Breves

Brisa organizou jornadas ASECAP

A Brisa organizou a edição deste ano das Jornadas da Associação das Sociedades Europeias
Concessionárias
de Auto-estradas com Portagem
(ASECAP), iniciativa que juntou em
Vilamoura, nos dias 24 e 25 de Maio,
cerca de 500 participantes de 19
países.
A cerimónia de abertura contou com
a presença de Carmona Rodrigues, na
qualidade de ministro das Obras
Públicas, Transportes e Habitação, que
sublinhou a importância do investimento efectuado por Portugal na construção de auto-estradas nos últimos
18 anos como factor decisivo para o
desenvolvimento económico e social
do País. Vasco de Mello, presidente da
Brisa, considerou a empresa como um
parceiro estratégico para o desenvolvimento de Portugal e apontou a
Brisa como um case study de sucesso
para os países do alargamento da União
Europeia.
Efacec prossegue dinâmica ganhadora

A Efacec
continua a
demonstrar
uma dinâmica fortemente ganhadora,
tendo recebido, até final de Maio, mais
de 120 milhões de euros de encomendas, o que representa uma
melhoria de 21% face ao mesmo
período do ano passado. Destas encomendas, merece especial destaque um
conjunto de encomendas no valor de
12,5 milhões de euros para equipar subestações de transporte da rede
eléctrica da empresa argelina Sonelgaz
(na foto), um contrato de cinco milhões
de euros para renovação de instalações
eléctricas, de telecomunicações, segurança e ventilação para a Praça de
Touros do Campo Pequeno, uma encomenda de 20 milhões de euros referente a dois lotes (energia e sistemas)
da nova linha do metro ligeiro de
Tenerife e uma encomenda de cinco
milhões de euros para fornecer um
armazém automático de bobinas de
papel à empresa austríaca Franz
Feurstein, uma das maiores produtoras
mundiais de papel fino de baixa
gramagem e alta qualidade.
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Destaque

José de Mello Residências
e Serviços inicia
actividade na Junqueira
As duas primeiras unidades
Domus Clube e Domus Vida
abriram portas no início de Julho

A José de Mello Residências e Serviços acaba de
abrir, na rua da Junqueira, em Lisboa, as suas
primeiras unidades Domus Clube (condomínio
residencial) e Domus Vida (residência assistida).
Especialmente dirigido a clientes com mais de
65 anos de idade que pretendam usufruir de um
estilo de vida liberto de preocupações, o conceito
Domus Clube é caracterizado por um conjunto
de serviços domésticos e de apoio na área da
saúde, designadamente recepção com apoio de
secretariado, zonas de estar comuns, serviço de
restaurante, limpeza diária, chamada de
emergência com acesso a enfermagem 24 horas
e condições especiais nos hospitais e clínicas CUF
e na empresa de serviços domiciliários Domus
Care.
A unidade Domus Clube da Junqueira é composta
por 19 apartamentos com tipologias T1 e T2, com
áreas que variam entre 50 e 130 m2.iiiiiiilllllllll

Relativamente à residência assistida Domus Vida,
pretende responder às necessidades de um conjunto
de pessoas com algum tipo de fragilidade, que
obrigue a uma maior atenção e acompanhamento.
A residência assistida da Junqueira tem capacidade
para 97 residentes, sendo composta por 87 suites,
simples ou duplas, com áreas que variam entre os
23 e os 65 m2. Esta residência distingue-se também
pela dimensão e multiplicidade das áreas comuns,
que compreendem salas de estar, sala de jantar,
biblioteca, sala de actividades, sala multiusos, capela,
cabeleireiro, ginásio e jardim interior.
A componente base, comum a todos os residentes,
engloba cinco refeições por dia, limpeza diária das
suites com mudança de roupas, distribuição e
administração de medicamentos, sistema de
emergência com apoio de enfermagem 24 horas e
um programa “Bem-Estar”, que contempla actividades ocupacionais e recreativas.zzzzzzz lllllll

Última hora

José de Mello Saúde entrega proposta
para futuro Hospital de Loures iiiiiii

A José de Mello Saúde procedeu, no
dia 12 de Julho, à entrega da sua
proposta para o futuro Hospital de
Loures, o primeiro hospital do Serviço
Nacional de Saúde cuja construção e
gestão será de natureza privada, no âmbito das
Parcerias Público-Privadas. Para concorrer a este
primeiro grande desafio, a José de Mello Saúde

constituiu um consórcio com a
Somague e a Edifer, tendo contado também com o apoio do
Millennium bcp, de consultores
especializados como a KPMG, a
sociedade Vieira de Almeida
Advogados, Engimais, Cyril &
Sweet e de gabinetes de arquitectos estrangeiros e portugueses com vasta
experiência na projecção e construção de unidades
hospitalares.
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Prémio CUF entregue a investigador
da Universidade do Minho

“Alfredo da Silva, Biografia”
à venda nas livrarias

O desenvolvimento de ferramentas informáticas
que permitam novas formas de controlo do
tratamento industrial de efluentes em Estações
de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) foi a
razão da eleição da tese de António Luís Pereira
do Amaral, doutorado em Engenharia Biológica
e investigador da Universidade do Minho, para
vencedor da edição 2004 do Prémio CUF, no
valor de 5000 euros.
O Prémio CUF, que vai na segunda edição e conta
com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), tem como principal objectivo estimular
as capacidades e trabalhos individuais, consagrados em teses de doutoramento nas áreas de Engenharia
Química e Biológica, que contribuam para o avanço da ciência, da tecnologia e das respectivas aplicações
à indústria portuguesa.
A edição deste ano distinguiu também, com Menções Honrosas, dois outros trabalhos académicos com
aplicação tecnológica aos processos industriais, um com grande potencial de inovação no sector da
produção vínicola e outro igualmente promissor na área da moldagem industrial de plásticos.
A cerimónia de entrega do Prémio CUF decorreu em Lisboa, no dia 30 de Junho, contando com a
presença do presidente da CUF, João de Mello, e dos cinco membros do júri, composto por Fernando
Ramôa Ribeiro, presidente da FCT, Carlos Costa, presidente da FEUP, Manuel Motta, vice-reitor da
Universidade do Minho, Alberto Justiniano e Clemente Pedro Nunes, ambos administradores da CUF.

Hospital Amadora Sintra com novo contrato de gestão

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo (ARSLVT) e a Sociedade Gestora do Hospital Amadora
Sintra assinaram, no dia 4 de Julho, o novo contrato de
gestão do Hospital.
O contrato agora assinado, que produz efeitos a partir de
1 de Janeiro de 2004, introduz melhorias no Contrato Base
que vigorava até à data, mantendo o clausulado que não
tinha sido objecto de diferendo e esclarecendo os pontos
que provocaram divergências no passado.
O novo contrato de gestão do Hospital Amadora Sintra
introduz, por outro lado, mecanismos de acompanhamento
rigoroso da actividade do Hospital por parte da ARSLVT,
alarga o âmbito da aplicação do contrato a áreas como a
Cirurgia Ambulatória e o Hospital de Dia e mantém o prazo
de validade por cinco anos, renovável por idêntico período,
assegurando à gestão e ao Estado uma lógica de estabilidade
mínima que se mostra benéfica para os utentes do Serviço
Nacional de Saúde e para o desenvolvimento do Hospital.

No âmbito da sua
colecção Biografias,
a Bertrand Editora
decidiu editar o
livro “Alfredo da
Silva, Biografia”,
cuja apresentação
pública decorreu
em Lisboa no dia 5
de Julho. Da autoria de Miguel Figueira de Faria, o livro procura, acima de
tudo, oferecer a um público alargado o
perfil e o percurso de um dos mais
marcantes empresários portugueses do
século XX.

Euro 2004 mereceu
especial atenção da Brisa

Sinalética, informação, equipamentos
telemáticos, suspensão de trabalhos nas
vias e reforço da capacidade das praças
de portagem foram algumas das medidas
especiais adoptadas pela Brisa para garantir
a máxima mobilidade, com qualidade e
segurança, durante o Campeonato Europeu de Futebol. Os dois grandes objectivos da Brisa, durante o Euro 2004, passaram por responder às necessidades e
expectativas de quem circulava nas autoestradas, por um lado, e contribuir para a
demonstração da capacidade de realização
do País, num
momento em
que este desfruta de uma especial visibilidade internacional, por outro.

Católica atribui diploma de Mérito Académico ao Grupo José de Mello

A Universidade Católica Portuguesa atribuiu, em cerimónia
realizada no dia 8 de Julho, em Lisboa, um diploma de Mérito
Académico ao Grupo José de Mello, em resultado da
colaboração que vem sendo desenvolvida nos últimos dois
anos, nomeadamente ao nível da formação de mais de uma
centena de quadros das várias áreas de negócios. Esta
colaboração traduziu-se na realização de duas edições do
Programa Avançado de Gestão para Alta Direcção (PAGAD)
e de três edições do Programa Avançado de Gestão

para Executivos (PAGE), para além de um Simulador de
Gestão, que decorreu já este ano, tendo terminado no
dia 29 de Junho, com um seminário que teve como
orador Cavaco Silva.
A colaboração entre as duas entidades abrange
igualmente o domínio do recrutamento a nível de
licenciatura e MBA. Para além disso, o Grupo José de
Mello integra também o Conselho de Curadores da
Fundação da Universidade Católica Portuguesa. lll
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