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Domus Vida inaugurada na Parede
A mais recente
unidade Domus
Vida, localizada
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do
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oficialmente
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inaugurada no
dia 5 de Junho, numa cerimónia que

Destaque

contou com a presença do Ministro do
Trabalho e da Solidariedade Social, José
António Vieira da Silva, do Presidente
da Câmara de Cascais, António Capucho e do Conselho de Administração

Projecto Colombo no Grupo CUF
e José de Mello Saúde

da José de Mello Residências e Serviços
(JMRS), presidido por Pedro de Mello.
A Domus Vida da Parede, que havia
entrado em funcionamento em Abril, é
composta por 90 suites (15 duplas),
dispondo de uma capacidade para 105
residentes e tem uma localização privilegiada em plena Marginal.
Com a abertura desta unidade, a JMRS

Passar da teoria à prática
da inovação para fazer
melhor, mais rápido, mais
fácil e com menores custos

passa a contar com um total de cinco
unidades na Grande Lisboa (dois condomínios residenciais e três residências

Totalmente concebido e desenvolvido no seio do

empresas do Grupo José de Mello, o Projecto

assistidas), distribuídas pela Parede,

Grupo CUF para ser aplicado na CUF – Adubos

Colombo foi também já lançado na rede de uni-

Junqueira e Parque das Nações.

de Portugal a partir de 1 de Janeiro deste ano, no

dades da José de Mello Saúde. Nesta primeira

sentido de estimular os colaboradores de todos

fase, que durará seis meses, o projecto decorrerá

os níveis desta empresa a apresentarem ideias de

subordinado ao tema “O Cliente Sou Eu”, tendo

José de Mello Saúde adquiriu

negócio inovadoras e geradoras de maior com-

como objectivo simplificar e melhorar procedi-

Instituto Médico de Cascais

petência e eficiência, o Projecto Colombo apre-

mentos, designadamente ao nível de atendimen-

senta, ao fim de cinco meses de execução, um

to, facturação, reclamações e cuidados de saúde.

A José de Mello

saldo muito positivo. Até final de Maio, foram

Quer no caso da CUF – Adubos de Portugal, quer

Saúde adquiriu,

recebidas na CUF – Adubos de Portugal 108

no caso da José de Mello Saúde, o Projecto

no final de Maio,

ideias, das quais 15 foram aprovadas e quatro já

Colombo foi objecto de uma forte divulgação

o Instituto Médi-

implementadas, encontrando-se ainda mais 14

junto de todos os colaboradores. Nos dois casos,

co de Cascais

em fase de análise.

está também previsto um prémio final para a

(IMC), uma uni-

Em resultado de um espírito de colaboração e

melhor ideia, que se traduzirá na entrega de uma

dade de saúde

partilha de experiências entre as principais

viatura Smart.

com uma vasta oferta de cuidados de
ambulatório, em actividade desde
1999 e que conta com um corpo clíni-

Última hora

co de 74 médicos.
Localizado numa zona central de
Cascais, o IMC tem à disposição 28

Brisa e Balfour Beatty celebram

gabinetes de consultas de especia-

parceria para os EUA

lidade, unidade de medicina dentária,
unidade de fisioterapia com piscina

A Brisa celebrou um acordo com a sociedade Balfour

terapêutica, check-up e exames de dia-

Beatty Management Inc., subsidiária do grupo britânico

gnóstico, designadamente análises clí-

de engenharia e construção Balfour Beatty plc nos

nicas, RX, ECO, mamografia digital e

Estados Unidos, tendo em vista a criação de uma parce-

osteodensitometria.

ria, em partes iguais, para efeitos de participação no

O IMC é uma unidade especialmente

projecto relativo à concepção, construção, financiamento, operação e manutenção da auto-

reconhecida em três grandes áreas –

-estrada SH161 no Texas.

saúde da mulher, saúde infantil e orto-

Nos termos do acordo assinado no início de Junho, a Brisa e a Balfour Beatty comprometeram-se a

pedia e reabilitação – e será gradual-

preparar em conjunto a proposta a submeter ao Departamento de Transportes do Texas para a auto-

mente integrada na rede saúdecuf.

estrada com portagem SH161, que terá 18,4 km e servirá o tráfego entre a cidade de Dallas e o aeroporto IFW de Dallas.
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Em foco

Grupo CUF muda sede para Alverca

Entrega de prémios “Escola Alerta”...

Depois da reorganização ao nível da carteira de

O Concurso “Escola Alerta”, uma iniciati-

participações e da alteração de identidade, a CUF,

va dos ministérios da Educação e do Tra-

SGPS prepara-se agora para fixar a sua nova sede

balho e Solidariedade Social, através do

em Alverca, em instalações localizadas no interior

Secretariado Nacional para a Reabilitação

do complexo industrial da CUF – Adubos de

e Integração da Pessoa com Deficiência,

Portugal, deixando assim as instalações que vinha

que conta com o apoio do Grupo José de

ocupando no edifício sede do Grupo José de Mello,

Alverca as áreas funcionais e os colaboradores afec-

Mello, realizou a cerimónia de entrega dos

na Avenida 24 de Julho, em Lisboa.

tos à holding CUF decorreram em bom ritmo,

prémios nacionais no Dia da Criança, 1 de

As obras necessárias para se poderem receber em

estando a mudança prevista para o início de Julho.

Junho, na Escola Básica 2,3 de Tondela.
Na sua qualidade de mecenas exclusivo,
o Grupo José de Mello fez-se representar

Efacec fornece Electricidade dos Açores

através de Pedro de Mello, Vice-Presidente da José de Mello, SGPS, numa ceri-

A Efacec assinou recentemente um contrato com a Electricidade dos Açores (EDA), no valor de 1,7

mónia que foi presidida pela Secretária

milhões de euros, que visa o fornecimento de um sistema avançado de gestão da rede eléctrica de ener-

de Estado Adjunta e da Reabilitação,

gia da região autónoma, incluindo sistemas de comando e controlo de subestações e de centrais de pro-

Idália Moniz.

dução de energia.

Na presente edição, a Escola Básica 2, 3

Trata-se do maior contrato assinado entre a Efacec e a EDA, na área da automação de sistemas de ener-

de Tondela conseguiu conquistar, como

gia, cujo projecto permitirá gerir com eficiência e segurança todos os activos de produção energética,

havia feito nos dois últimos anos, o pri-

com uma forte componente de energias renováveis, estando ainda consagrada a gestão da rede de ener-

meiro lugar na categoria dos trabalhos

gia em todas as ilhas do arquipélago.

do primeiro e segundo ciclos do ensino
básico, enquanto a Escola Secundária
Augusto Gomes, de Matosinhos, con-

Controlauto cresce e adopta imagem única
A Controlauto, o

quistou o primeiro lugar na categoria dos
Lusitanos da Ravasqueira

trabalhos do terceiro ciclo do ensino bási-

na inauguração do Campo Pequeno

co e secundário.

maior grupo portu-

O Concurso “Escola Alerta” é uma inicia-

guês de inspecções

Dois cavalos Lusitanos do Monte da

tiva que visa mobilizar alunos, pro-

automóveis, entrou

Ravasqueira – Rehedição, montado por

fessores e restantes profissionais dos ensi-

numa nova fase do

Mafalda Galiza Mendes, e Neopus, monta-

nos básico e secundário para a elimina-

desenvolvimento da

do por Rodrigo Galiza Mendes – participa-

ção de barreiras

sua actividade empresarial na sequência da aquisi-

ram na gala de reabertura do Campo Pe-

que afectam o

ção recente da ITEUVE, rede detentora de 10 cen-

queno, realizada no dia 16 de Maio, cujo

quotidiano das

tros de inspecção, o que permitiu atingir a liderança

programa compreendeu, para além de um

pessoas

do sector em que opera, com 27% da quota de

espectáculo de música, bailado e ópera,

deficiência.

mercado.

uma vertente de toureio e de demonstra-

Face a esta nova dinâmica empresarial, a Control-

ções equestres, tendo esta última contado

auto adoptou uma nova identidade, através da qual

com o apoio da Associação Nacional de

pretende uniformizar a imagem de todos os seus

Dressage, Escola Portuguesa de Arte Eques-

centros de inspecção.

tre de Queluz e

Detida em 59% pela Brisa, a Controlauto opera

Centro Equestre

O Grupo José de Mello assumiu, através

uma rede de 45 centros de inspecção, distribuídos

da Lezíria Grande.

da José de Mello, SGPS, o estatuto de

com

... e patrocínio a conferência da APD

de Norte a Sul de Portugal, participando ainda em

patrocinador de uma conferência pro-

40% na Controlauto Açores.

movida pela Associação Portuguesa de
Deficientes, que decorreu subordinada ao
tema “A Responsabilidade Social e o

Promoção Especial Verão nas Residências Domus Vida

Terceiro Sector”.

As residências Domus Vida (Junqueira, Parque das Nações e Parede) têm em curso uma promoção

A conferência realizou-se no dia 9 de

de Verão, com condições especiais para os familiares dos colaboradores das empresas participadas

Junho, no Pólo Tecnológico de Lisboa,

do Grupo José de Mello. Com um serviço hoteleiro de elevada qualidade, as residências Domus Vida

tendo a sessão de abertura sido presidida

garantem apoio em caso de férias, ausências de empregadas ou situações similares.

pela Secretária de Estado Adjunta e da

Mais informações pelo telefone 707 506 506 ou através do site www.jmellors.pt

Reabilitação, Idália Moniz.
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