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da norte-americana Progress Energy, a
primeira encomenda de um autotrans-

Destaque

formador monofásico de 525kV (na
foto), confirmando assim estar entre
os melhores fabricantes e fornecedores mundiais do sector.
Esta importante encomenda, cuja
entrega está prevista para Outubro
para a subestação de Richmond, na
Carolina do Norte, representa um
marco histórico na abordagem da
Efacec ao mercado dos Estados Uni-

José de Mello Saúde
celebra parceria em
Espanha

dos, quer por ser fundamental para o
seu processo de crescimento, quer por
se tratar de um dos mais exigentes
mercados do mundo.

O acordo firmado com o Grupo Hospitalario Quirón visa
a criação de um grupo ibérico de referência, com cobertura
territorial nas principais cidades dos dois países

A Efacec reforçou, por outro lado, o
seu conselho de administração, com a
nomeação, no início de Julho, de um
novo administrador, Artur Fuchs. Com
uma carreira internacional de mais de

A José de Mello Saúde e o Grupo Hospitalario

Vasco Luís de Mello. Será também criada uma

25 anos, Artur Fuchs passou a integrar

Quirón celebraram, em Julho, uma parceria estra-

comissão executiva composta por três membros,

também a comissão executiva, tendo a

tégica, que permitirá o desenvolvimento de equi-

na qual assumirá funções Vasco Luís de Mello, que

responsabilidade transversal pelo De-

pas clínicas de referência, através da partilha de

passará a ser administrador executivo residente

senvolvimento Tecnológico e Opera-

know-how e adopção das melhores práticas,

em Madrid a partir do início de Setembro.

ções Industriais.

visando uma melhoria contínua na prestação pri-

O Grupo Hospitalario Quirón acumula uma expe-

vada de cuidados de saúde no mercado ibérico.

riência de mais de cinco décadas, contando actual-

A concretização desta parceria implicou a toma-

mente com hospitais privados em Barcelona, San

da, pela José de Mello Saúde, de uma participa-

Sebastian, Saragoça e Valência, para além de um

ção de 35% no capital do Grupo Hospitalário

centro monográfico de reprodução assistida em Bil-

Quirón. Na sequência desta tomada de participa-

bau e de um hospital de dia em Saragoça, prepa-

ção, o Grupo Hospitalario Quirón vai agora proce-

rando-se para inaugurar, até ao final do ano, um

Colónia de Férias

der ao alargamento do conselho de administra-

hospital em Madrid. No primeiro trimestre de 2007,

para crianças e jovens

ção, permitindo a nomeação de três administra-

será inaugurado um novo hospital de substituição

dores em representação da José de Mello Saúde,

do actual em Barcelona e até 2010 serão também

nomeadamente Salvador de Mello, Rui Raposo e

construídas novas unidades em Bilbau e Sevilha.

Instituída em 2001, a Colónia de Férias do Grupo José de Mello contou
este ano com a participação de 57
crianças e jovens, cujas inscrições tive-

Última hora

ram origem na José de Mello Saúde e
hospitais e clinicas Cuf, Hospital Ama-

Alterações nas administrações dos hospitais Cuf e da JMRS

dora Sintra, CUF Adubos de Portugal
e CUF Químicos Industriais, José de

Na sequência da nomeação de Vasco Luís de Mello para exercer as funções de administrador executivo no

Mello Residências e Serviços, José de

Grupo Hospitalario Quirón, em Madrid, Inês Murteira passou a assumir, como administradora executiva da

Mello SGPS e Brisa.

José de Mello Saúde, o pelouro saúdecuf e a presidência dos hospitais Cuf, deixando de exercer as fun-

Dirigida a crianças e jovens dos 7 aos

ções de administradora delegada da José de Mello Residências e Serviços.

17 anos, a Colónia de Férias decorreu

Em virtude desta alteração, com efeitos a 1 de Setembro, Maria do Rosário Frias cessará as funções que

em três períodos de uma semana cada,

vem desempenhando como administradora executiva do Hospital Amadora Sintra para, em substituição

compreendidos entre o dia 1 e o dia 25

de Inês Murteira, assumir o lugar de administradora delegada da José de Mello Residências e Serviços. O

de Julho, na Herdade da Agolada de

Hospital Amadora Sintra não irá nomear nenhum novo administrador em substituição de Maria do Rosário

Cima, próximo de Coruche.

Frias, estando prevista uma redistribuição de pelouros.
.

Breves

Em foco

Visita às obras da nova

Prémio CUF 2006

travessia do Tejo

recebe candidaturas...

no Carregado
O Prémio CUF 2006 vai premiar, uma
Cerca de duas dezenas de

vez mais, a capacidade de inovação e

quadros de diversas empresas

desenvolvimento tecnológico dos jo-

do Grupo José de Mello efec-

vens doutorados portugueses na sua

tuaram, no dia 13 de Julho, uma visita às obras da Brisa relativas à

relação com a indústria.

futura travessia do rio Tejo no Carregado, que se estende por 12 qui-

Composto por João Sentieiro (presi-

lómetros de pontes e viadutos. Para além de ser a maior obra actual-

dente da Fundação para a Ciência e

mente em construção em Portugal, é já considerada um marco na

Tecnologia), João Fugas (administrador

engenharia rodoviária nacional, envolvendo um dono de obra por-

da CUF), Pedro Nunes, Carlos Costa e

tuguês (Brisa), um consórcio liderado por uma empresa portuguesa

José Teixeira (docentes universitários), o

e composto maioritariamente por empresas portuguesas.

júri do Prémio CUF 2006 vai agora

Implicando um investimento de cerca de 200 milhões de euros e

apreciar os 12 trabalhos recebidos até

com abertura prevista para o primeiro semestre de 2007, a futura

ao final de Julho, após o que distingui-

travessia do rio Tejo insere-se na A10, que ligará a CREL à A13 (que

rá os três melhores, ou seja, um pri-

une Marateca a Santarém).

meiro prémio, no valor de 7.500 euros,
e duas menções honrosas, no valor de

Brisa e CCR celebram parceria para EUA e Canadá

2.500 euros cada.
O Prémio CUF foi criado em 2002, com

A Brisa e a Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR), concessionária brasileira na qual a Brisa

o apoio da Fundação para a Ciência e

detém uma participação de cerca de 18%, assinaram, no início de Agosto, um acordo com o objecti-

Tecnologia, com o objectivo de premiar

vo de criar uma parceria, em partes iguais, para efeitos de participação em projectos de concessões

teses de doutoramento apresentadas

rodoviárias no mercado dos Estados Unidos e Canadá.

por doutorados de nacionalidades por-

A experiência internacional da Brisa e da CCR permitirá a criação de uma parceria forte e dinâmica, de

tuguesa, nas áreas de engenharia

elevado valor acrescentado e capaz de optimizar as sinergias decorrentes das respectivas actividades.

Química, Biológica ou do Ambiente.
... e Projecto

Prémio Amélia da Silva de Mello distingue trabalho

Colombo alargado

sobre hipercolesteremia familiar
O Projecto Colombo,
O júri do Prémio Amélia da Silva de Mello para as Ciências da Saúde,

que começou a ser

presidido por João Lobo Antunes, distinguiu, de entre os 39 traba-

aplicado na CUF –

lhos a concurso este ano, o trabalho “Familial Hypercholesterolaemia

Adubos de Portugal

in Portugal”, da autoria de Mafalda Vieira da Rocha Bourbon, cola-

em Janeiro no sentido

boradora da Unidade de Investigação Cardiovascular do Centro de Biopatologia do Instituto Nacional de

de estimular o aparecimento de ideias

Saúde Dr. Ricardo Jorge. O tema do trabalho premiado é uma das mais comuns desordens genéticas

de negócio inovadoras e geradoras de

associadas ao risco de doença cardiovascular prematura, afectando uma em cada 500 pessoas na Europa

maior competência e eficiência, vai ser

e mais de 20 mil portugueses.

alargado a todos os colaboradores do

O Prémio Amélia da Silva de Mello para as Ciências da Saúde é uma distinção bienal, no valor de 50 mil

Grupo CUF a partir de 1 de Outubro.

euros, instituída em 2002 pela José de Mello Saúde, aberta a todos os profissionais de saúde, que visa

Este alargamento marca o início da

galardoar trabalhos inéditos de investigação. O Prémio foi entregue por Salvador de Mello, presidente da

segunda fase deste Projecto. De Janei-

José de Mello Saúde, no dia 23 de Junho, no CCB, durante as X Jornadas dos hospitaiscuf.

ro a Junho, foram apresentadas na
CUF – Adubos de Portugal 124 ideias,
das quais 15 foram aprovadas, quatro

Monte da Ravasqueira lança Calantica

já implementadas e 24 em fase final de
análise. O Projecto Colombo com-

O Monte da Ravasqueira acaba de lançar uma nova marca de vinho, o Calantica,

preende três tipos de prémios: prémio

que está disponível em tinto e branco a preços muito competitivos. Tal como

por ideia aprovada, prémio bimestral

sucede com as marcas Monte da Ravasqueira e Fonte da Serrana, também os

para melhor ideia aprovada e grande

vinhos Calantica podem ser adquiridos por todos os colaboradores do Grupo

prémio final que se traduzirá na entre-

José de Mello em condições muito favoráveis. As encomendas podem ser efectuadas junto de

ga de uma viatura Smart.

Margarida Abreu, por telefone (21 391 60 31) ou correio electrónico (mmabreu@josedemello.pt).
Ficha técnica
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