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da em meados de Maio,
o Grupo José de Mello passou a

Destaque

deter uma posição de 30,6716% no
capital da Brisa, que corresponde a
30,7346% de direitos de voto.
Em virtude de um acordo parassocial
celebrado em tempo com a Egadi e
comunicado ao mercado em Janeiro
de 2003, os direitos de voto desta
sociedade já eram, todavia, imputados ao Grupo José de Mello.

ADP participa na criação
da ANFIPERT

Grupo José
de Mello celebra
protocolos com AIP
José de Mello Saúde e José
de Mello Residências e
Serviços passam a oferecer
condições especiais aos
associados da AIP

A ADP – Adubos de Portugal e uma
série de outras empresas importadoras de adubos vão criar a Associação
Nacional de Produtores e Importado-

A Associação Industrial Portuguesa (AIP) e o

nível de ofertas e descontos na prestação de

res de Fertilizantes (ANFIPERT), uma

Grupo José de Mello celebraram, no final de

serviços.

entidade sem fins lucrativos, cujos

Maio, dois protocolos que compreendem um

Relativamente ao protocolo assinado por Inês

objectivos passam pela valorização da

conjunto de vantagens e condições especiais

Murteira, Administradora da José de Mello

produção e comercialização dos ferti-

para os associados da AIP na utilização dos ser-

Saúde e por Jorge Rocha de Matos, Presidente

lizantes químicos e pela representação

viços e unidades da José de Mello Saúde e da

da AIP, estão previstas um conjunto de vanta-

e defesa dos interesses dos seus asso-

José de Mello Residências e Serviços.

gens ao nível de descontos sobre os preços de

ciados. A ADP assumirá a presidência

O protocolo assinado por Pedro de Mello,

tabela na compra de cuidados de saúde presta-

da ANFIPERT nesta fase, prevendo-se

Presidente da José de Mello Residências e

dos pelos Hospitais CUF Descobertas e Infante

que a formalização da associação es-

Serviços e por Jorge Rocha de Matos, Presidente

Santo, pelas clínicas CUF Alvalade e Belém e

teja concretizada até ao final de Julho.

da AIP, prevê benefícios na aquisição de produ-

ainda pela sociedade termal Companhia das

tos e serviços do Domus Clube (condomínios

Águas Medicinais da Felgueira.

residenciais na Junqueira e Parque das Nações),

Os protocolos têm a validade de um ano e visam

Hospital CUF Infante

Domus Vida (residências assistidas na Junqueira,

reforçar o posicionamento de mercado das uni-

Santo celebra 60 anos

Parque das Nações e Parede) e Domus Care

dades da José de Mello Saúde e da José de

(assistência domiciliária), designadamente ao

Mello Residências e Serviços.

O Hospital CUF Infante Santo comemorou, no dia 10 de Junho, 60 anos
a prestar cuidados de saúde de exce-

Última hora

lência aos portugueses, dispondo
actualmente de uma vasta oferta de
serviços de saúde e um elevado perfil

III Jornadas da Saúde

humano e tecnológico, contando
com um corpo clínico de 275 médi-

O Centro Cultural de Belém foi

Engenharia Hospitalar.

cos. Tendo aberto as suas portas em

palco, no passado dia 17 de Junho,

As III Jornadas José de Mello Saúde

1945, o Hospital prestou cuidados de

da terceira edição das Jornadas

pretenderam centrar de novo a dis-

saúde a várias personalidades, como o

José de Mello Saúde, uma iniciativa

cussão de alguns temas de saúde

actor Vasco Santana, o cineasta Leitão

de periodicidade bienal que este

no doente, tendo contado, uma

de Barros, a fadista Amália Rodrigues,

ano teve como tema central o

vez mais, com um interessante pai-

o futebolista Eusébio, os reis Semião

doente e contou com o apoio ofi-

nel de oradores nacionais e estran-

da Bulgária e Humberto de Itália e o

cial da Ordem dos Médicos, do Instituto da Quali-

geiros e a presença de cerca de três centenas de

multimilionário Antenor Patino.

dade em Saúde e da Associação Portuguesa de

conferencistas.
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Em foco

Apoio à integração de pessoas com deficiência

Presidente da Argélia visita
fábrica da Efacec

O Grupo José de Mello assumiu, pelo segundo ano consecutivo, o estatuto de mecenas exclusivo do Concurso Escola Alerta, uma iniciativa
promovida pelo Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração
da Pessoa com Deficiência, que visa, sob a forma de concurso nacional,
a mobilização de alunos e professores das escolas de todo o País para
a eliminação de barreiras que afectam o quotidiano das pessoas com
deficiência.
A cerimónia de entrega dos prémios nacionais do Concurso Escola
Alerta decorreu no dia 1 de Junho, em Lisboa, contando com a presen-

Abdelaziz Bouteflika, Presidente da

ça da Secretária de Estado Adjunta e da Reabilitação, Idália Moniz, do

Argélia, efectuou, no dia 2 de Junho,

Secretário de Estado da Educação, Valter Lemos e de Pedro de Mello,

uma visita à fábrica de energia da

Vice-Presidente do Grupo José de Mello, entre outras individualidades.

unidade industrial da Efacec na

Nesta segunda edição, o Concurso Escola Alerta mobilizou 54 escolas, 732 alunos e 108 professores,

Arroteia, tendo sido recebido e

tendo o Júri da prova decidido atribuir dois prémios nacionais a dois grupos de alunos de escolas de

acompanhado por António Cardoso

Tondela e Coimbra e quatro menções honrosas a outros tantos grupos de alunos de escolas de Manteigas,

Pinto, Presidente da empresa.

Crato, Viseu e Bragança.

A Efacec está presente no mercado
argelino há cerca de oito anos, onde
vem desenvolvendo a sua actividade

Grupo José de Mello acompanha novo negócio da ANF

no sector da energia, colaborando,
entre outras entidades, com a

A Associação Nacional de Farmácias (ANF) celebrou, no início de Junho, um acordo com a Alliance

Sonelgaz, empresa pública de ener-

Unichem, um dos maiores grupos europeus de distribuição de medicamentos, tendo adquirido 49%

gia daquele país. Nos últimos anos,

da filial portuguesa desta multinacional. O Grupo José de Mello acompanhou a ANF nesta operação,

os fornecimentos de produtos e

tendo adquirido uma posição de 2% do capital da Alliance Unichem Farmacêutica. Em termos estra-

serviços da Efacec à Argélia cres-

tégicos, este negócio permite a deslocalização para Portugal de um centro de decisão de uma multi-

ceram de forma significativa, tota-

nacional que desempenha um importante papel no mercado grossista europeu de medicamentos.

lizando um volume de negócios de
mais de 90 milhões de euros.

Brisa preside à ASECAP e APCAP
Consórcio Ecodeal vence CIRVER
A Brisa assumiu a presidência da Associação Europeia das Concessionárias
de Auto-estradas com Portagem (ASECAP), para o biénio 2005-2007. Com

O Governo homologou, no dia 7 de

esta eleição, que ocorreu por ocasião das 33as Jornadas de Informação desta

Junho, a vitória do consórcio Ecodeal,

organização, realizadas entre 22 e 25 de Maio, em Viena, o administrador

em cujo capital participam a espanho-

executivo da Brisa, João Bento (na foto), sucedeu ao francês Rémy Chardon.

la FCC, em posição maioritária, a Qui-

Criada em 1982, a ASECAP representa 121 empresas e agências, que ge-

migal, a Quimitécnica Ambiente (am-

rem, em regime de concessão, mais de 23 mil quilómetros de auto-estradas

bas detidas a 100% pela CUF) e a

e outras infra-estruturas com portagem.

Cabelte (Grupo Nelson Quintas), no

A Brisa e a sua participada Brisal aderiram, por outro lado, no dia 30 de Maio, à Associação Portuguesa

concurso público aberto pelo Estado

das Sociedades Concessionárias de Auto-estradas ou Pontes com Portagens (APCAP). Na mesma ocasião,

português, em Abril de 2004, para o

foi alterada a composição dos órgãos sociais da Associação, tendo sido eleito João Bento para as funções

licenciamento dos Centros Integrados

de Presidente do Conselho de Administração, tendo a seu lado, como vogais, Pedro Rocha e Melo (Brisa),

de Recuperação, Valorização e Elimi-

José Custódio dos Santos (AE Atlântico), António Rosa (Lusoponte) e José Rangel de Lima (AENOR).

nação de Resíduos Perigosos (CIRVER).
A grande novidade da decisão do
Governo, face aos relatórios elaborados pela Comissão de Análise ao

Promoção Especial Verão na DOMUS Junqueira

concurso, é que, em vez de apenas
uma unidade CIRVER, serão criadas

A DOMUS Junqueira tem uma promoção de Verão, com condições especiais para os familiares

na Chamusca duas unidades, uma

dos colaboradores das empresas participadas do Grupo José de Mello. Com um serviço hoteleiro

do consórcio Ecodeal e outra do con-

de elevada qualidade, a DOMUS Junqueira garante apoio em caso de férias, ausência de empre-

sórcio Sisav, que tinha sido classifica-

gada ou situações similares. Mais informações pelo telefone 21 425 42 75.

do em segundo lugar.
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