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santo estreou, em Setembro, um novo
Centro de Gastrenterologia, dotado

Destaque

de recursos humanos e tecnologia de

CUF duplica produção
em Estarreja

ponta e criado para responder às exigências e desafios desta especialidade.
Num espaço com aproximadamente
350 metros quadrados, o hospital disponibiliza uma vasta oferta de consultas e técnicas de diagnóstico e terapêutica, tendo sido introduzidos novos
serviços diferenciadores no âmbito
desta especialidade como a consulta
de hepatologia (figado), endoscopia
alta e colonoscopia com NBI (Narrow
Banding Image), importante no diag-

O acordo celebrado com
as multinacionais Dow
Chemical e Air Liquide vai
dar origem ao maior
investimento de sempre no
Pólo Químico de Estarreja

nóstico de lesões pré-malignas, ecoendoscopia com biopsias dirigidas,
manometria e PHmetria alta com

A CUF – Químicos Industriais assinou um acordo

CUF – Químicos Industriais passe a produzir 200 mil

impedância e manometria baixa.

com a Dow Chemical e a Air Liquide que vai per-

toneladas de anilina, das quais 120 mil toneladas

mitir a duplicação da capacidade de produção de

serão adquiridas pela Dow Chemical, e 110 mil tone-

anilina e de cloro na sua unidade industrial de

ladas de cloro, das quais 90 mil toneladas serão

Estarreja e que implicará a realização de um

igualmente adquiridas pela Dow Chemical. A restan-

investimento global e tripartido de 235 milhões

te produção de anilina será destinada aos mercados

de euros, dos quais 125 milhões de euros serão

de exportação, enquanto a de cloro será canalizada,

suportados pela CUF.

através de produtos derivados, para o mercado por-

A cerimónia de assinatura do acordo decorreu em

tuguês. Por sua vez, a Air Liquide compromete-se,

Estarreja, no dia 29 de Setembro e contou com a

no âmbito do acordo, a reforçar o fornecimento de

Brisa avança para gestão

presença do Primeiro Ministro, José Sócrates, do

gases industriais à CUF – Químicos Industriais.

de aeroportos

Ministro da Economia, Manuel Pinho e dos presi-

Com este acordo, a CUF reforça o seu compromisso

dentes do Grupo José de Mello e CUF, Vasco de

de contribuir para o desenvolvimento sustentado da

A Brisa integra, em posição de liderança

Mello e João de Mello, respectivamente.

indústria portuguesa, assumindo, ao mesmo tempo,

juntamente com a Mota Engil, o consórcio

Com entrada em vigor em 2009 e válido por um

a histórica herança industrial de que é herdeira.

apresentado em Setembro para participar

período de 15 anos, este acordo vai fazer com que a

no processo de privatização da ANA e na
criação do novo Aeroporto de Lisboa.
Para além da Brisa (26,25%) e da Mota

Última hora

Engil (26,25%), integram também o consórcio a Somague (17,50%), a Caixa Geral
de Depósitos (10%), o Millennium bcp

Selecta no Salão Imobiliário de Lisboa

(10%) e o Banco Espírito Santo (10%).
Este agrupamento de empreses reúne, à

A Selecta assegurou a presença, com um espaço próprio, na edição deste ano do Salão Imobiliário

partida, um conjunto invulgar de compe-

de Lisboa, que se realiza entre 22 e 26 de Novembro no Parque das Nações.

tências e complementaridades, em diver-

Face ao êxito alcançado em 2005, quando o certame contou com 23 mil visitantes e 250 exposi-

sas áreas fundamentais para o sucesso de

tores, a edição deste ano conta com mais um pavilhão, prevendo-se 30 mil visitantes e 310 expo-

um projecto de grande complexidade

sitores.

como é o caso, destacando-se, no que à

Enquanto sociedade gestora de fundos de investimento imobiliário detidos por investidores portu-

Brisa diz respeito, as suas competências

gueses, alemães e espanhóis, a Selecta geriu, nos últimos quatro anos, investimentos que totalizaram

únicas ao nível da construção e gestão de

cerca de 150 milhões de euros, constando da sua carteira de activos unidades de saúde, hotéis,

grandes empreendimentos, da gestão de

health-clubs e edifícios arrendados a entidades públicas, tendo actualmente em fase de conclusão a

grandes infraestruturas e da gestão de

aquisição de um parque logístico e um centro comercial.

contratos de concessão de longa duração.

Em foco
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Novo PAGE na Universidade
1ª Corrida Saúdecuf junta 1.500 participantes

Católica

Com partida no hospitalcuf infante santo e chega-

No âmbito de

da no hospitalcuf descobertas, a 1ª Corrida saúde-

uma política

cuf juntou em Lisboa cerca de 1.500 participantes

de formação

de todo o País, que percorreram, a partir das 9:30

profissional

do dia 17 de Setembro, os 10 km que ligam as

que tem vindo

duas unidades hospitalares, num percurso de gran-

a ser desenvolvida nos últimos exercícios, 28

de beleza junto ao Tejo. Para os menos preparados

quadros de várias empresas participadas do

fisicamente, houve uma partida alternativa em

Grupo José de Mello iniciaram no dia 28 de

Santa Apolónia para um percurso de apenas 5 km.

Setembro mais um Programa Avançado de

Promovida e apoiada pela José de Mello Saúde, a

Gestão para Executivos (PAGE) da Faculdade

1ª Corrida saúdecuf foi organizada pela Associa-

de Ciências Económicas e Empresariais da

ção Atlética do Pêgo Longo, em conjunto com a

Universidade Católica Portuguesa. Esta edi-

Associação de Atletismo de Lisboa.

ção do PAGE, a quinta preparada e desenvolvida exclusivamente para o Grupo José de
Mello, terminará no dia 12 de Julho do pró-

Via Verde premiada no IBTTA

ximo ano, altura em que decorrerá uma sessão de encerramento e entrega de diplomas.

A Via Verde foi distinguida com o prémio “IBTTA

Os 28 quadros oriundos da Brisa, José de

Toll Excellence Awards 2006”, atribuído pela

Mello Saúde, CUF, Efacec e José de Mello

International Bridge, Tunnel and Turnpike

Residências e Serviços participaram, como

Association (IBTTA), em cerimónia que decorreu

habitualmente e antes de arrancar o PAGE,

em Dallas, no dia 18 de Setembro.

num encontro informal com actividades

Este prémio, conquistado na categoria Tecno-

diurnas e nocturnas, outdoor e indoor, que

logia, vem reconhecer a evolução da gama de

teve lugar em Tomar nos dias 22 e 23 de

serviços prestados aos clientes da Via Verde, transformando a cobrança electrónica de portagens em

Setembro.

cobrança electrónica de serviços.
O “IBTTA Toll Excellence Awards” pretende distinguir programas inovadores, positivos e criativos da
indústria de concessões rodoviárias, constituindo uma ferramenta e um incentivo através dos quais as

Efacec fornece Metro

novas ideias possam ser partilhadas ao nível do mercado internacional de portagens.

de Jerusalém
A Efacec garantiu o fornecimento dos equi-

M Dados promove visitas ao Monte

pamentos de energia para toda a rede do

da Ravasqueira

novo Metro Ligeiro de Jerusalém, que será
construído e operado pelo consórcio
Jerusalem City Pass e começará a circular em
2008, tendo, numa primeira fase, 23 estações ao longo de 13,4 km.
Com este contrato num valor superior a 2,6
milhões de euros, Jerusalém junta-se assim a
outras cidades como Porto, Barcelona,

A M Dados tem vindo a desenvolver um programa

Foi neste sentido e procurando, ao mesmo tempo,

Tenerife, Lisboa, Manila, São Paulo e Bursa,

de visitas ao Monte da Ravasqueira, que com-

fomentar uma maior aproximação entre diferentes

cujos sistemas de metro e metro ligeiro incor-

preendeu já a deslocação a Arraiolos de inúmeros

colaboradores de diferentes empresas do Grupo José

poram soluções desenvolvidas pela Efacec.

dos seus fornecedores e parceiros e que passou,

de Mello que a M Dados promoveu duas visitas des-

Sendo um dos pilares fundamentais do

mais recentemente, por dar a conhecer as activida-

tinadas a mais de uma centena de colaboradores da

desenvolvimento futuro da Efacec, a área de

des ligadas ao enoturismo também a colaborado-

José de Mello SGPS, Efacec, Brisa, CUF, José de Mello

negócios de Soluções para Transportes e

res das diversas empresas participadas, com espe-

Saúde e José de Mello Residências e Serviços. A pri-

Logística conta já com referências no forne-

cial incidência junto dos que mais utilizam a plata-

meira visita realizou-se no dia 15 de Setembro,

cimento de sistemas e produtos para projec-

forma electrónica MGA, ou que têm participado

enquanto que a segunda visita (na foto) decorreu

tos metro-ferroviários em cada um dos cinco

em processos negociais com a M Dados.

uma semana depois, ou seja, no dia 22 de Setembro.

continentes.

Ficha técnica
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