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Destaque

A Efacec recebeu, no último trimestre de

José de Mello Saúde
anuncia Hospital
Cuf Porto

2006, uma importante encomenda da
Organização Europeia para a Investigação Nuclear (CERN), que compreende o
fornecimento de um conjunto de soluções na área da automação de sistemas,
para actuarem ao nível de sistemas operativos, das subestações do CERN e da

Com inauguração marcada para
2009, o futuro hospital terá
190 camas, serviço de urgência
e todas as especialidades
médicas e cirúrgicas

supervisão e controlo das subestações
subterrâneas que alimentam o acelerador de partículas, neste caso o maior
jamais construído pelo Homem e que
entrará em funcionamento este ano
para apoiar as investigações dos mais de
cinco mil cientistas que utilizam as instalações do CERN.
O CERN é uma organização intergover-

O Hospital Cuf Porto, anunciado publicamente

pós-anestésicos e recobro, para além de três salas

namental fundada em 1954, com sede

na segunda semana de Janeiro, representa mais

de parto e 50 gabinetes de consulta.

em Genebra, na Suíça e composta por

um importante marco na estratégia de cresci-

O edifício do hospital terá uma área de constru-

24 estados membro, entre os quais

mento e expansão da actividade privada da José

ção de mais de 31 mil metros quadrados, num

Portugal. Esta encomenda vem confir-

de Mello Saúde, implicando um investimento

terreno com uma área de 7.940 metros quadra-

mar, uma vez mais, a preferência do

global de cerca de 70 milhões de euros.

dos, oito pisos e três caves com 500 lugares de

CERN pelas soluções da Efacec, tanto

A futura unidade hospitalar, que servirá a popu-

estacionamento.

mais que a relação comercial entre as

lação do Grande Porto, terá 190 camas, das

O Hospital Cuf Porto, cujas obras deverão arran-

duas entidades teve início em 1998.

quais 30 de maternidade e dez na Unidade de

car ainda este ano para que seja inaugurado

Cuidados Intensivos, e irá dispor de todas as

antes do final de 2009, ficará localizado na zona

especialidades médicas e cirúrgicas.

ocidental da cidade, junto à circunvalação e nas

Brisa distinguida no Investor

No hospital haverá serviços de urgência para

imediações do Hospital Magalhães de Lemos, ou

Relations Awards

adultos, pediátricos e obstétricos, um bloco ope-

seja, numa área de fácil acesso rodoviário e por

ratório com oito salas, com unidade de cuidados

transportes públicos.

A Brisa foi distinguida com o Grande
Prémio para o melhor Programa Global
de Investor Relations, cujo galardão foi

Última hora

atribuído no dia 28 de Novembro, no
decorrer da quarta edição dos Investor
Relations Awards, uma iniciativa da De-

Selecta encerra 2006 com novos investimentos

loitte, com o apoio do Semanário Económico e do Diário Económico.

A Selecta encerrou 2006 com 229 milhões de euros de activos sob

Os Investor Relations Awards dirigem-se

gestão, na sequência de três investimentos imobiliários concretizados

a todas as empresas cotadas na Euronext

em Dezembro por dois dos três fundos que gere.

Lisbon e a indivíduos relacionados com

O Fundo ImoComercial adquiriu um centro comercial em Torres

o mercado financeiro. O objectivo desta

Novas, o TorreShopping, e um parque logístico na zona da Azambuja,

distinção é premiar a excelência na

enquanto que o Fundo ImoRecupera adquiriu um edifício de escritó-

comunicação da informação financeira,

rios na Avenida da República, em Lisboa, que será agora objecto de

nos seus mais variados aspectos, em

obras de reabilitação e remodelação.

benefício dos accionistas, investidores,

O terceiro fundo, o ImoSocial, é o único em Portugal vocacionado para o turismo, saúde, residên-

financiadores e restantes membros da

cias de terceira idade, desporto e lazer, detendo actualmente activos como o Hotel Albatroz, o

comunidade financeira.

British Hospital ou as unidades residenciais Domus Vida e Domus Clube.
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Brisa e Via Verde apoiam Dakar 2007...
A Brisa marcou presença no Lisboa-Dakar,
Alterações nas administrações da CUF

pelo segundo ano consecutivo, na quali-

e da Efacec

dade de patrocinador da Grande Partida,
o que implicou que todos os participantes

Os conselhos de administração e comissões executi-

te da comissão executiva, tendo também sido designa-

estivessem equipados com o identificador

vas da CUF e da Efacec foram objecto, na segunda

do João Paulo Amaral Cabral para ocupar um lugar de

Via Verde, no sentido de simplificar a pas-

metade de Dezembro, de algumas alterações nas

administrador executivo, juntando-se assim a Miguel

sagem pelas praças de portagem. A pre-

suas composições, na sequência da designação de

Loureiro e João Fugas.

sença da Brisa passou também pelo pa-

Luís Filipe Pereira para as funções de presidente da

Por sua vez, o lugar de presidente do conselho de admi-

trocínio de duas equipas, uma de

comissão executiva da Efacec, em substituição de

nistração da Efacec passou a ser preenchido por

Bernardo Vilar, piloto que participará no

António Cardoso Pinto, que deixou também o lugar

Francisco Sánchez, que transitou assim das funções que

Dakar pela 14.ª vez e que terá como com-

de presidente do conselho de administração.

já vinha desempenhando de vice-presidente não execu-

panheiro de equipa o bi-campeão nacio-

Em virtude destas alterações, João de Mello passou

tivo. Os restantes membros da comissão executiva da

nal de T1 Pedro Gameiro, e outra de

a acumular a presidência do conselho de administra-

Efacec (Alberto Barbosa, Alberto Martins, Artur Fuchs e

Madalena Antas, que alinha pela segunda

ção da CUF com as suas novas funções de presiden-

Maria do Rosário Ventura) mantêm-se em funções.

vez na prova, desta vez acompanhada
pelo experiente Patrick Antoniole.

Brisa inaugura nova ligação entre Lisboa e o Norte
via Carregado
Os automobilistas que circulam entre Lisboa e o Norte do País passaram a ter uma nova alternativa, a A10 – Auto-estrada Bucelas/Carregado/A13.
O novo troço, entre Arruda e Carregado, inaugurado a 19 de
Dezembro na presença do Primeiro-Ministro José Sócrates, tem uma

... e Saúdecuf

extensão total de 11 km e envolveu um investimento de 180,2

garante Serviços

milhões de euros. O seu principal objectivo é o reforço da mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa, fun-

Médicos Oficiais

cionando como uma alternativa à A1 - Auto-estrada do Norte entre Alverca e Vila Franca de Xira.
A A10 irá contribuir para novos padrões de mobilidade, numa região possuidora de forte potencial de cres-

No âmbito da parce-

cimento económico e social e para a qual se antecipam ainda grandes desenvolvimentos no domínio das

ria com a Lagos

infra-estruturas de transportes, com a construção do novo Aeroporto da Ota, ao qual a A10 irá também esta-

Sports, a saúdecuf

belecer uma ligação.

voltou a assumir a responsabilidade pelos
Serviços Médicos Oficiais da Grande
Partida do Lisboa-Dakar 2007. Para o efeito, foi criada uma equipa médica coordenada por profissionais das unidades da
rede saúdecuf, em que todo o vestuário
oficial foi devidamente identificado com o
logótipo saúdecuf, o mesmo sucedendo
em todos os meios de transporte utilizados (carros, motas, quads, helicóptero e
CUF exportou sal para França

camiões de apoio). A saúdecuf teve também um stand na Praça do Império, onde

Quase cinco toneladas de sal gema extraído da

Dezembro, num navio de contentores que acostou no

desenvolveu acções de Prevenção na

mina de Campina de Cima, localizada em Loulé e

porto de Faro, tendo despertado a curiosidade de

Saúde, que registaram uma enorme ade-

explorada pelo departamento mineiro da CUF –

alguma comunicação social, com destaque para a

são do público presente. Através da pre-

Químicos Industriais, foi carregado e exportado

televisão pública RTP, que efectuou um directo para o

sença no Lisboa-Dakar, a saúdecuf reforça

para França, onde foi utilizado na dissolução do

seu principal telejornal. O sal extraído na mina de

o apoio a eventos com grande impacto a

gelo e da neve das estradas, com o objectivo de

Campina de Cima tem sido historicamente utilizado

nível nacional e internacional, com a

permitir uma maior segurança na circulação au-

como matéria-prima para a produção levada a cabo em

garantia da excelência dos serviços clínicos

tomóvel. O carregamento foi feito, no final de

Estarreja pela CUF – Químicos Industriais.

prestados nestas provas.
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