à Biologia, 1200 pessoas
quiseram ser jornalistas.
Depois viriam as primeiras provas e
as inevitáveis triagens. À medida que o
site lançava novos desafios - primeiro
um texto, depois um vídeo, mais tarde
uma entrevista - o grupo foi ficando
mais pequeno. Dos 1200 candidatos,
três dezenas foram escolhidos para um
curso de formação de quatro dias.
A ideia do curso foi simples: mais
do que contratar jornalistas era necessário testá-los, perceber até que ponto
estavam preparados para contar histórias através de palavras, sons e imagens. Os testes duraram uma semana
e envolveram toda a direcção e equipa
executiva do “I”. Dez horas por dia, de
segunda a sexta, o trabalho continuou
com dezenas de reportagens e videos.
Pelo meio, quatro convidados especiais
falaram sobre o futuro do jornalismo –
Martim Avillez Figueiredo, director do
novo projecto da Lena Comunicação,
Paulo Teixeira Pinto, membro do Conselho Geral do Grupo Lena, Ricardo
Costa, director-adjunto do Expresso e
Vicente Jorge Silva, fundador do jornal
Público. Os quatro apontaram o futuro
de uma profissão onde os jornais são
o ponto de partida para outro tipo de
informação - mais visual, mais apelativa, mais rigorosa. No final dos testes
ficaram 17.
O caminho de três meses foi o prenúncio para um novo projecto. Daqui a
pouco tempo, estes 17 farão parte da
equipa da Sojormedia Capital e do projecto para criar um novo jornal nacional de referência.
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Jantar-conferência
“O Lado Bom da Crise”

“O Lado Bom da Crise” foi o tema
central do VI Jantar-conferência do
semanário Região de Leiria, realizado
ainda em 2008, na Quinta dos Castanheiros, na Boa Vista, Leiria. O encontro
reuniu mais de 300 convidados e ficou
ainda marcado pela homenagem às
maiores e melhores empresas do distrito de Leiria e concelho de Ourém.
O tema do Jantar-conferência, e
também da revista Guia do Empresário que foi lançada na mesma ocasião,
surgiu numa altura em que se torna
oportuno reflectir em torno das lições
e oportunidades que os tempos difíceis estimulam. Para essa reflexão em
muito contribuíram as intervenções de
Paulo Teixeira Pinto, jurista e consultor de empresas, e de Martim Avillez
Figueiredo, jornalista, comentador da

actualidade económica e administrador
da Lena Comunicação. Das intervenções sobressaiu uma lição de motivação e um incentivo à reacção por parte
de Paulo Teixeira Pinto e o apelo à imaginação e à inovação feito por Martim
Avillez Figueiredo.
Um estímulo para a adopção de
boas práticas e um incentivo na reacção
à crise surgiram igualmente da entrega dos prémios às maiores e melhores
empresas feita pelo Região de Leiria
durante o Jantar-conferência. Foram
distinguidas as empresas Lena Construções, Roca, Grupo Socem, Caiado,
Hospital de Santo André e ainda os empresários José Caixeiro e Adelino Carvalho. Mário Matias, presidente da Caixa de Leiria, recebeu o Prémio Especial
Desenvolvimento Regional.

COMUNICAÇÃO
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Campanhas de solidariedade
renderam 33 mil euros
Mantendo a responsabilidade social
no centro da sua actuação e acreditando que os jornais podem ter um papel
dinâmico e interventivo junto daqueles
que mais precisam, a Lena Comunicação voltou à rua com as suas campanhas de solidariedade em diferentes
distritos do País e angariou um total de
33 mil euros.
Aos locais onde no ano passado foram realizadas as campanhas, em Leiria, com o Região de Leiria, Santarém,
com O Ribatejo, e Viseu, com o Jornal
do Centro, juntou-se agora Coimbra,
com o Diário As Beiras.
As campanhas assumem nomes
distintos nos diferentes locais onde
decorrem – em Leiria, “Fazer o Bem
Olhando a Quem”, em Santarém “Um
jornal, Um Sorriso”, em Viseu “Um Natal de Boas Notícias” e em Coimbra “Ardinas Solidários” – e são apadrinhadas
pelos governadores civis, nos casos de
Leiria e Santarém, e pelo presidente da
Câmara, no caso de Viseu.
A campanha do Diário As Beiras
teve algumas particularidades em relação às restantes. Para além de ser o
primeiro ano em que se realizou, durou
4 dias e percorreu os 17 concelhos do
distrito de Coimbra. As receitas da ven-

da de jornais reverteram a favor das
Instituições Particulares de Solidariedade Social daquele distrito.
Em Leiria, os ardinas fizeram o
“Bem Olhando a Quem” em prol do Lar
de Santa Isabel, em Leiria. Em Viseu,
apregoou-se “Um Natal de Boas Notícias” para a APPDA (Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo) e em Santarém
distribuiu-se um “Um jornal, Um Sorriso” para a Fundação Luiza Andaluz.
À semelhança das edições anteriores a campanha foi um sucesso em todos os locais onde esteve presente e em
Coimbra e onde teve lugar pela primeira vez superou todas as expectativas.

AS MINHAS ESCOLHAS

“Ébano Febre Africana”
A proximidade não é um conceito geográfico. Não no jornalismo. Nem mesmo na
imprensa regional, à qual este termo é tão familiar.
O jornalista polaco Ryszard Kapuscinski elevou esta ideia a um patamar superior.
Correspondente em África durante vários anos, preferiu sempre o contacto directo com
as pessoas às conferências de imprensa, a conversa informal às versões oficiais difundidas por agentes do poder. Aproximou-se do cidadão anónimo, ultrapassando a
distância do pensamento político, da cultura e da língua. Era sua convicção de que “é
incorrecto escrever sobre as pessoas sem passar um bocado pelo que elas estão a
passar”.
Não é possível ser-se próximo quando se despreza as pessoas sobre as quais se
escreve. Mesmo quando elas estão ao nosso lado. É necessário renunciar ao comodismo de transcrever o comunicado e sair à rua, “desaparecer entre os cidadãos” para
perceber o que pensam, o que sentem, o que desejam.
É esta postura que me faz gostar tanto de Ryszard Kapuscinki, em particular do seu
livro “Ébano Febre Africana”.
Patrícia Duarte,
Direcção de Marketing da Lena Comunicação
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Civilena constrói
ETAR da Estaveira
A Civilena – Obras de Arte e Empreitadas Gerais, SA teve a seu cargo a construção da ETAR da Esteveira cujo investimento foi de 1.365.292 euros, sendo o dono de
obra Águas do Ribatejo.
A obra consistiu na execução de órgãos da ETAR em betão armado, edifícios
de apoio e arranjos exteriores. Montagem de equipamentos e comissionamento a
cargo de subempreiteiro, Ecotécnica.
A nova ETAR foi edificada no lugar de uma anterior estação de tratamento e em
zona urbana, tendo sido importante o reaproveitamento que foi feito dos materiais
de demolição, evitando-se ao máximo as deslocações de veículos pesados na povoação.

Visita à obra Barreiro/Pinhal Novo
Um grupo de 18 técnicos da Câmara Municipal de Loures visitou, em
Março, a reabilitação do troço ferroviário Barreiro/Pinhal Novo. Esta visita
teve como objectivo dar a conhecer a
implementação da nova legislação sobre resíduos de construção e demolição como também a implementação de
sistemas de gestão ambiental em obra.
Execuções que a Lena Construções e
Abrantina já pratica.
Os técnicos tiveram oportunidade
de visitar uma frente de obra no apeadeiro Penteado, onde está a ser efectuada modernização do apeadeiro.
A visita foi acompanhada por Nélia
Miguel e Helena Lopes, responsáveis
pelo acompanhamento ambiental da
obra, Henrique Santos, gestor de Segurança, Nuno Domingues, responsável pelo planeamento da empreitada, e
João Moita, director de obra.

Linear conclui
empreendimento
de luxo
A Linear concluiu recentemente a sua maior obra de sempre no empreendimento de luxo Victoria Residence, em Vilamoura, com o valor global de um milhão
de euros.
Esta obra contempla a produção e montagem de mobiliário de cozinha, portas e
roupeiros. Sendo este edifício de luxo, a sua tecnicidade e o pormenor foram factores a ter em conta na exigência total da obra. O prazo para a conclusão da obra era
demasiado curto tendo em conta a sua dimensão, no entanto, nos quatro meses
apontados para a montagem de mobiliário a Linear correspondeu com sucesso
aos prazos.
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Reunião de Quadros
Abrantina
Lena
Construções Atlântico
A Lena Construções Atlântico é,
desde o dia 1 de Março de 2009, a nova
designação social da anterior Lena Engenharia e Construções (Açores), SA.
Enquadrada no Conselho Estratégico Lena Construções SGPS, esta
empresa representa um vector essencial na complementaridade da oferta ao
mercado.
Com um posicionamento anterior
marcadamente vocacionado para a Região dos Açores, a Lena Construções
Atlântico vê o seu âmbito de actuação
alargado a Portugal continental, fruto
do novo modelo de organização da área
da Engenharia da Lena Construções
SGPS.
Com este modelo, a Lena Construções SGPS pretende, ao nível da Construção e Engenharia, apresentar uma
oferta estruturada e complementar
para todo o tipo de solicitação a nível
nacional e internacional, independentemente da sua dimensão e área específica.
Neste quadro, a Lena Construções
Atlântico será a empresa responsável
pela prestação de serviços em Portugal Continental e na Região dos Açores,
para todo o tipo de empreitadas.
Com este novo posicionamento
pretende, não apenas manter, como
potenciar a capacidade e qualidade da
prestação de serviço e assegurar a continuação da satisfação dos parceiros.
Os contactos da empresa são: Rua
Estrada de Fátima, Apartado 8, 2490053 Atouguia, Tel: +351249549290 / Fax:
+351249549298.

No passado dia 14 de Março, decorreu, em Lisboa, a primeira Reunião de Quadros da Abrantina.
Esta reunião contou com 34 particpantes, entre Administração da empresa e da
LEC SGPS, colaboradores de primeira linha e directores do Conselho Estratégico.
O objectivo, para além de divulgar os resultados de 2008, foi apresentar a organização actual da empresa, as acções estratégicas e os objectivos para o ano 2009 e
seguintes, assim como o seu enquadramento no Grupo e no Conselho Estratégico.
No final, foi solicitado aos presentes que, uma vez reunidos em grupos, apresentassem uma interpretação artística dos valores da empresa. O resultado foi
muito positivo, não apenas pelos trabalhos apresentados, mas sobretudo pela partilha e comprometimento de todos.
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Engenharia - Inaugurações
No início de 2009 forma inauguradas algumas empreitadas nas quais
as empresas da área da Engenharia da
Lena Construções participaram.
Dessas empreitadas destacam-se
em particular a Escola de Alenquer, a
CRIMA III – Circular Regional Interior
de Mafra e o viaduto da Refer sobre a
Linha do Norte, na Moita.

Engenharia - Adjudicação
de empreitadas
Durante o primeiro trimestre de 2009
foram adjudicadas várias empreitadas
às empresas da área da Engenharia.
De entre as várias empreitadas em
questão, algumas destacam-se pelos
valores envolvidos ou pelo seu carácter
estratégico.
Na área dos Edifícios destacam-se
o Call Center da PT em Santo Tirso, os
edifícios Espace e Explorer no Parque
das Nações em Lisboa, a creche Nova
Terra e o Colégio Bernardete Jesus,
ambos no Algarve.

O Call Center da PT é uma obra
adjudicada pela Portugal Telecom à
Abrantina e à Lena Engenharia e Construções (LEC) pelo valor de aproximadamente 6,5 M €. Relativamente aos
edifícios no Parque das Nações, para o
cliente Bouygues Imobiliária, tratam-se
de dois edifícios de oito pisos, no valor
de 8,1 M €.
No que à área das Vias de Comunicação concerne, destacam-se a adjudicação da construção do prolongamento da Linha Amarela a Santo Ovídio,

incluindo Interface na Estação D. João
II, para o Metro do Porto, e a ENR 315 beneficiação entre Rebordelo e o Nó do
IP4, para o EP.
A empreitada do Metro do Porto, no
valor de 24,4 M €, será construída por
um consórcio formado pela Bento Pedroso, Abrantina e LEC.
A empreitada para o EP, consta da
reabilitação do traçado e da pavimentação de toda a plataforma, numa extensão de 30,3 quilómetros.

TENDÊNCIAS

LABORATÓRIO
LENA CONSTRUÇÕES
O Laboratório da Lena Construções,
SGPS, SA encontra-se vocacionado
para a análise e execução de ensaios
a materiais de construção, constituído
por um corpo técnico qualificado nas
áreas da Engenharia Civil, Química, Geológica e Minas e uma vasta equipa de
analistas.
A sua actividade desenrola-se um
pouco por todo o País através de laboratórios móveis, desempenhando
um papel fundamental no controlo da
qualidade dos materiais aplicados nas
obras, no controlo de agregados e misturas betuminosas produzidos nos centros de produção, no controlo da qualidade no fabrico de tintas, assim como
dos materiais produzidos nas centrais
de betão e artefactos de cimento, do
universo Grupo Lena.
O Laboratório da Lena Construções,
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SGPS estende a sua actividade a clientes
externos encontrando-se em condições
de prestar os mais variados serviços de
controlo de qualidade, nomeadamente
Marcação CE de agregados, artefactos
de cimento e betuminosos, marcação
de betão pronto e acompanhamento de
obra.
O Laboratório Central e sede da actividade encontra-se localizado em Fátima, estando apetrechado com os mais
recentes equipamentos laboratoriais
para a execução de ensaios a materiais
de construção.
A acreditação do laboratório, integrada na estratégia da empresa visando
a satisfação dos clientes e sustentada
na qualidade dos seus serviços, garante
que a sua actividade é desenvolvida observando quer os requisitos normativos,
quer os requisitos dos seus clientes, de
forma a assegurar um elevado grau de
confiança no trabalho executado e nos
resultados dos seus ensaios.
A lista de ensaios encontra-se dis-

ponível para consulta no site www.lenaconstrucoes.pt.
O laboratório aposta no apoio às
empresas na procura de novos produtos, através do seu departamento de
Investigação e Desenvolvimento Tecnológico.
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QUALIDADE

Implementação daS Normas
ISO 9001:2008 e OHSAS 18007:2007
Durante o ano de 2008 foram efectuadas as transições relativas aos referenciais 9001 e 18001, actualizando as versões
de 2008 e 2007, respectivamente.
Sistema de Qualidade
Durante o ano 2008, o Sistema de Qualidade foi revisto
adaptando as alterações normativas do ano 2008. As alterações a introduzir na ISO 9001 em 2008 tiveram como principais objectivos melhorar a clareza, melhorar a compatibilidade com a ISO 14001 e alterar a terminologia com vista a
uma melhoria da sua clarificação e facilidade de tradução.
Sistema de Segurança
Durante o ano 2008, o Sistema de Segurança foi também
revisto adaptando as alterações normativas do ano 2007. Os
objectivos da alteração normativa foram o esclarecimento da
edição anterior (1ª edição), o alinhamento com a ISO 14001 e
a melhoria da compatibilidade com a ISO 9001.
As alterações da edição de 2007 da norma OHSAS 18001
reflectem um maior envolvimento da gestão de topo, dão
maior importância às questões da saúde na segurança no
trabalho e às questões de segurança, incluindo a avaliação
de riscos na fase de planeamento de alterações (gestão da
mudança) e alargam o âmbito de intervenção das pessoas
que trabalham sob controlo da organização.
Algumas definições foram revistas, nomeadamente nos
conceitos de “perigo” e “incidente”, e foram introduzidas novas definições, sendo exemplo a expressão “local de trabalho”.
A Política de SST passa a incluir mais dois compromissos: a prevenção de lesões, acidentes de trabalho e doenças
profissionais e o cumprimento dos requisitos legais e outros
relacionados com os perigos de SST e é acrescentado um
parágrafo relativo à sua comunicação a todos as pessoas
que trabalham sob o controlo da organização. O planeamento de SST foi também revisto tendo sido introduzido
novo requisito relativo à hierarquização das medidas a
implementar.
Nos requisitos legais e outros refere-se que a organização deve comunicar a informação relevante em
termos de requisitos legais e outros às pessoas que
trabalham sob o seu controlo e a outras partes interessadas.
As cláusulas Objectivos (4.3.3) e Programas para
a SST (4.3.4), tal como na norma ISO 14001:2004, deram origem a uma só cláusula que passa a chamar-se
Objectivos e Programas (4.3.3).
Em termos de recursos e responsabilidades é dada ênfase ao papel da gestão de topo, como o responsável máximo pela SST e SGSST, indicando a necessidade de definição
de um membro da gestão de topo, com a responsabilidade
específica para a SST e da sua divulgação pelas pessoas que
trabalham sob o controlo da organização. É também dada
ênfase à responsabilidade de cada pessoa, pela SST, no que
diz respeito ao seu trabalho.
Na cláusula de competência, formação e sensibilização,

o âmbito de intervenção é alargado a todas as pessoas que
trabalham sob o controlo da organização, sendo incluídas
nas questões de competência, de formação e sensibilização.
Na comunicação foi incluída não apenas a necessidade de
responder a comunicações relevantes de partes interessadas
externas, mas também de consultar essa partes interessadas externas sobre matérias de SST, quando pertinente.
As cláusulas relativas à documentação indicam que a documentação deve ser proporcional à complexidade da organização e aos perigos e riscos identificados. Devem ainda ser
documentados os procedimentos cuja ausência pode levar a
desvios aos compromissos assumidos na política e objectivos
de SST.
Na preparação e capacidade de resposta a emergências
a organização deve ter em consideração as necessidades e
expectativas de partes interessadas relevantes, como, por
exemplo, os vizinhos e os bombeiros, na fase de planeamento
da actuação em situações de emergência.
Foi introduzida uma nova subclásula de avaliação da conformidade, passando a ser clara a necessidade da organização verificar sistematicamente se todos os requisitos legais e
outros requisitos aplicáveis estão a ser cumpridos.
Na investigação de incidentes foram introduzidas algumas alterações para melhorar os resultados das investigações.
Na revisão pela gestão, as alterações são essencialmente
ao nível da explicitação das entradas e saídas a considerar
neste processo e ao nível da disponibilização dos resultados
da revisão pela gestão para comunicação e consulta.
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JURÍDICO

Código dos Contratos
Públicos: Impactos
nas Empreitadas
A contratação com o sector público representa uma importante fatia do volume
de negócios da Lena Construções. Como já foi amplamente divulgado, esta contratação pública, desde 30 de Julho de 2008, passou a estar sujeita á disciplina do
novo Código dos Contratos Públicos. Pese embora a entrada em vigor deste novo
diploma em Julho de 2008, apenas no passado mês de Janeiro de 2009, a Portaria
que define os requisitos e condições de utilização das plataformas electrónicas entrou em vigor tendo sido dado às entidades adjudicantes um lapso de tempo para
que se pudessem preparar na área das novas tecnologias.
Estes diplomas trazem, de facto, mudanças profundas na actividade da Lena
Construções, não podendo nós deixar de estar expectantes e apreensivos. Expectantes, porque, em suma, existem inúmeras dúvidas de como as plataformas electrónicas irão funcionar na prática. Apreensivos, porque nos interrogamos sobre
as garantias de segurança jurídica que tais plataformas electrónicas irão oferecer
aquando do upload da proposta. Contudo, é de louvar a ousadia e eficácia deste Código em terminar com os processos burocráticos que há anos envolviam o
processo de formação do contrato de empreitada. Porém, a par desta virtude da
simplificação de procedimentos, existem neste Código, infelizmente, aspectos que
em muito penalizam a actividade dos empreiteiros
Um dos pontos que causou grande celeuma foi o facto de este Código fazer impender sobre o empreiteiro obrigações de revisão do Caderno de Encargos, leia-se
“Projecto da Obra”. É o processo dos “erros e omissões”, que já existia na anterior
legislação, mas apenas após a assinatura do contrato de empreitada. Contudo,
este novo Código vem transportá-lo para a fase de preparação da proposta, altura
em que se obrigam os concorrentes a detectarem estes erros ou omissões. Caso,
na fase de execução de empreitada se venha a verificar algum erro ou omissão
do projecto, que o empreiteiro devesse detectar naquela fase preliminar, à luz do
critério da diligência objectivamente exigível, sem que o tenha feito, é responsável
pelo pagamento de metade do valor desses trabalhos.
Esta responsabilização foi alvo de muita contestação, e é, na nossa perspectiva,
irrazoável, na medida em que desresponsabiliza a entidade adjudicante e os projectistas de uma peça do procedimento concursal da sua autoria.
Outros aspectos penalizantes para o Co-contratante prendem-se com o alargamento do período de garantia das obras que, em alguns casos passa
de cinco para 10 anos (prevendo mesmo um regime mais apertado que
o próprio Código Civil), ou ainda a questão do regime dos trabalhos a
mais, que decresce de 25% para 5%, percentagem pouco verosímil face
às inúmeras alterações que sempre norteiam a execução de uma
empreitada.
Todas estas contrariedades da nova legislação deverão
servir para aguçarmos o nosso empenho e reforçar
competências num mercado assaz competitivo.

Ana do Céu
DIRECÇÃO JURÍDICA DA LEC
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Prémio
Canal Lena
O vencedor da edição de 2007 do
concurso interno Canal Lena foi António Silva, que usufruiu do seu prémio
já durante o mês de Janeiro de 2009 e
partilhou com o Inforlena a sua experiência única.
O colaborador António Silva realizou
uma viagem à América do Sul durante
15 dias, tendo visitado a Argentina e o
Brasil.
Dos vários locais visitados, onde

pontuam, entre outros, Buenos Aires,
Ushuaia e Calafate, na Argentina, ou
Rio de Janeiro e Buzios no Brasil, este
colega mostrou preferência pelos destinos menos urbanos.
De facto, os leões marinhos e o
Parque Natural “Tierra del Fuego”, em
Ushuaia, o Glaciar Perito Moreno, em
Calafate, e as praias em Buzios, são locais que considera de passagem obrigatória.
Para além dos destinos, o Inforlena
apurou ainda que a culinária argentina
é digna de referência.
Ao António Silva os nossos parabéns
e reconhecimento pelo mérito no Canal
Lena e desempenho no concurso promovido pela Lena Construções.
RSE

nova
identidade
corporativa
A Abrantina remodelou o seu logótipo durante o mês de Março.
Esta actualização do logótipo pretende marcar um momento importante na história já rica da Abrantina,
escrita desde o ano de 1927.
A imagem corporativa agora decidida sugere a modernidade e crescimento da empresa, mantendo-a ligada à sua imagem, rica em experiência,
know-how e tradição no mercado da
construção em Portugal.
A Reunião de Quadros da Abrantina, realizada no dia 14 de Março, foi o
dia seleccionado para a apresentação
interna da nova imagem.

Lena Construções entrega bens essenciais
a famílias carenciadas
Graças à solidariedade de todos os colaboradores da Lena Construções SGPS,
foi possível oferecer um início de ano melhor a famílias mais carenciadas.
Mais de 200 quilos de alimentos e 250 peças de vestuário foram recolhidos na
campanha intitulada “Um Natal mais próximo”, onde todos os colaboradores tiveram a oportunidade de contribuir com bens alimentares e roupa.
Como resultado, várias acções de solidariedade foram desenvolvidas, nomeadamente em Sacavém, onde foram oferecidos cabazes com bens essenciais a 38
famílias carenciadas.
Na Região da Madeira o resultado da contribuição dos colaboradores foi entregue à instituição Abraço.
Também na freguesia de Santa Catarina da Serra, em Leiria, foram distribuídos
vestuário e brinquedos a mais de 20 famílias carenciadas.
No total, mais de 200 pessoas carenciadas foram abrangidas por esta acção
de solidariedade onde todos os colaboradores da Lena Construções SGPS tiveram
oportunidade de ajudar quem mais precisa.
Esta iniciativa insere-se na política de responsabilidade social que o Grupo
Lena tem para com a sociedade, onde todos os anos reforça os seus laços de proximidade com a população.
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ESTRATÉGIAS

Roadpaint e Ecodimulti
dão origem à Ecopaint

CONCESSÕES

Lena Construções
no Litoral Oeste e Baixo Tejo
Mais uma vez a Lena Construções
SGPS está presente em dois dos principais projectos nacionais para os próximos anos: a concessão Baixo Tejo e a
concessão Litoral Oeste.
A Concessão do Baixo Tejo integra
um conjunto de infra-estruturas, num
total de 70 km, dos quais 32 km dizem
respeito a construção, conservação e
exploração, e 38 km correspondem a
um aumento do número de vias, conservação e exploração, num investimento total de 278 milhões de euros.
Este conjunto de infra-estruturas
terá um impacte positivo junto das populações do Distrito de Setúbal, proporcionando um incremento da mobilidade
inter-concelhia, e com reflexos positivos junto daqueles que, diariamente, se
deslocam para Lisboa. A Concessão do
Baixo Tejo. Os efeitos positivos irão reflectir-se também ao nível da actividade
económica e do tecido empresarial que,
desta forma, ganha uma maior competitividade.
Este consórcio é composto pelos
seguintes accionistas: Brisa, Transport
Infrastructure Investment Company,
Teixeira Duarte, Zagope, MSF, Odebre-
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No início de Março, a Roadpaint e a Ecodimulti deram origem à Ecopaint. A
Ecopaint vai integrar na sua carteira de produtos as marcas Profitinta e Roadpaint,
sendo responsável pela sua produção e comercialização.
A Profitinta apresenta uma vasta oferta de produtos de tintas ecológicas para o
sector da construção. Esta marca possui duas linhas de produtos de elevada qualidade embora com posicionamentos diferenciados: a linha Classic com produtos de
gama básica e a linha Gold com produtos de gama Premium.
A Roadpaint, identificada anteriormente como empresa, passou a ser a marca
especializada da Ecopaint em produtos termoplásticos para marcação rodoviária.
Esta decisão visa optimizar os recursos utilizados pelas duas empresas bem
como valorizar o conhecimento transversal por elas adquirido ao longo de vários
anos de experiência e profissionalismo.
Pretende-se manter as marcas de referência no sector das tintas, Profitinta e
Roadpaint, alicerçadas na investigação, desenvolvimento e inovação.
A Ecopaint integra a área de negócio da Lena Construções Indústria que opera sobretudo no sector da construção. Esta área de negócio caracteriza-se pela
forte aposta na área da investigação e desenvolvimento, sendo este investimento
materializado em alternativas inovadoras, ecológicas e sustentáveis. A Ecopaint
apresenta um leque de produtos e serviços abrangentes e complementares, considerando como valores fundamentais o Rigor e Solidez, estando em plena harmonia
com o Grupo Lena.

cht, Lena Construções e Serviços, e Alves Ribeiro.
A concessão Litoral Oeste corresponde a um investimento total de 622M€
milhões de euros, terá uma extensão
total de 109 km (construção/exploração
de 85 km+exploração de 24 km) mais 2
km de alargamento, e abrangerá uma
população residente de 400 mil habitantes, distribuídos por nove concelhos
(Alcobaça, Nazaré, Porto de Mós, Batalha, Leiria, Marinha Grande, Ourém, Tomar e Torres Novas), que verão os seus
tempos de percurso significativamente
reduzidos.
Esta concessão vai constituir um
forte impulso para o incremento de
uma rota turística de excelência, permitindo ligar em rede vários itinerários turísticos, onde se incluem ex-libris como
os Castelos de Leiria e de Porto de Mós
e monumentos Património Mundial,
como os Mosteiros de Alcobaça e da
Batalha – distinguidos com o título de 7
Maravilhas de Portugal – e o Convento
de Cristo, em Tomar, bem como a emblemática praia da Nazaré e o insigne
Santuário de Fátima.
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TECNOLOGIA

Artiportela e Profitinta
apresentam novidades na web
Os sites da Artiportela e Profitinta mudaram. Estão
mais atractivos, mais rápidos e mais virados para a interactividade com os utilizadores.
A empresa Artiportela, especializada na fabricação de
artefactos de cimento, e a Profitinta, marca referência no
comércio de tintas e impermeabilizantes de base aquosa para a construção, apresentaram no início de 2009 os
seus respectivos sites totalmente remodelados.
Os novos sites, para além de descreverem todas as
características técnicas dos produtos comercializados,
bem como os diversos serviços prestados, permitem que
os utilizadores no site da Artiportela tenham a possibilidade de utilizar um simulador de aplicação de pavimentos
e cores, enquanto na Profitinta o site possibilita aos navegadores criar o ambiente da sua casa ao nível de cores e
efectuar o cálculo imediato do respectivo consumo.
Pretende-se que as novas ferramentas representem
uma mais-valia e uma maior proximidade para os actuais
e futuros clientes bem como parceiros.
A nova imagem em www.artiportela.pt e www.profitinta.pt é mais sofisticada e enquadra-se na nova política de
inovação das empresas, apostando neste canal como um
factor para fomentar os seus negócios.

Quinta da Igreja já está on-line
Também o empreendimento Quinta da Igreja já está
disponível na Internet. A Lena Construções Imobiliária,
dedicada ao investimento e promoção de projectos imobiliários, vai possibilitar a consulta online dos diversos empreendimentos disponíveis para venda. A Quinta da Igreja,
em Gondomar, é o primeiro empreendimento a merecer
destaque na Web.
Este edifício está situado numa zona que permite aos
seus habitantes ter uma vida tranquila e simultaneamente muito próximo da cidade.
Visite em http://quintadaigreja.lenaconstrucoes.pt e
conheça todos os pormenores deste empreendimento.
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Projecto E-LENA
em pleno desenvolvimento
No passado mês de Dezembro realizou-se a reunião de kick-off que marcou o início formal do projecto E-LENA
– o projecto de implementação da nova
ferramenta ERP do Conselho Estratégico Lena Construções.
Esta ferramenta de informação integrada de gestão – eBS (e-Business
Suite) – será fornecida e implementada
em parceria com a Oracle.
Desde então deram-se os primeiros passos importantes no desenvolvimento deste projecto. Em Janeiro, iniciaram-se as sessões de trabalho para
definição de processos da primeira fase
a implementar no eBS, contando com a
presença da equipa da Oracle. Começou-se, de acordo com o previsto, pela
área Administrativa e Financeira, que
também inclui a definição do Controlo
Económico, prosseguindo com a área
da Logística (Compras e Armazéns).
Para além das equipas internas e da
Oracle, este projecto contou com a presença, de acordo com o planeamento,
da eChiron (implementação dos módulos de Projectos) e da XRT (ferramenta
de gestão de tesouraria e conciliação
bancária).
Já em em Fevereiro, concluiu-se a
formação inicial no eBS com o objectivo de dar a conhecer aos intervenientes
(Team Leaders e Utilizadores-Chave)
da primeira fase do projecto e à Direcção de Sistemas de Informação (DSI), a
estrutura global e a forma de trabalhar
do eBS. Foi uma formação abrangente
de conceitos e não de processos, constituindo o primeiro contacto com a nova
ferramenta, com a duração de três semanas.
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O que vai acontecer
Até ao final de Abril, decorreu a
fase de Definição de Processos Futuros, que teve início no dia 5 de Março.
Nesta fase pretende-se, em conjunto
com a Oracle, XRT e eChiron (módulos de Projectos), conhecer em detalhe
as soluções específicas para as necessidades identificadas para a Lena
Construções, SGPS, analisá-las e, se
necessário, adaptá-las.
Estão a decorrer desde Março os
sub-projectos de Conversão de Dados
e de Integração de Dados. Estes subprojectos, essenciais para o sucesso
do Projecto E-LENA, envolverão recur-

sos internos técnicos e não-técnicos,
contando também com a intervenção
da Oracle.
A Conversão de Dados garantirá a
passagem de dados dos sistemas actuais (PHC e Minimal) para a eBS.
A Integração de Dados tem como
objectivo garantir a ligação contínua de
dados entre os sistemas actuais (PHC,
Minimal, 7i e outros) com a eBS.
Estas tarefas decorrerão em simultâneo com a implementação da eBS,
pois estão sincronizadas com a mesma. O objectivo é que no momento do
início de utilização da eBS, as necessidades e os fluxos de informação estejam garantidos.
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Área de Negócio da Engenharia
com novo modelo de organização
A área de Negócio da Engenharia
da Lena Construções apresentou um
novo modelo de organização para 2009,
que tem como objectivo apresentar
uma oferta integrada ao mercado da
engenharia e construção, não apenas
a nível nacional mas também no plano
internacional.
O Conselho Estratégico Lena Construções segmentou o mercado da engenharia e construção com base em
critérios objectivos — dimensão da empreitada, a sua localização geográfica
e a sua especialização — e apresenta
empresas específicas, com Conselhos
de Administração próprios, para actuar
em cada situação.
Desta forma, a Lena Construções
pretende ser mais competitiva, oferecer um serviço de melhor qualidade e
optimizar a gestão e recursos, fazendo com que cada empresa desenvolva
a sua actividade naquilo que melhor
sabe fazer e onde tem mais capacidade
e experiência.
A Engenharia encontra-se segmentada da seguinte forma:
• Lena Engenharia e Construções
SA: empreitadas em Portugal Continental, acima de 5 milhões de euros,
nas áreas das Vias de Comunicação,

Ambiente e outras infra-estruturas, Obras de arte e Obras hidráulicas;
• Abrantina SA: empreitadas em Portugal Continental,
acima dos 5 Milhões de euros, na área dos Edifícios. Empreitadas na Região da Madeira, na área dos edifícios;
• Lena Engenharia e Construções Madeira SA: empreitadas na Região da Madeira, nas áreas das Vias de Comunicação, Ambiente e outras infra-estruturas, Obras de arte e
Obras hidráulicas;
• Lena Construções Atlântico SA: empreitadas em Portugal continental, abaixo dos 5 milhões de euros, em todas as
áreas, à excepção de Obras de arte. Empreitadas na Região
dos Açores;
• Civilena SA: empreitadas em Portugal continental, na
área das Obras de arte, abaixo dos 5 milhões de euros;
• Engenharia Internacional: empreitadas fora do território
Português. Abrantina para empreitadas de Edifícios e a Lena
Construções para as restantes áreas.
Este modelo de organização permite não apenas exponenciar a complementaridade entre as empresas, como apresentar uma capacidade de resposta e uma cobertura de serviços,
ao nível dos melhores agentes do mercado.

INDÚSTRIA

Lena Agregados apresenta
crescimento nas vendas externas
A Lena Agregados — empresa da
área de negócio da Indústria da Lena
Construções que tem como missão a
exploração e comercialização de agregados e misturas betuminosas — tem
vindo desde o ano 2005, data do seu início, a crescer na quota de mercado externo ao Grupo Lena (GL).

Em termos gerais, o ano de 2008
caracterizou-se por uma forte retracção
da economia mundial com repercussões
óbvias no mercado nacional da construção. Apesar desta conjuntura desfavorável, a Lena Agregados viu a sua carteira de clientes externos ao GL crescer,
fruto de uma estratégia de prospecção

e desenvolvimento associada a políticas
de proximidade e parcerias com clientes e fornecedores que se mostrou bem
sucedida.
Este crescimento é demonstrado
na carteira de negócios da empresa,
apresentando uma evolução de 43% em
2007, para 64% em 2008.
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DESTAQUE

Variante à EN351 liga Oleiros
a Sobreira Formosa

Em cima, da esquerda para a direita: Marco Gonçalves, António Dias, Domingos Araújo, Nuno Martins, Carlos Gomes, Luís Trancoso e Maria Geraldes;
Em baixo, da esquerda para a direita: Tiago Marcelino, António Madeira, Nélio Oliveira e Hélder Matos.

A construção da variante à EN351,
uma via transversal ao IC8 que vai permitir ligar Oleiros a Sobreira Formosa,
no distrito de Castelo Branco, é mais um
exemplo de uma grande obra rodoviária,
a cargo da Lena Engenharia e Construções, que vai trazer melhores acessibilidades, e por consequência, um maior
desenvolvimento para a população local, que actualmente é servida por uma
rede rodoviária centenária desajustada
dos tempos modernos.
Segundo Nélio Oliveira, Director de
Obra, o traçado projectado representa
uma variante à actual EN351 entre Isna
e Sobreira Formosa e da EN233 entre
Sobreira Formosa e a EN241. O presente traçado tem início a Nascente de Isna
sobre o CM1308, desenvolvendo-se praticamente sobre o existente, a partir do
qual se desvia no sentido SW, passando
por Souto e a poente de Atalaia, e terminando sobre a EN241 junto ao IC8.
A nova estrada, objecto desta em36_INFORLENA JAN/MAR 2009

preitada, tem uma extensão de 14 quilómetros, compreende 12 ligações de nível à rede viária existente e sete viadutos
contemplados no projecto das obras de
arte, cuja extensão totaliza 783 metros.
A nova estrada caracteriza-se por
uma faixa de rodagem de nove metros.
“Trata-se de uma estrada de montanha,
com inclinações longitudinais acentuadas ao longo do seu traçado”, revela o
Director Técnico da Empreitada, recordando que o facto de alguns troços se
desenvolverem a altitudes mais altas
provocaram condicionalismos por força
do Inverno, nomeadamente com a neve
a provocar algumas paragens. “Neste
momento estamos a trabalhar a 100 por
cento em dois terços do traçado total”,
revela ainda, explicando que lateralmente à EN351 desenvolvem-se vários
acessos, designados por caminhos
paralelos, de modo a permitir acessibilidade às parcelas que possam ficar
isoladas com a construção da mesma.

Os principais eixos viários intersectados
com o traçado da EN351 são o CM1308,
a EN241 e a EN233.
Trata-se globalmente de uma obra
rodoviária tradicional, compreendendo
trabalhos de terraplenagem, drenagem,
pavimentação, obras acessórias, equipamentos de sinalização e segurança, e
obras de arte especiais (viadutos). Tem
a particularidade de 20 por cento dos
aterros serem efectuados com recurso
a geogrelhas (ver glossário), diminuindo
assim a ocupação de terrenos confinantes pelas saias dos aterros.
As passagens hidráulicas são materializadas em chapa ondulada, contribuindo para a diminuição da velocidade de escoamento das águas pluviais.
Todos os principais vales, os quais incluem linhas de água permanentes, são
atravessados por viadutos, minimizando
assim impactos negativos, do ponto de
vista ambiental, nessas zonas.

CONSTRUÇÕES

Os números:
• 923.000m3 de escavações
• 641.000m3 de aterro
• 282.000m3 de terras a vazadouro
• 57.000m3 de leito de pavimento
• 179.000ton de tout-venant
• 43.000ton de misturas
betuminosas
• 27kms de vedações
• 11kms de caminhos paralelos
• 20.000m2 de betão projectado
em taludes
• 30.000ml de pregagens
em taludes
• 40.000m2 de rede metálica
em taludes
• 84 candeeiros
• 11.800m de guardas
de segurança metálicas
• 9.200m de guardas
de segurança rígidas
tipo New-Jersey
• 26.000m3 de betões

A equipa:
• Direcção de Produção: Barrocas Duarte
• Director Técnico da Empreitada:
Nélio Oliveira
• Ambiente e Qualidade: Patrícia Lopes
• Gestora de Segurança: Maria Geraldes
• Técnico de Segurança: Duarte Morgado
• Obra Geral: António Madeira
• Obras de Arte: Tiago Marcelino

Glossário:
Geogrelhas: Um processo construtivo que permite reduzir a área de implantação de uma estrada nova. Sendo esta uma estrada de montanha, com
declives acentuados, isto obriga a que os aterros tenham uma grande área de
implantação (saias dos aterros). Para reduzir essas grandes áreas são introduzidas geogrelhas, em polímero, que são utilizadas como elemento de reforço
dos taludes, neste caso em associação com uma manta de fio de côco, permitindo assim uma melhor sustentação dos solos e com possibilidade de uma
cobertura vegetal.

Os factos:
• Obra: EN 351 - Isna de Oleiros /
Pontão do Laranjeiro (IC8)
• Dono de obra: E.P. Estradas de Portugal, S.A.
• Data de adjudicação: 7/27/08
• Data prevista para
a finalização: 7/17/10
• Empreiteiro: Lena Engenharia
e Construções, S.A.
• Valor: 16.359.915,22 euros
• Empresas do grupo Lena
envolvidas: Dualidade, Lena
Agregados, Lenobetão, Viamarca
e Civilena
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DESCOBRIR

Lena Construções
“sobe ao palco”

A Lena Construções lançou o desafio para a criação do Grupo de Teatro LC a
todos os colaboradores do universo de empresas deste Conselho Estratégico.
O intuito é, acima de tudo, desenvolver as competências dos colaboradores
e, nesse sentido, o teatro é uma actividade completa que imprime disciplina,
exige dedicação, capacidade para trabalhar por objectivos, o espírito de equipa
e a capacidade para improvisar. Afinal, todos nós somos “actores” no palco da
vida.
Em Junho, o Grupo de Teatro LC compromete-se a apresentar frutos do
seu trabalho com a representação de uma peça infantil dirigida aos filhos dos
colaboradores.

Maratona de
Futsal
Já na sua 2ª edição, a Lena Construções organizou mais uma Maratona de Futsal no final de 2008,
no Pavilhão da União Desportiva da Serra, em Leiria.
Participaram várias equipas internas e externas:
Lena Construções Engenharia, Lena Construções
Indústria, Abrantina, STET, Civipartes e Moviter.
Esta saudável competição contou com intervalos em que as equipas puderam retemperar forças
e onde não faltou o essencial apoio logístico, mais
concretamente, um apoio alimentar.
O objectivo principal – fortalecimento de relações interpessoais entre os participantes – foi perfeitamente conseguido, ficando para a história o facto da equipa da Abrantina se ter sagrado vencedora
pelo segundo ano consecutivo.
38_INFORLENA JAN/MAR 2009

Travessia
da Ponte
25 de Abril
No passado dia 22 de Março realizou-se a 18ª edição da meia maratona
Travessia da Ponte 25 de Abril. Os colaboradores do Conselho Estratégico
das Construções aderiram em força,
tendo apresentado mais de 50 inscritos
na prova.
Apesar da esmagadora maioria ter
participado na prova da mini maratona,
houve também quem se apresentasse
com outra forma física e preparação
psicológica, tendo participado na meia
maratona.

CONSTRUÇÕES

GLOSSÁRIO

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS
EM BETÃO – OS ENSAIOS DE IDENTIDADE
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 301/2007 de 23 de Agosto, surge a obrigatoriedade da implementação da NP EN 206-1 – “Betão. Parte 1 – especificação,
desempenho, produção e conformidade” pelo produtor de betão, mas ao mesmo
tempo estabelece obrigatoriedade do utilizador efectuar o controlo do betão através de ensaios de identidade.
Para a análise do tema deveremos verificar as classes de inspecção estabelecidas na NP ENV 13670-1 – “Execução de estruturas de betão. Parte 1 – Regras Gerais” pois os ensaios de identidade serão ou não obrigatórios consoante as classes
de inspecção.

CLASSES DE INSPECÇÃO
CLASSE DE INSPECÇÃO 1

CLASSE DE INSPECÇÃO 2

CLASSE DE INSPECÇÃO 3

TIPO
DE CONSTRUÇÃO

Edifícios ≤ 2 andares.

Edifícios > 2 andares;
Pontes correntes.

Pontes especiais;
Edifícios de grande altura;
Grandes barragens;
Edifícios para centrais
nucleares;
Reservatórios.

TIPO DE ELEMENTOS
ESTRUTURAIS

Lajes e vigas de betão armado com vãos < 10 m;
Pilares e paredes simples;
Estruturas de fundações
simples.

Lajes e vigas de betão armado
com vãos > 10 m;
Pilares e paredes esbeltos;
Maciços de encabeçamento de estacas;
Arcos < 10 m

Arcos e abóbadas em betão
armado;
Elementos fortemente comprimidos;
fundações delicadas e complicadas; Arcos > 10 m.

TIPO
DE TECNOLOGIAS
USADAS

Estruturas com elementos préfabricados

Estruturas com elementos
pré-fabricados

Estruturas com elementos
pré-fabricados;
Tolerâncias especiais.

BETÃO

Classe de resistência ≤ C25/30

Qualquer classe de resistência

Qualquer classe de resistência

CLASSE
DE EXPOSIÇÃO

X0; XC1; XC2; XA1; XF1

Qualquer classe de exposição

Qualquer classe de exposição

ARMADURAS

Passivas.

Passivas e de pré-esforço

Passivas e de pré-esforço

ENSAIOS DE IDENTIDADE
Para estruturas das classes de inspecção 2 e 3, o utilizador deverá verificar a
resistência do betão à compressão através da realização de ensaios de identidade
previstos na NP EN 206-1 – “Betão. Parte 1 – especificação, desempenho, produção e conformidade”, no entanto estes só se tornam obrigatórios na classe de
inspecção 1 se estabelecidos nas especificações do projecto.
Os ensaios de identidade devem ser efectuados em laboratórios acreditados,
podendo a amostragem ser efectuada no local de entrega, pelo produtor sob controlo do utilizador.
Compete ao Director Técnico da obra ou à entidade fiscalizadora a supervisão
da construção das estruturas de betão sendo responsáveis pela verificação de que
o betão colocado em obra está de acordo com a NP EN 206-1 e de que os resultados
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dos ensaios de identidade cumprem os critérios de identidade estabelecidos na NP
EN 206-1 ou os critérios de aceitação referidos nas especificações do projecto.
Quando requerido, devem ser colhidas amostras para ensaios de identidade
no local de colocação ou, no caso de betão pronto, no local de entrega tendo como
finalidade determinar se um determinado volume de betão pertence à mesma população considerada como conforme.
AMOSTRAGEM: NP EN 12350-1
Deverá ser definido o volume de betão em causa e o número de amostras a
colher desse volume. Para a definição do volume de betão em causa deverá ser
atendido segundo os seguintes princípios: - Amassadura ou carga em dúvida; -Betão fornecido para cada piso de um edifício ou grupo de vigas / lajes de um piso ou
edifício ou grupo de pilares / paredes dum piso ou edifício ou partes semelhantes
de outras estruturas; - Betão entregue num local durante uma semana, mas não
mais de 400 m3.
ENSAIO: NP EN 12390-3
Toma-se como resultado a média dos resultados de dois ou mais provetes
duma mesma amostra e ensaiados à mesma idade. Se a diferença entre os resultados dos provetes for superior a 15% da média, esses resultados não devem ser
considerados, excepto se houver estudo que revele uma razão aceitável que justifique a eliminação de um determinado ensaio individual.
CRITÉRIOS DE IDENTIDADE
BETÃO COM CERTIFICAÇÃO DO CONTROLO PRODUÇÃO EM FABRICA
NÚMERO DE RESULTADOS DO
VOLUME EM CAUSA

CRITÉRIO 1
2
MÉDIA (N/MM )

CRITÉRIO 2
RESULTADOS INDIVIDUAIS
2
(N/MM )

1

Não aplicável

fci ≥ fck - 4

2–4

fcm ≥ fck + 1

fci ≥ fck - 4

5–6

fcm ≥ fck + 2

fci ≥ fck - 4

BETÃO SEM CERTIFICAÇÃO DO CONTROLO PRODUÇÃO EM FABRICA
NÚMERO DE RESULTADOS
DO VOLUME EM CAUSA

CRITÉRIO 1
2
MÉDIA (N/MM )

CRITÉRIO 2
RESULTADOS INDIVIDUAIS (N/
2
MM )

3

fcm ≥ fck + 4

fci ≥ fck - 4

fcm – Resistência média à compressão do betão; fck – Resistência característica à compressão do betão ; fci – Resultado individual do ensaio de resistência à
compressão do betão.

João Esteves
Director de Laboratório
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Bioteca: criopreservação
de células estaminais

Temos como missão disponibilizar
os avanços mais recentes de biotecnologia e biomedicina para a melhoria
da saúde e do bem-estar dos nossos
clientes, com base nos mais avançados
padrões científicos de qualidade e segurança.
As instalações laboratoriais e de
investigação e desenvolvimento localizam-se no Pólo Tecnológico de Lisboa,
proporcionando todas as infra-estruturas necessárias à implementação da
tecnologia de criopreservação de células estaminais, nomeadamente laboratórios completamente equipados segundo os mais modernos conceitos de
funcionalidade, higiene e segurança, e
com uma equipa altamente qualificada
e dotada, capaz de assegurar os mais
elevados índices de fiabilidade e desempenho técnico.
Recorrendo aos mais recentes avanços científicos e tecnológicos na área da
biotecnologia e com uma vasta de equipa, a Bioteca aposta fortemente na Investigação e Desenvolvimento (I&D).
“O futuro deles está lançado, nada
está garantido, mas tudo pode estar
protegido.”
Bioteca conhecimento e saber de
mãos dadas… com o seu filho!
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Lena Inovação
prepara futuro
Foi formalmente constituída no final de 2008 a mais recente holding do Grupo Lena. Agregando as participações
que detém, juntamente com a Inovcapital, em empresas
da área das ciências da vida, 2009 será um ano importante
para o crescimento deste sector.

Bebé Vida Spain

Em Portugal a Bioteca iniciou já a sua segunda acção de comunicação em TV, tendo
sido a primeira empresa de criopreservação
de células estaminais a faze-lo em Portugal.
A aposta na diferenciação e na investigação,
complementada com as acções desenvolvidas e a desenvolver pelas outras empresas
da Lena Inovação, permitirão o lançamento de
várias novidades ao longo do ano, como, por exemplo a identificação do microrganismo em caso de contaminação bacteriana,
sendo o primeiro laboratório a fazê-lo.
A Genetest terá uma maior visibilidade quer para o publico em
geral quer para o publico especialista, o sector médico, prescritores
do painel de testes genéticos desenvolvidos e comercializados pela
empresa. Ainda no primeiro semestre será ensaiado um novo produto genético capaz de suscitar a curiosidade e o interesse publico,
sendo que novos painéis de testes estão em preparação.
No caso da Imunostar a empresa verá a sua actividade relançada, com a reformulação do site quersaber.com e imunostar.com,
permitindo a compra on-line, estando previsto igualmente a sua presença no canal farmácia. Com um posicionamento e uma carteira
de produtos seleccionados de forma a dar conhecimento e utilidade
aos seus clientes, produtos como o cigarro electrónico, testes de
fertilidade ou de infidelidade passarão a estar disponíveis de forma
fácil e cómoda. E ao longo do ano muitos produtos novos de saúde,
diagnostico e bem-estar serão disponibilizados.
Em Espanha está para breve a inauguração oficial nas novas ins42_INFORLENA JAN/MAR 2009

talações das nossas
empresas participadas. Aqui,
para além da actividade já desenvolvida pela
Bioteca Spain e pela Cliemesa, com as análises clínicas, também a Genetest e a Imunostar vão iniciar a
sua actividade no mercado Espanhol.
Mas Espanha não será o único mercado onde
este sector estará presente. Até ao final do ano, dois
novos mercados internacionais poderão vir a ser
cobertos pela actividade de uma ou mais empresas
deste sector, na Europa e na América.

TURISMO
E SERVIÇOS

Dualidade implementa
no Baixo Sabor
novo serviço
de monitorização
Foram concluídas com sucesso as negociações com o ACE (ODEBRECHT/Lena
Construções) para a prestação de serviços de topografia de apoio à execução do
mega projecto de construção da obra de Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo
Sabor, com uma duração prevista de 54 meses.
Foram também adjudicados à Dualidade os trabalhos de monitorização geodésica das escavações subterrâneas e as escavações a céu aberto dos escalões de
montante e de jusante.
Com a monitorização das referidas obras, a Dualidade dá assim início a uma
nova área de actividade com grande importância a nível nacional na instrumentalização e controlo de estruturas.
A implementação deste projecto permitirá o desenvolvimento de uma actividade complementar à área de negócio da empresa, introduzindo novos conceitos na
aquisição, processamento e análise estatística de dados georreferenciados para
controlo e monitorização estrutural de pontes, túneis, barragens, para análise de
deslocamentos estruturais no auxílio à segurança e prevenção de acidentes.
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RESPONSABILIDADE

Lena Turismo e Serviços
promove acção
de solidariedade no Natal
Durante a época de Natal, a Lena Turismo e Serviços levou a cabo uma campanha de angariação de donativos entre os seus colaboradores que inclui a recolha
de alimentos, roupas, material escolar, etc.
Numa época em que a solidariedade está mais presente no espírito de todos, o
objectivo foi reunir o máximo de bens para poder ajudar quem precisa.
Nesta acção foi possível reunir, com a colaboração de todos, duas carrinhas
com alimentos, roupas e material escolar, que foram entregues respectivamente
ao Centro de Acolhimento de Leiria e à Casa da Criança de Ourém, no dia 22 de
Dezembro.
Uma ajuda que certamente contribuiu para uma melhor Natal destas duas instituições.

Equicomplex, Equiflow, Liz on-line e Publicenso
surpreendem com curso LGP
Com base nos valores fundamentais do Grupo Lena, as empresa Equicomplex,
Equiflow, Liz On-Line e Publicenso têm desenvolvido vários projectos para que sejam
reconhecidas no mercado através de um conjunto de características diferenciadoras,
nomeadamente através da implementação de uma estratégia conjunta de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) perante a comunidade onde se inserem.
Numa tentativa de poder comunicar junto de segmentos de mercado onde a
“diferença” marca a “diferença”, estas empresas disponibilizaram graciosamente
e em regime de voluntariado aos seus colaboradores um curso básico em Língua
Gestual Portuguesa (LGP), que decorreu nas instalações do ISLA – Leiria, entre 14 de
Novembro e 27 de Fevereiro.
E porque a cooperação é uma forma fundamental de estar no mercado, este curso foi
alargado aos colaboradores das instituições/empresas que ao longo de 2008 trabalharam
com estas quatro empresas da Lena Turismo e Serviços na implementação de dois projectos de RSE: “Solidários até à Medula” e “ASAE – Associação de Surdos da Alta Estremadura”.

Depois do sucesso obtido no ano
anterior, a Lena Turismo e Serviços
promoveu mais uma campanha de Colheita de Sangue que decorreu no dia
10 de Janeiro, no Eurosol Leiria. Aberta
a colaboradores e a toda a comunidade, esta iniciativa contou com a adesão
de cerca de 50 pessoas. A avaliação final é positiva, sobretudo pelo facto de
se ter registado um número significativo de pessoas que foram dadores pela
primeira vez. Trata-se de uma acção de
responsabilidade social empresarial
que se prevê repetir!
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Colheita de Sangue –
um sucesso repetido!
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“Descobrir…”
com a Lena Travel

A Lena Travel, agência de viagens do Grupo Lena,
tem vindo a organizar workshops dedicados a temáticas diferentes, numa tentativa de aproximação e
antecipação às preferências dos clientes.
Ainda em 2008, no Hotel Eurosol Leiria decorreu
uma sessão de apresentação para destinos Neve,
“Descobrir… a neve”. Numa tarde dedicada exclusivamente à neve, a Lena Travel centrou-se na informação sobre as estâncias existentes e as suas características. Actividades como passeios de raquetes
ou patinagem no gelo, quais as necessidades inerentes à prática de ski e/ou snowboard, os cuidados a
ter antes de viajar, forfaits e programas nocturnos
foram alguns dos temas abordados nesta sessão.
Para além disso, a Lena Travel sorteou entre os presentes estadas nos Hotéis da rede Eurosol.
Em Janeiro, no Hotel Eurosol Residence decorreu
a sessão “Descobrir… os cruzeiros”. À semelhança
da sessão anterior, foi possível aos presentes tomar
contacto com a informação disponível sobre o tema
cruzeiros, bem como trocar impressões com especialistas na matéria.

Portal www.orelhas.pt
oferece passatempos semanais
Livros, entradas grátis e serviços de
lazer são apenas algumas das ofertas
que o portal regional www.orelhas.pt
dedica semanalmente aos seus cibernautas.
Através do espaço “Passatempos”,
todas as semanas há novas oportunidades para ganhar prémios, que contam
com o apoio de parceiros do www.ore-

lhas.pt, o maior e mais completo portal
de informação generalista da região!
Para que seja possível surpreender
todas as semanas os visitantes, têm
sido realizadas várias parcerias que
ajudam a divulgar a cultura e a oferta
de actividades de lazer na nossa região.
De que é que está à espera para ser
um premiado? Clique e ganhe!
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Lena Hotéis e Turismo
com stand na BTL
A Lena Hotéis e Turismo esteve representada, pela primeira vez, na maior
feira de Turismo organizada em Portugal, a BTL. A representação na feira traduziu-se através de um stand próprio de
54 metros quadrados, onde estiveram
expostas todas as informações sobre as
unidades Eurosol em Portugal e no Brasil e algumas novidades para 2009.
Paralelamente, a Lena Hotéis apresentou ao mercado o projecto de recu-

peração das Termas de Monte Real, um
projecto orçado em mais de 23 milhões
de euros e que deverá estar concluído
no segundo semestre de 2009. A recuperação da estância Termal de Monte
Real contempla a construção de um
complexo turístico, incluindo um balneário para termalismo clássico e um spa
para terapias de bem-estar.
Do projecto ainda faz parte a construção de um hotel de quatro estrelas,

cuja construção já se encontra em curso, com 101 quartos. Este hotel será
edificado de raiz mas sem perder a
identidade do Hotel Monte Real, através
da manutenção da magnífica fachada do
edifício, que data do início do século XX.
Durante a BTL a Lena Hotéis e Turismo realizou quatro sorteios, tendo os
premiados ganho estadas nos Hotéis
Eurosol e no Palace Hotel Monte Real
com tratamentos no novo spa.

Miguel Sousinha
na Administração
da Lena Hotéis e Turismo
A Lena Hotéis e Turismo anunciou
o reforço dos seus quadros com a contratação de Miguel Sousinha para a administração da empresa. Com um MBA
em Gestão de Destinos Turísticos pelo
Instituto de Desenvolvimento do Turismo, Miguel Sousinha assumiu este cargo no início de Janeiro.
O novo administrador da Lena Hotéis
e Turismo tem 38 anos e foi Presidente
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da Região de Turismo Leiria/Fátima. Foi
também Presidente da Associação Nacional das Regiões de Turismo e membro da direcção não executiva do Turismo do Oeste. Anteriormente, exerceu o
cargo de vereador para as áreas do turismo, na Câmara Municipal da Nazaré
e diversos cargos de direcção de unidades hoteleiras.
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Lena Hotéis
e Turismo no Algarve
A Lena Hotéis e Turismo assume
a gestão de duas unidades hoteleiras
no Algarve, o Vitor’s Village e o Vitor’s
Plaza.
O Vitor’s Village foi apresentado ao
público em 2008 e é um aparthotel situado em Ferragudo, Portimão. Possui
100 apartamentos de tipologia T1 e seis
quartos duplos, recepção, piscina para
adultos, piscina de crianças e uma
área comercial com restaurante, bares,
esplanadas, sala de jogos e mini-mercado. Apenas a cinco minutos de Portimão e a 500 metros das praias circundantes (com transferes assegurados),
o Vitor’s Village é um empreendimento
que está rodeado de excelentes qualidades para uma estada tranquila.
O Vitor’s Plaza é um aparthotel
constituído por 113 apartamentos espaçosos de tipologia T1 e T2, totalmente equipados, que inclui recepção, piscina para adultos, piscina de crianças
e uma área comercial com restaurante,
bares, esplanadas, sala de jogos, minimercado, Kids Club, campo de futebol
de praia. Situado em Portimão, com
uma localização privilegiada no Barlavento Algarvio, perto da Praia do Vau

(800m), Praia da Rocha (2000m), Praia
do Alvor (2500m), junto aos campos de
Golfe Alto Golfe (200m), Penina Golfe Course (6km) e Palmares (15km) e
a 70km do Aeroporto Internacional de
Faro.
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Liz On-line associa-se
ao projecto Gsolidário

O endereço electrónico http://lizonline.gsolidario.org/ é a nova aposta da
Liz On-Line no que toca à sua política de
Responsabilidade Social Empresarial.
Através da adesão ao projecto Gsolidário — um site de pesquisa que utiliza o motor de busca do Google — a Liz
On-Line está a ajudar instituições de
solidariedade social tais como a APPC
Leiria, Ajuda de Mãe, APF - Associação
para o Planeamento Familiar ou a Cruz
Vermelha Portuguesa, entre várias outras que poderão ser consultadas no
link http://lizonline.gsolidario.org/instituicoes.php.
Em termos práticos, todos os colaboradores da Liz On-Line e de outras
empresas associadas do Grupo Lena
(nomeadamente a Publicenso, Equiflow e Equicomplex) foram incentivados
a utilizar o Gsolidário como homepage
nos seus computadores.

Através da utilização do motor
de busca do Gsolidario os resultados
apresentados são os mesmos obtidos
quando a pesquisa é feita no Google. A
diferença é que ao pesquisar no Gsolidário está a ajudar a angariar dinheiro
para instituições de solidariedade social
e outras entidades com o mesmo fim
social. O dinheiro, adquirido através dos
cliques efectuados nas publicidades que
são colocadas pelo Google nas margens
do Gsolidário, será depositado na conta da instituição seleccionada sempre
que o Gsolidário atingir o valor de 100
euros.
Quando o Gsolidário atingir o valor
de 100 euros aparecerá um aviso na homepage do Gsolidário com um link que
remeterá o utilizador para um espaço
de votação. Os utilizadores interessados
poderão votar na instituição que acham
que deve merecer o dinheiro.

O espaço de votação estará aberto
durante oito dias. Posteriormente poderá ver a instituição premiada no link
“Instituições”. Sempre que uma instituição for premiada pelos utilizadores não
poderá ser premiada nas próximas três
votações.
Além da votação que é feita pelos
utilizadores, as instituições poderão
ser presenteadas em géneros ou em
numerário pela sua participação activa
no projecto Gsolidário. Entende-se por
participação activa todas as actividades
que promovam o Gsolidário através de
newsletters, blogues, páginas Web, etc.
Esta é uma forma muito simples de
apoiar diversas instituições através de
uma prática que já faz parte do nosso
dia-a-dia, isto é, sem alterar rotinas e
sem esforço, podemos todos ajudar a
angariar dinheiro para fins de solidariedade social.
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Equicomplex
e Liz On-Line
mais próximas
Para comunicar de uma forma mais próxima
dos seus clientes, a Equicomplex e a Liz On-Line
passaram a comunicar periodicamente através
das suas e-newsletters.
Se pretende saber as novidades mais recentes visite os sites www.equicomplex.pt ou www.
liz-online.pt e registe-se nas e-newsletters.

Associação de Surdos
da Alta Estremadura já tem site
A ASAE - Associação de Surdos da
Alta Estremadura já está on-line através do site: http://www.associacaosurdosaltaestremadura.org/ .
Este site foi graciosamente desenvolvido pela Liz On-Line, no âmbito da
política de responsabilidade social empresarial, conjunta com as empresas
Equicomplex, Equiflow e Publicenso,
com o objectivo de permitir a esta associação comunicar sem fronteiras.
Estrategicamente concebido a pensar num target com necessidades de
comunicação muito especiais, foi possível implementar um tradutor para Língua Gestual Portuguesa para a maioria
dos seus conteúdos.
Construído em torno do conceito de
“inclusão”, este site permite igualmente que pessoas com dificuldades visuais
também possam aceder aos conteúdos disponibilizados. Com o recurso à
tecnologia sueca TSS (Text-To-Spech),

a Liz On-Line desenvolveu este site de
modo a garantir a síntese vocal de todos os conteúdos das páginas publicadas. Esta ferramenta lê ao visitante de
uma forma quase natural e com um padrão de qualidade muito elevado. Sem
a necessidade de descarregar qualquer
tipo de software, a placa de som, colunas ou auscultadores e acesso à Internet são as condições básicas para ouvir
a vocalização dos conteúdos.
Este é o primeiro site a nível nacional que tem Língua Gestual Portuguesa
em permanência, permitindo o direito
de igualdade de oportunidades entre
surdos e ouvintes.
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Estúdios Ateneia:
Uma Nova Forma
de Viver (N)a Cidade
Constituindo o primeiro projecto da
empresa Houserede, os Estúdios Ateneia estão neste momento disponíveis
para serem ocupados.
Trata-se de apartamentos T0 que
serão arrendados ou vendidos com
mobília e serviços incorporados, localizados bem no coração de Leiria, onde
residiu já o nosso Região de Leiria.
Decorados e mobilados por Gio Rodrigues, os estúdios contam com duas
linhas distintas de decoração. O primeiro estilo assenta em tons “natura”,
com destaque para tonalidades castanhas, enquanto que o segundo nos
transporta para uma linha mais “hightech” com enfoque nas linhas metálicas e nas cores vermelho e verde.
Um estilo moderno aliado a um
elevado nível de conforto confere aos
utilizadores do espaço uma nova forma
de encarar a vida citadina. Inseridos no
coração da cidade, os Estúdios Ateneia
são sinónimo de qualidade, conforto e
ergonomia devido ao leque de serviços
associados a cada estúdio.
A tranquilidade e harmonia podem
igualmente ser encontradas nos espaços comuns de acesso exclusivo dos
habitantes, onde se insere uma zona
de trabalho, entretenimento e lazer e
um pátio interior devidamente equipados para responder às necessidades
dos utilizadores.
A Houserede, empresa integrada
na Lena Turismo e Serviços, tem como
objecto principal o desenvolvimento de
conceitos de habitação inovadores que
vão ao encontro das necessidades dos
mais diversos tipos de utilizadores.
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PROJECTOS

ZONAS verdes com chancela
da Arqui-Jardim

A Arqui-Jardim está a executar o projecto de espaços
verdes envolvente às Termas de Monte Real, estando neste momento concluídas a concepção das três fases: Envolvente ao Hotel, Balneários e spa e o Parque Termal, com
a colaboração do Gabinete de Arquitectura do Arquitecto
António Garcia.
Os espaços exteriores envolventes às Termas de Monte Real visam uma eficaz integração paisagística no contexto urbano e natural em que se insere. Pretende-se a
concepção de espaços verdes de enquadramento de recreio e lazer de utilização colectiva, que contribuam para a
consolidação da estrutura verde local adaptada aos usos e
funções propostos, conferindo simultaneamente conforto
humano, funcionalidade, melhorias ao nível ambiental e
equilíbrio estético.

Primeiro aniversário da Segilink de Torres Novas
Há um ano atrás, a Segilink abria o
seu mais recente escritório de atendimento ao público, em Torres Novas. Um
ano depois, por altura do seu primeiro
aniversário, esta delegação conta com
uma equipa jovem e dinâmica de dois
colaboradores: Jivan Griffith – Coordenador de Mercado e Ricardo Matias –
Gestor de Clientes.
Desde a abertura deste escritório,

foram já angariados mais de 200 novos
clientes, o que se traduz numa carteira de seguros a ultrapassar os 100 mil
euros de prémios. A média semanal é
de 20 atendimentos de clientes no escritório, evidenciando-se também aqui
o sucesso obtido pela equipa e pela empresa.
A Segilink aposta em equipas jovens
e que assimilem rapidamente a cultura

da empresa e do Grupo Lena. Paralelamente, aposta igualmente na formação
dos seus colaboradores, com o objectivo
de assegurar a rápida integração nas
ferramentas internas de gestão. Os resultados estão à vista!
A Segilink espera por si, com uma
equipa reforçada e o profissionalismo
de sempre.
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Lena Constructions
Ingénierie Maroc
O plano de grandes investimentos em Marrocos continua a ser referido como a
ponte de desenvolvimento para um enorme conjunto de obras públicas em execução, de Norte a Sul do País.
Nas grandes linhas do novo programa complementar 2008-2012, espera-se um
investimento de 15 mil milhões de dirhams e 384 quilómetros de novas ligações de
auto-estrada, ilustrando a vontade do Governo em honrar os seus compromissos e
prosseguir a política dos grandes estaleiros, reforçando as redes de infra-estruturas do Reino de Marrocos.
Com o fim da primeira obra no país "Autoroute Tetouan - Fnideq et liaison à la
RN 13", a Lena Construções trabalha actualmente na consolidação da sua posição
nos grandes projectos do país, com 100% das suas atenções centradas no projecto
“Construction de L’Autorroute Fes – Taza, Tronçon 3.1 et 3.2: Oued Amlil – Taza”.
Apesar do abrandamento dos trabalhos em curso, devido às situações climatéricas de extrema pluviosidade, que se fizeram sentir nos últimos quatro meses
e que já foram consideradas as piores dos últimos 30 anos, a necessária retoma
da produção no mês de Fevereiro marcou o redireccionar de esforços em prol dos
objectivos e timings do projecto.

Lena Constructii
Inginerie Romania
No final do ano, foi inaugurada uma passagem superior
de peões na actual DN1. Esta obra foi projectada pela Lena
Constructii Inginerie Romania, de autoria do Eng.º Carlos Reis,
sendo a primeira passagem de peões construída em Bucareste
com rampas para acesso de deficientes. Tem uma arquitectura
diferente das habituais passagens de peões em estruturas metálicas com escadas de acesso.
Principais obras em curso
A principal obra em curso é a execução de uma passagem
inferior na actual DN1, numa das principais entradas de Bucareste. Esta passagem inferior vem dar continuidade a obra de
alargamento da DN1 terminada pela Lena no ano de 2007.
Esta obra foi idealizada pela Lena Constructii Inginerie Romania aquando da Construção da DN1. A obra tem algumas
peculiaridades devido a existência de muitos serviços afectados que é necessário deslocar. As paredes desta passagem
inferior será executa com estacas tangentes. Estão neste momento executadas as estacas da parede de um dos lados e em
execução as estacas da parede oposta, num total de 1,3 mil
estacas.
Está ainda em execução uma segunda passagem aérea
de peões, idêntica à passagem inferior já inaugurada e que se
prevê estar concluída durante o próximo mês.
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Lena Construções
Engenharia Angola
Em Angola, a Lena Construções, está, actualmente, com a sua actividade concentrada em quatro províncias: Luanda, Kwanza-Norte, Malange e Zaire.
Destaca-se, em Luanda, um edifício com cerca de 11 mil metros quadrados
acima do solo e quatro pisos enterrados, num valor aproximado de 31 milhões USD
que estamos a construir para a imobiliária do grupo, o abastecimento de água nas
cidades de N’Dalatando e Malange, empreitadas financiadas pelo Banco Mundial e
que orçam, globalmente, em cerca de 18 milhões de USD.
Estão também em execução diversas empreitadas de recuperação de edifícios
em Luanda (quatro vivendas para o Gabinete de Obras Especiais – 2,5 milhões de
US Dólares), M’Banzacongo (seis vivendas para o Governo da Província do Zaire – 2
milhões de US Dólares), Malange (Repartição de Finanças – 800 mil USD – Hospital
de Cacuso – 700 mil USD – Biblioteca Municipal – 1,700 milhões USD - Palácio do
Governo – 3,3 milhões USD).
O ano de 2009 pretende ser o ano do passo em frente, quer em termos de volume de negócio, quer de organização e integração na política global do Grupo.
Já adjudicado e a aguardar início está uma empreitada de construção de uma
grande superfície industrial para armazenamento e distribuição de produtos alimentares em Viana (Luanda), com cerca de 50 mil metros quadrados e um valor de
64 milhões de USD.
A aguardar despacho final das autoridades angolanas, existem mais três superfícies semelhantes para Cabinda, Huambo e Namibe, que no seu global orçam
em 77 milhões de USD.
A Lena Construções Engenharia Angola terá também o início de construção de
mais um prédio em Luanda com um total de 25,5 mil metros quadrados de construção, dos quais 5,8 mil metros quadrados são correspondentes a três caves e os
restantes se desenvolvem em três torres tendo, a maior, 23 pisos acima do solo, e
um valor previsto de cerca de 60 milhões de USD.
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Eurosol Tibau
no Brasil inaugura
Centro de Congressos

Realizou-se, no final de 2008, o 1º Torneio de
Futsal Inter-Empresas em Angola, no qual participou uma equipa constituída por colaboradores da
TEC, da Nova Imagem e da Abrantina. A equipa conseguiu ainda assim passar para a segunda fase do
Torneio mas acabou por ser eliminada nos Quartos
de Final. Valeu, contudo, pelo convívio e pela promoção do relacionamento entre as empresas do Grupo
Lena em Angola.
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O Eurosol Tibau (Pipa) Resort construiu
um Centro de Congressos com capacidade
para receber 300 pessoas. Trata-se de um
auditório moderno, equipado com as mais
recentes tecnologias em termos de audiovisuais e de comunicações. A construção
deste Centro de Congressos vem desta
forma posicionar o resort no segmento de
mercado de organização de eventos e congressos e no de aluguer de salas de reuniões.
O investimento agora efectuado já deu
os seus primeiros frutos, tendo a Governadora do Estado do Rio Grande do Norte,
Wilma de Faria, escolhido o Hotel Eurosol
Tibau (Pipa) Resort para uma reunião com
o Prefeito de Tibau do Sul e o secretário de
Educação e Cultura do Estado, entre outros.
Recordamos que a Lena Hotéis e Turismo entrou em Dezembro de 2007 no mercado hoteleiro brasileiro através da aquisição deste empreendimento turístico em
Pipa, além de possuir também a Pousada
das Canoas, inaugurando desta forma, a
entrada do Grupo no mercado hoteleiro do
brasil.

Empresas de Angola
participam no
1º Torneio de Futsal

AGENDA

3ABRIL
Abril Lançamento do Peugeot 206 Plus,
LPM e Filipe Santos Silva
Abril Apresentação do novo site Grupo
Lena

5MAIO
2/Maio Conferência de encerramento
da Pós-Graduação em Imprensa Regional

Foto de Arquivo

8/Maio X Convenção Grupo Lena, Centro de Artes e Espectáculos da Figueira
da Foz e Casino da Figueira da Foz
Maio Lançamento do Peugeot 308 CC,
LPM e Filipe Santos Silva
Maio Apresentação pública da obra
“Estudos de Reconstrução sobre o
Castelo de Leiria, de Ernesto Korrodi”,
edição de luxo da Imagens & Letras,
com o alto patrocínio da Fundação da
Caixa Agrícola de Leiria

JULHO
Julho Abertura do Monte Real Hotel,
Termas e Spa

6ATÉ
DEZEMBRO

5JUNHO
Junho Lançamento Peugeot 3008, LPM e Filipe Santos Silva
Junho Restyling da Ford Connect, Lizdrive
26/Junho XI Gala de Honra Semanário Região de Leiria “Troféus Afonso Lopes Vieira”, Teatro José Lúcio da Silva
27/Junho Prova BTT 3H Resistência Urbana Região de Leiria, 21h, Jardim Luís de
Camões, Leiria

Até Dezembro 2009 Promoção exclusiva a colaboradores Grupo Lena: Brasil
- Tibau do Sul e Pipa
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