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NOTÍCIAS DO GRUPO JOSÉ DE MELLO

JMRS celebra protocolo
com Ordem dos Economistas

Destaque

A José de Mello Residências e Serviços
celebrou um protocolo com a Ordem
dos Economistas, que visa a concessão
de um conjunto de benefícios aos seus
membros e ascendentes directos na
aquisição de serviços prestados pela
Domus Vida, Domus Clube e Domus
Care. O protocolo foi assinado no dia

Brisa promove
investimento
em infraestruturas

15 de Março entre Pedro de Mello e
Francisco Murteira Nabo (na foto).
Efacec recebe nova
encomenda dos EUA
A Efacec prossegue a sua actividade no
exigente mercado dos EUA, tendo rece-

O veículo criado pela Brisa
vai permitir o acesso a novas
oportunidades de negócio
na União Europeia, América
do Norte e América Latina

“Considerando as perspectivas futuras na área
das infra-estruturas, temos que aproveitar a
oportunidade de entrar no mercado global”,
sublinhou Vasco de Mello, presidente da Brisa, na
cerimónia pública de apresentação.
O TIIC conta com uma equipa de gestão, dedicada e independente dos promotores, cujos ele-

bido recentemente uma nova enco-

mentos-chave são Manuel Cary (CEO, na foto) e

menda da Nevada Power Company.
Esta encomenda, no valor de 13 mi-

A Brisa criou, juntamente com o Millennium

Francisco Rocio Mendes.

lhões de euros, respeita ao forneci-

Investment Banking e La Compagnie Benjamin

A capitalização alvo do fundo será de 500

mento de cerca de 20 unidades de

de Rothschild, um veículo de investimento espe-

milhões de euros e o período de investimento

transformadores tipo CORE. A Nevada

cializado em infra-estruturas, denominado Trans-

durante o qual serão aplicados os fundos dis-

Power Company fornece energia maio-

port Infrastructure Investment Company (TIIC),

ponibilizados pelos accionistas é de cinco anos.

ritariamente para a cidade de Las Vegas

cujo objectivo é explorar oportunidades de inves-

A combinação única dos promotores ope-

e mantém com a Efacec uma estreita

timento complementares às desenvolvidas pelos

racionais e financeiros constitui um factor de

relação comercial, sendo um dos princi-

próprios promotores nos mercados da União

diferenciação face aos fundos de infra-estru-

pais clientes do continente Americano.

Europeia, América do Norte e América Latina.

turas existentes, possibilitando o acesso a um

Estradas, portos, caminhos-de-ferro, aeroportos,

leque mais alargado de oportunidades de inves-

centros de logística ou parques de estacionamen-

timento e permitindo desenvolver competências

to são algumas das oportunidades a que o TIIC

que contribuirão para acrescentar valor às suas

estará atento.

participadas.

Última hora
Site da CUF modernizado
José de Mello Saúde lança cartão Saúdecuf
O site da CUF, SGPS (www.cuf-sgps.pt)
tem nova cara desde o dia 13 de Março.

A José de Mello Saúde irá lançar, até ao final de Março, o cartão Saúdecuf,

Apesar de manter o grafismo que o pas-

que traduz a oferta de um serviço personalizado no acesso, atendimento,

sou a caracterizar desde a apresentação

acolhimento e acompanhamento dos clientes dos hospitais e clínicas cuf.

da nova identidade corporativa da CUF,

O cartão Saúdecuf compreende um conjunto de benefícios em cada

o site tornou-se agora mais amigável

unidade, designadamente ao nível do apoio de um Gestor de Cliente, do

após uma reorganização dos temas e

acesso exclusivo ao Espaço Cartão Saúdecuf, da marcação de consultas

criação de novas secções como o portfo-

e exames através de uma linha de telefone exclusiva e dá, ainda, maior

lio fotográfico das várias empresas, o

facilidade no estacionamento mediante a criação de lugares reservados

clipping e a sala de imprensa.

para os titulares do cartão.
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Centenário da CUF no Barreiro

Natal Solidário 2006

Para assinalar os cem anos de existência da CUF no

O Grupo José de Mello promoveu, pelo

Barreiro, cuja primeira fábrica foi inaugurada em 19

quinto ano consecutivo, a iniciativa Natal

de Setembro de 1908, a Câmara Municipal do

Solidário, que visa apoiar instituições de

Barreiro, a Quimiparque e a CUF juntaram-se para

Para além do contributo para a história de um dos

solidariedade social que prosseguem acti-

desenvolver um ambicioso programa de comemo-

maiores grupos privados portugueses, o centenário

vidade a favor de crianças. Em resultado

rações, que irão decorrer a partir do final de 2007 e

vai também homenagear o seu fundador, Alfredo

das votações dos colaboradores das em-

no decurso de 2008.

da Silva (1871-1942), que conseguiu transformar

presas participadas, as quatro entidades

No âmbito do programa de comemorações publi-

uma fábrica de sabões num grupo industrial que se

beneficiadas no Natal 2006, com quatro

camente anunciado no final de Fevereiro, estão

estendeu à construção naval, adubos, têxteis, áci-

donativos de 10.000 euros, foram a

previstas uma série de acções e iniciativas, de que

dos e óleos alimentares, tendo evoluído depois

Associação Aldeia de Crianças SOS

são exemplos uma exposição sobre a CUF, concur-

para os tabacos, reparação naval, seguros e banca,

de Portugal, a Associação Nacional de

sos, um colóquio subordinado ao tema “A

chegando a Abril de 1974 com mais de 100

Deficiências Raras Mentais e Raras –

Industrialização de Portugal na Primeira Metade do

empresas, mais de mil diferentes produtos e cerca

Século XX” e a edição de dois livros, um de banda

de 110 mil colaboradores, representando então

desenhada e outro de fotografia.

5% do Produto Interno Bruto português.

Brisa lança Projecto Colombo
A Brisa lançou, em meados de Março, o Projecto Colombo, uma iniciativa que tem
como objectivo a captação de ideias inovadoras que, uma vez implementadas, proporcionem melhorias a nível operacional e ao nível da satisfação dos clientes. Tal
como sucedeu na CUF, primeiro, e na José de Mello Saúde, depois, o Projecto

Raríssimas, a CERCIMB - Cooperativa pa-

Colombo terá também aqui uma duração de seis meses e será objecto de divulga-

ra a Educação e Reabilitação de Crianças

ção e de acções de formação junto dos colaboradores da Brisa. Qualquer colabora-

Inadaptadas da Moita e Barreiro e a

dor que tenha uma ideia de melhoria de algum processo na sua área de negócio,

APPT21 – Associação Portuguesa de Por-

ou outra, poderá participar no Projecto Colombo. E as melhores ideias serão reco-

tadores de Trissomia 21. A cerimónia de

nhecidas e premiadas.

entrega dos apoios decorreu no início de
Fevereiro e contou com a presença do
Vice-Presidente do Grupo José de Mello,
Pedro de Mello, e de representantes da

Simpósio de Medicina e Traumatologia

Efacec vence

Brisa, da José de Mello Saúde e das qua-

Desportiva na Clínica CUF Alvalade

projecto de

tro entidades beneficiadas. Os apoios

expansão do

concedidos no conjunto das cinco edi-

Metro de Tunis

ções do Natal Solidário ascendem a 200

A Clínica CUF Alvalade realizou, no dia 16 de

mil euros.

Março, no auditório do Complexo Alvalade XXI
o 1.º Simpósio de Medicina e Traumatologia

A Efacec, em consórcio com a Somafel, acaba de

Desportiva, que contou com a presença de mais

ganhar o concurso para a expansão da linha oeste

de duas centenas de profissionais nacionais e

do Metropolitano Ligeiro de Tunis (Tunísia), que irá

Selecta compra segundo imóvel

internacionais.

permitir a ligação ao Campo Universitário de Ma-

para o fundo ImoRecupera

Coordenado por Paulo Beckert, director da Clínica

nouba, numa extensão de 5,5 km em via dupla.

CUF Alvalade, o simpósio teve como orador inter-

No valor de 3,9 milhões de euros, o contrato inclui

Depois de ter investido em Dezembro na

refe-

o projecto, fornecimento e montagem do sistema

aquisição de um imóvel na Avenida da Re-

rência o vice-presi-

de catenária, bem como das subestações de trac-

pública, a Selecta acaba de comprar um

dente do Comité Mé-

ção e correspondente telecomando. Este contrato

segundo imóvel em Lisboa para o fundo

dico da UEFA, Jan

permite à Efacec reforçar o seu posicionamento de

de investimento imobiliário ImoRecupera,

Ekstrand, que veio a

fornecedor de referência de sistemas electrome-

por si gerido, desta vez na Rua Rosa Ara-

Lisboa apresentar em

cânicos para metropolitanos e ferrovias, alargan-

újo. Trata-se de um edifício para reabili-

primeira mão os re-

do, ao mesmo tempo, a sua presença interna-

tação, com projecto de arquitectura apro-

sultados de um estu-

cional neste exigente mercado, uma vez que par-

vado, onde serão construídas 13 fracções

do sobre lesões no

ticipou já nos projectos de Jerusalém, Porto,

destinadas a habitação, bem como alguns

futebol europeu.

Barcelona, Bursa, Manila e Tenerife.

lugares de estacionamento associados.

nacional

de
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