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Destaque

no Hospital Amadora Sintra
Tal como sucedeu em anos anteriores, o
Dia Mundial da Criança (1 de Junho) foi
o pretexto para juntar no Hospital Amadora Sintra mais de mil crianças dos dois

Brisa ganha concessão
nos Estados Unidos

concelhos que o hospital serve. Vítor
Baia, Veloso, Humberto Coelho e Álvaro
Magalhães, para além da banda juvenil
Dzrt, foram algumas das personalidades
que aceitaram o desafio de contribuir
para um dia de festa no Hospital Amadora Sintra, que decorreu no dia 3 de Junho subordinado ao tema “Crescer com
Saúde”.
Exibição de cães de busca e salvamento
da GNR, ensino de técnicas de comba-

A vitória no concurso em
que participou no estado
norte-americano do Colorado
é estratégica para o projecto
de internacionalização da
concessionária portuguesa

te aos incêndios pelos Bombeiros da
Amadora e a experiência promovida
pela PSP de ser polícia por um dia foram

O consórcio constituído pela Brisa (90%) e pela

Este projecto de infra-estruturas inclui uma auto-

algumas das actividades realizadas,

brasileira Companhia de Concessões Rodoviárias,

-estrada com uma extensão aproximada de 18

para além da possibilidade de ver como

por si participada, prepara-se para investir cerca

quilómetros, dos quais cerca de 14 quilómetros

funciona um estúdio de televisão, mon-

de 390 milhões de euros na Northwest Parkway,

estão já em operação desde Novembro de 2003

tando no local pela TVI. Também a Brisa

em Denver, Colorado, depois desta lhe ter sido

– os restantes quatro quilómetros terão que ser

se juntou à iniciativa, com acções orien-

adjudicada no último dia de Maio.

ainda construídos.

tadas para a correcta utilização dos cin-

A vitória do consórcio luso-brasileiro marca a entra-

O projecto ganho pelo consórcio liderado pela

tos de segurança.

da da Brisa no exigente mercado dos Estados

Brisa integra a cintura rodoviária da cidade de

Unidos, considerado estratégico para o processo de

Denver, sendo a concessão atribuída por um

internacionalização que empresa tem em curso.

período de 99 anos.

Efacec ganha contrato na Argélia
A Efacec ganhou,
no início de Junho,

Última hora

um contrato de fornecimento de uma
solução de teleco-

Hospital Quirón Barcelona inicia actividade

municações para
oito centros de des-

O Grupo Hospitalario Quirón, parceiro da José de Mello

pacho de energia da Sonelgaz, empresa

Saúde e por si participado, vai inaugurar a sua nova unidade

pública argelina responsável pela distribui-

hospitalar de Barcelona no próximo dia 5 de Julho.

ção de energia eléctrica e gás.

O novo Hospital Quirón Barcelona, que substitui uma ante-

Este contrato, no valor de 11 milhões de

rior unidade, será o mais moderno e um dos mais bem equi-

euros, engloba o fornecimento de toda

pados hospitais privados da Península Ibérica, dispondo de 252 camas e tendo sido concebido em função

a rede de comunicações rádio e respec-

dos mais elevados critérios de qualidade, humanidade e excelência, como sucede em todas as unidades

tiva infra-estrutura que servirá de supor-

do Grupo Hospitalario Quirón.

te de comunicação ao sistema de teleco-

O novo Hospital Quirón Barcelona conta com 252 camas e uma vasta oferta de serviços e valências médi-

mando e que cobre uma área geográfi-

co-cirúrgicas, entre as quais urgência geral e pediátrica, 14 salas de cirurgia, três salas de partos, duas

ca que ultrapassa os 260.000 km2.

salas de endoscopia e 160 gabinetes para consultas externas.

Em foco
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Efacec com encomenda da Rússia

Programa “Conhecer o Grupo José de Mello”
arrancou em Maio

A Efacec recebeu, no final de Maio, uma
Realizou-se no dia 21 de Maio a primeira edição do

encomenda de quatro milhões de euros da

programa “Conhecer o Grupo José de Mello”, que

multinacional europeia Retal Industries, que

contou com a participação de quatro dezenas de cola-

visa o fornecimento de um armazém e siste-

boradores das várias empresas que integram a carteira

ma de movimentação automático para pale-

de participações do Grupo.

tes numa fábrica em Moscovo. A Retal

Destinado essencialmente a novos quadros, esta iniciativa traduziu-se numa primeira apresentação sobre a

Industries é um dos maiores fabricantes de

evolução histórica e actual posicionamento estratégico e competitivo, feita por Pedro de Mello, vice-presiden-

embalagens tipo pré-forma PET na Europa,

te do Grupo José de Mello, a que se seguiram visitas, ao longo de três dias, ao Hospital CUF Descobertas, resi-

tendo como clientes a Coca-Cola, Pepsico,

dência Domus Parque das Nações, Monte da Ravasqueira, Centro de Coordenação Operacional da Brisa e

Nestlé, Danone, Carlsberg e Heineken.

Loja Via Verde, unidade industrial da CUF – Adubos de Portugal em Alverca e da CUF – Químicos Industriais
em Estarreja, para além das fábricas da Efacec na Arroteia e na Maia.
Permitir conhecer a realidade do Grupo José de Mello e das suas principais plataformas de negócios, criar

Selecta renova site

sinergias internas através da partilha de conhecimentos e desenvolver os valores comuns ao Grupo são os
grandes objectivos deste programa.

A sociedade gestora de fundos de investimento imobiliário Selecta renovou o seu site
(www.selecta-sgfii.com), tendo realizado alterações profundas no grafismo.

Fundação Amélia da Silva de Mello

Via Verde

Relativamente aos conteúdos, o site dá a

atribuiu Prémio Qualidade

atinge 2 milhões

conhecer o posicionamento da Selecta, os

de clientes

seus órgãos sociais, factos relevantes e infor-

O júri da edição de 2006 do Prémio Qualidade

mação financeira, para além de fazer uma

Fundação Amélia da Silva de Mello, destinado a

A Via Verde atingiu

descrição completa dos fundos de investi-

estimular a qualidade da organização e serviços

a marca dos 2 mi-

mento imobiliário que gere.

prestados pelas unidades da José de Mello Saúde,

lhões de clientes, o que ilustra, de forma clara, o

decidiu distinguir um trabalho apresentado pela

desempenho e a aceitação do sistema por parte

Unidade Funcional de Atendimento Permanente da

dos consumidores portugueses.

urgência de adultos do Hospital CUF Descobertas,

Para assinalar este marco histórico da Via Verde,

intitulado “A Gestão do Risco Clínico na UFAP de

o cliente número 2 milhões (Joaquim Araújo) foi

O Complexo Químico de Estarreja foi palco,

Adultos – O Cliente Urgente/Emergente – O Risco

premiado com 12 meses de portagens grátis na

no dia 2 de Junho, das primeiras jornadas de

de Infecção”.

rede Brisa. Sempre a pensar no maior conforto

Portas Abertas dirigidas aos colaboradores e

O júri decidiu ainda atribuir duas menções honrosas

para os seus clientes, o sistema Via Verde oferece

familiares da CUF – Químicos Industriais e

a dois trabalhos sobre maus tratos às crianças e sis-

hoje aplicações e possibilidades que não se esgo-

também da Dow Portugal. Esta iniciativa, que

tema de gestão de camas, apresentados, respectiva-

tam apenas na cobrança electrónica de porta-

contou com a participação de mais de 200

mente, pelo Departamento de Pediatria e Serviço

gens e que vão desde o abastecimento de com-

pessoas e terminou com um almoço campes-

Social do Hospital Amadora Sintra e pelo Órgão de

bustíveis ao pagamento de estacionamentos e

tre, é mais um sinal claro do posicionamento

Gestão de Camas do Hospital Amadora Sintra.

acesso a bairros históricos.

socialmente responsável da CUF – Químicos

Portas Abertas em Estarreja

Industriais. Quer esta empresa, quer a Dow
Portugal são, aliás, membros do Painel
Consultivo Comunitário do Programa
Actuação Responsável (PACOPAR), constituíMonte da Ravasqueira conquista ouro e prata

do no Complexo Químico de Estarreja e já
detentor de uma importante distinção euro-

Os vinhos do Monte da Ravasqueira conquistaram uma medalha de ouro e

peia pelo exemplo de integração e diálogo

outra de prata no Concurso Nacional de Vinhos Engarrafados que teve início em

com as comunidades locais.

15 de Maio e cujos resultados foram anunciados no dia 7 de Junho no decorrer do segundo dia do Festival Nacional do Vinho 2007.
Monte da Ravasqueira 2006 branco e Monte da Ravasqueira 2005 tinto foram
os vinhos que conquistaram, respectivamente, as medalhas de ouro e de prata
na edição de 2007 do Concurso Nacional de Vinhos Engarrafados, ao qual concorreram 570 vinhos, dos quais 124 provenientes do Alentejo.
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