Breves

José de Mello Saúde
em Espanha
A José de Mello Saúde integra
um consórcio que apresentou, no final de Setembro, uma proposta
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ao concurso para a construção e
exploração do Hospital de Valde-

Destaque

moro, em regime de Parcerias
Público Privadas (PPP).

José de Mello Residências
e Serviços abre unidades
no Parque das Nações

O Hospital de Valdemoro será uma
unidade hospitalar com 170 camas,
localizada 30 quilómetros a Sul de
Madrid, servindo uma população de
cerca de 80 mil pessoas mas que se
prevê venha a registar um forte cres-

As duas novas unidades
Domus Clube e Domus Vida
vão entrar em funcionamento
no mês de Novembro

cimento demográfico nas próximas
décadas. O financiamento do hospital será feito segundo o modelo
capitativo.
O consórcio que a José de Mello
Saúde integra com uma participação
de 9% reúne parceiros de grande
qualidade e com fortes capacidades

A José de Mello Residências e Serviços está pres-

composta por 49 apartamentos com tipologias T1

para o desenvolvimento do projecto,

tes a inaugurar duas novas unidades – Domus

e T2, com áreas que variam entre 50 e 130 m2.

como são os casos da seguradora

Clube e Domus Vida – no Parque das Nações,

A residência assistida Domus Vida, que pretende

Adeslas, que lidera o consórcio, das

num edifício situado muito próximo do Hospital

responder às necessidades de um conjunto de pes-

construtoras ACS – Dragados e

CUF Descobertas.

soas com algum tipo de fragilidade ou dependên-

Construtora Hispânica e do Grupo

Especialmente dirigido a clientes com mais de 65

cia, tem capacidade para 88 residentes, sendo com-

Pascual, um dos maiores prestadores

anos que pretendam usufruir de um estilo de vida

posta por 72 suites, simples ou duplas, com áreas

de cuidados de saúde em Espanha.

liberto de preocupações, os condomínios residen-

que variam entre os 23 e os 65 m2. Esta residência

A decisão do concurso deverá ser

ciais Domus Clube são caracterizados por um

distingue-se também pela dimensão e multiplicida-

conhecida durante o próximo mês

conjunto de ofertas de serviços domésticos e de

de das áreas comuns, que compreendem salas de

de Dezembro.

apoio na área da saúde, designadamente refei-

estar, sala de jantar, biblioteca, sala de actividades,

ções, limpeza diária, recepção com secretariado,

sala multiusos, capela, cabeleireiro e ginásio.

zonas comuns (Sala de Estar, Sala de Jantar,

A componente base da Domus Vida engloba cinco

Biblioteca, Ginásio e Terraço), chamada de emer-

refeições diárias, limpeza diária das suites, trata-

gência com acesso a enfermagem 24 horas/dia e

mento de roupa, administração de medicamentos,

Brisa no índice FTSE4Good

protocolos com os hospitais e clínicas CUF e com

apoio de enfermagem 24 horas e um programa

A Brisa – Auto-

a empresa de serviços domiciliários Domus Care.

“Bem-Estar”, que contempla actividades à escolha

Estradas de Portu-

A unidade Domus Clube do Parque das Nações é

de cada residente, programadas semanalmente.

gal passou a integrar, a partir do
início do mês de

Última hora

Outubro, o índice de sustentabilidade
FTSE4Good, juntamente com 41

CUF reestrutura negócios e administração

outras empresas, de 15 países, que
foram também admitidas à cotação

O Grupo CUF concluiu um processo de reestruturação da sua carteira de negócios, tendo

neste índice de sustentabilidade. Ao

como objectivo estratégico uma maior focalização nos negócios que têm registado um

passar a integrar o índice FTSE4Good,

maior crescimento em valor nos últimos anos, os químicos industriais e os adubos.

a Brisa vê, mais uma vez, confirmada

O processo de reestruturação surge na sequência da alienação da Fisipe e vai per-

a sua capacidade de conciliar uma

mitir uma maior concentração de esforços na Quimigal e na Adubos de Portugal.

elevada performance financeira com

Em face desta reorganização, ocorreu uma redução do número de membros que integravam o Conselho

as melhores práticas na perspectiva

de Administração, que passa a ser composto por João de Mello (Presidente), António Nogueira Leite,

do desenvolvimento sustentável.

Gonçalo de Mello, Clemente Pedro Nunes, João Fugas, Luís Filipe Pereira e Miguel Loureiro. O Conselho
de Administração designou, por sua vez, uma Comissão Executiva, que passa a ser composta por Luís
Filipe Pereira (Presidente), João Fugas e Miguel Loureiro.
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Grupos José de Mello e Têxtil Manuel Gonçalves lançam

Pólo de Estarreja vence European

OPA sobre Efacec

Responsible Care Award

Os Grupos José de Mello e Têxtil Manuel Gonçalves anunciaram, dia 29 de Setembro, o lançamento de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre as acções representativas do capital que não detinham no momento do lançamento da mesma.
A OPA, concretizada através da Tecnoholding, sociedade gestora de participações sociais constituída para o efeito pelos
dois Grupos, foi motivada pelo facto de os dois accionistas de referência terem uma visão comum para
a Efacec e acreditarem no potencial de crescimento e desenvolvimento da empresa.
Os Grupos José de Mello e Têxtil Manuel Gonçalves assumiram o compromisso de reforçar o processo de internacionalização da empresa, o que implica acelerar o esforço de investimento, por parte da Efacec e dos seus accionistas.
Os dois Grupos consideram que a Efacec é hoje uma empresa de referência, em Portugal e no estrangei-

As empresas do Pólo Químico de

ro, dotada de um excelente capital humano e com uma base industrial e de desenvolvimento tecnológico

Estarreja – Quimigal, Ar Líquido,

que lhe permite oferecer soluções em condições de competitividade com as grandes empresas mundiais.

AQP, CIRES e Dow Portugal –
ganharam a edição 2005 do Euro-

Hospital Amadora Sintra comemora 10º Aniversário

pean Responsible Care Award, iniciativa a que concorreram através

O Hospital Amadora Sintra vai comemorar o seu 10º Aniversário e, para

do PACOPAR – Painel Consultivo

assinalar a data, preparou uma série de eventos que vão decorrer entre

Comunitário do Programa de Ac-

os dias 6 e 20 de Novembro.

tuação Responsável.

O programa arranca às 10h00 de dia 6, com a “Corrida pela Saúde”, com

Ao conseguir esta importante distin-

6 km de extensão e aberta a todos os interessados. Para informações e ins-

ção, o Pólo Químico de Estarreja foi

crições, basta aceder ao site www.hospitalamadorasintra.pt.

considerado o melhor exemplo eu-

Dia 7 haverá uma sessão solene de abertura das comemorações, a que se

ropeu de actuação responsável,

seguirá, até dia 11 e na entrada principal do Hospital, a “Feira da Saúde” que procura mostrar os servi-

sendo também apontado como uma

ços existentes no Hospital.

referência de inovação, transparên-

As comemorações incluem ainda, entre 8 e 16 de Novembro, um ciclo de conferências de entrada livre, inti-

cia e sucesso nas relações entre a

tulado “5 Dias, 5 Temas”. Serão oradores Rui Marques (Alto Comissário para a Imigração e Minorias Étni-

indústria química e a comunidade.

cas), Isabel do Carmo (Faculdade de Medicina de Lisboa), Eduardo Telles Martins (Director do Hospital da

O PACOPAR é uma iniciativa portu-

Marinha), Sobrinho Simões (Faculdade de Medicina do Porto) e José Calheiros (Universidade da Beira Interior).

guesa criada há cinco anos como

Dia 12 têm lugar as Primeiras Jornadas da Imagiologia e uma peça de teatro infantil, intitulada “Na

fórum de diálogo permanente entre

Casa da Dona Infortúnia”.

as empresas industriais e a comuni-

Está ainda programado um Curso Internacional de Cirurgia da Parede Abdominal, a realizar dias 17 e 18, e uma

dade de Estarreja, tendo como objec-

Missa, que terá lugar na entrada das consultas externas, dia 20 às 11h00, com transmissão em directo pela TVI.

tivo o debate de questões relacionadas com a segurança, emergência,
saúde, ambiente e educação.

José de Mello Saúde altera identidade

A cerimónia da entrega desta
importante distinção internacional,

A José de Mello Saúde procedeu a uma alteração cromática no seu logótipo, substituindo a cor verde

à qual concorreram 26 candidatos

e a cor cinza pela azul, o que permite um melhor resultado nas diversas aplicações gráficas.

de nove países europeus, decorreu

A adopção da nova imagem foi feita de forma gradual até ao final do mês de Setembro, altura a partir da

em Nice, no dia 1 de Outubro, por

qual passou a ser utilizada em todas as peças de comunicação interna e externa da José de Mello Saúde.

ocasião da Assembleia Geral do

Esta alteração cromática já estava a ser aplicada anteriormente em algumas peças de comunicação interna

CEFIC – European Chemical Industry

e também no site da José de Mello Saúde (www.josedemellosaude.pt), no qual a cor azul é predominante.

Council.
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