Breves

José de Mello compra 2% da EDP
A José de Mello, SGPS adquiriu em
mercado a participação de 2% que a
Brisa detinha no capital da Energias

Tradição
do

de Portugal (EDP), tornando-se assim
accionista de referência de uma das
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mais importantes empresas portuguesas, com elevada relevância estratégi-

Destaque

ca para a economia nacional e forte
capacidade de actuação em mercados
internacionais. Com este investimento, o Grupo José de Mello reforça o
seu compromisso de continuar a contribuir para o futuro da economia
portuguesa, passando a ter uma pre-

Hospital CUF Infante Santo
prossegue estratégia de inovação

sença activa no desenvolvimento do
sector energético. O Grupo José de
Mello reafirma, por outro lado, a sua
disponibilidade e interesse em constituir-se como um parceiro estratégico

A unidade da José de Mello
Saúde traz para Portugal a mais
moderna tecnologia na área do
diagnóstico por imagem

da EDP, contribuindo para o desenvolvimento de uma EDP mais eficiente, criadora de valor, de vocação ibérica e internacional. Esta operação foi
concretizada e anunciada no dia 2 de
Fevereiro e implicou um investimento
de cerca de 200 milhões de euros.
O Hospital CUF Infante Santo já tem em funcio-

afectam milhares de portugueses, como são os

Efacec fornece

namento o primeiro TAC de 64 cortes em simul-

casos das doenças cardiovasculares, torácicas,

REN e Águas

tâneo, a mais moderna tecnologia na área do

abdominais e oncológicas.

do Oeste

diagnóstico clínico por imagem e único equipa-

O novo TAC 64 do Hospital CUF Infante Santo

mento do género em Portugal.

permite, assim, a realização de exames de alta

A Efacec vai for-

O novo equipamento de Tomografia Volumé-

velocidade, não invasivos, mais precisos e menos

necer à Rede

trica Computorizada (TAC) é capaz de visualizar

dolorosos, representando, por outro lado, o

Eléctrica Nacional (REN) um conjunto

o corpo humano com uma rapidez e precisão

reforço do compromisso da José de Mello Saúde

de sistemas de protecção, comando e

inéditas e, utilizando a mais recente tecnologia

de permanente inovação na área da tecnologia

controlo para quatro subsestações da

da General Electric, traduz-se num importante

clínica e na prestação dos melhores cuidados de

Rede de Transmissão, uma encomen-

avanço na detecção de patologias graves que

saúde aos portugueses.

da no valor de 3,2 milhões de euros
que vai permitir à REN continuar a
gerir a sua rede utilizando tecnologia

Última hora

nacional. Paralelamente, a empresa
Águas do Oeste adjudicou à Efacec a
construção e reabilitação de oito ETAR,

JMRS vai abrir unidade Domus Vida na Parede

no valor de cinco milhões de euros.
Trata-se de um projecto que engloba

A José de Mello Residências e Serviços vai abrir, no início de

todos os equipamentos electromecâ-

Abril, a sua terceira residência assistida Domus Vida, localizada

nicos e trabalhos de construção civil

na Parede.

associados e que permitirá efectuar a

A Domus Vida da Parede é composta por 90 suites, das quais

vigilância e a tele-assistência das ETAR

15 são duplas, dispondo assim de uma capacidade para 105

através de tecnologia GSM. A Efacec

residentes. Esta unidade tem uma localização privilegiada em

entregou ainda à empresa Águas do

plena marginal, pelo que a maioria das suas suites têm vista de

Douro e Paiva um sistema para a

mar, o que muito tem contribuído para um número apreciável de reservas.

Estação de Tratamento de Água para

Com a abertura de mais esta unidade, a José Mello Residências e Serviços passa a contar com um

abastecimento a Paços de Ferreira,

total de cinco unidades na Grande Lisboa (dois condomínios residenciais e três residências assistidas),

no valor de 1,8 milhões de euros.

distribuídas pela Parede, Junqueira e Parque das Nações.

Breves

Em foco

Adubos de Portugal promoveu seminários sobre agricultura

Universidade Católica
distinguiu

A Adubos de Portugal (ADP), empresa líder do mercado nacional de adubos, reali-

José Manuel de Mello

zou dois seminários subordinados ao tema “Agricultura, Uma Actividade Comercial”, uma iniciativa inédita em Portugal e que se traduziu num espaço de reflexão

A Universidade Católica

sobre o novo enquadramento do sector agrícola no contexto nacional e europeu.

Portuguesa (UCP) decidiu

Os seminários foram dirigidos aos principais agentes do sector agrícola do Ribatejo e

prestar uma homenagem

do Alentejo, repartidos em dois grupos, o que originou que os seminários tivessem

de reconhecimento pelo

decorrido em dois dias diferentes, 30 de Janeiro e 1 de Fevereiro, no Centro Cultural

apoio e cooperação que José Manuel

de Lisboa, embora com a mesma agenda e com os mesmos oradores. A mudança de

de Mello deu, ao longo dos anos, no

políticas, o novo enquadramento do sector agrícola, os aspectos macro-económicos, as estratégias

desenvolvimento e afirmação da ins-

empresariais e casos práticos foram alguns dos temas abordados nos seminários, que contaram com um

tituição no País.

painel de oradores de referência, como foram os casos, entre outros, de Luís Filipe Pereira, presidente

A homenagem decorreu no dia 3 de

da ADP, Luís Mira Amaral, Francisco Avillez e Sevinate Pinto.

Fevereiro e traduziu-se na entrega da
Medalha de Ouro da Universidade e
do Título de Benemérito da UCP, que

Brisa reforça apoio ao cliente com novas lojas...

foram recebidos por Vasco de Mello,
em representação de seu pai.

A Brisa e a Via Verde já têm em funcionamento, desde o final de Janeiro,

A cerimónia, que teve lugar nas insta-

uma 3.ª loja, situada na área de serviço da Trofa (A3), que se vem juntar

lações da Universidade Católica Portu-

às outras duas anteriormente abertas, uma na área de serviço de Oeiras

guesa em Lisboa e contou com a par-

(A5) e outra junto à sede da empresa, em Carcavelos. Esta nova loja Brisa

ticipação de D. José Policarpo, Cardeal

e Via Verde na área de serviço da Trofa representa mais um passo no

Patriarca de Lisboa, e de Manuel Braga

reforço da política de serviço ao cliente e está acessível a todos os auto-

da Cruz, Reitor da Universidade, com-

mobilistas que circulam nos dois sentidos, através da ligação existente

preendeu também uma homenagem

entre as duas áreas de serviço. Até ao final de Abril, a Brisa e a Via Verde

póstuma a Mary Cohen Espírito Santo

vão abrir mais cinco lojas, que ficarão localizadas no Centro Operacional

Silva e distribuição de Medalhas de Pra-

do Carregado (A1) e nas áreas de serviços de Antuã (A1), Mealhada (A1), Leiria (A1) e Palmela (A2). As

ta da UCP aos funcionários que com-

lojas Brisa e Via Verde, que assentam nos conceitos de acessibilidade e proximidade, permitem com-

pletaram 25 anos de serviço.

pletar o atendimento aos clientes mediante uma presença física, que se junta assim ao apoio também
disponível através do telefone e da Internet.

Natal Solidário 2005
.... e Via Verde já está presente em 34 parques

A Via Verde já está presente em 34 parques de estacionamento em todo o País, contando actualmente
com 280 mil utilizadores regulares. Esta inovadora aplicação do sistema Via Verde, que registou 1,7
milhões de transacções em 2005, foi já distinguida com o estatuto de “Melhor Solução Técnica” pela

O Grupo José de Mello promoveu,

European Parking Association.

pelo quarto ano consecutivo, a iniciativa Natal Solidário, que visa apoiar
instituições de solidariedade social

6.ª Taça Ibérica de Atrelagem
junta 86 concorrentes de toda a Europa
A 6.ª Taça Ibérica de Atrelagem, que decorre de 16 a 26 de Março,
conseguiu juntar 86 concorrentes de toda a Europa, distribuídos
pelas categorias de 1 cavalo, 2 cavalos, 4 cavalos e 4 póneis.
O programa compreende dois concursos internacionais de atrelagem: um CAI-B (16 a 21 de Março),
com as modalidades de Ensino e Maneabilidade; e um CAI-A (22 a 26 de Março), com as modalidades
de Ensino, Maratona com Obstáculos e Maneabilidade. Os dois concursos têm entrada livre e realizamse na Herdade da Mata, uma propriedade integrada no Monte da Ravasqueira que fica localizada junto
à povoação de Santana do Campo, no concelho de Arraiolos. Para mais informações, basta consultar o
site oficial em www.cai-a.ravasqueira.com.

que prosseguem actividades a favor
das crianças. Em resultado das votações efectuadas pelos colaboradores
das empresas participadas do Grupo
José de Mello no Natal de 2005, as
quatro associações beneficiadas com
quatro donativos de 10.000 euros
foram a Fundação do Gil, Ajuda de
Mãe, Cercitejo e Associação Novo
Futuro. Nas anteriores edições da
iniciativa Natal Solidário, foram beneficiadas as associações Acreditar,
SOL, Florinhas de Rua, Casa do
Gaiato, Ajuda de Berço e APPT21.

Ficha técnica
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