Breves

Domus Vida promove programas
de saúde e bem-estar
Com o compromisso de promover a saúde e o bem-estar entre os seus residen-
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relacionadas com as patologias mais frequentes na idade sénior.

Destaque

A primeira iniciativa teve lugar na Domus
Vida da Parede, no passado dia 9 de

Efacec ganha
projecto no Metro
de Dublin

Julho, e decorreu subordinada ao tema
“Cuidados à Pessoa com Diabetes”.
Ministrada pela Associação Protectora
dos Diabetes de Portugal, esta acção foi
dirigida a todos os residentes Domus Vida
e seus familiares e teve como grande
objectivo esclarecer todos os participantes sobre as principais causas da diabetes

Para além de reforçar
o posicionamento da empresa
como fornecedor de referência
de soluções para transportes,
este é o maior contrato de
sempre da Efacec no mercado
internacional

e a melhor forma de lidar com a doença.
No mês de Setembro, realizar-se-á uma
segunda acção, desta vez dedicada à
doença de Parkinson e ministrada pela
Associação Portuguesa de Doentes de
Parkinson.

A Efacec ganhou recentemente o concurso para

soluções para transportes, nomeadamente

uma nova linha do Metro Ligeiro de Dublin, numa

metros ligeiros.

extensão de 7,5 quilómetros em dupla via com 11

Neste concurso, cujo âmbito de fornecimento vai

estações.

desde os sistemas de energia aos sistemas de

Sendo o maior contrato de sempre da Efacec fora

comunicações, sinalizações e rede de telecoman-

Brisa passa à segunda fase

de Portugal, no valor de mais de 23 milhões de

do, a Efacec conseguiu vencer algumas empresas

em concurso no Texas

euros, esta vitória, obtida na qualidade de sub-

que são líderes mundiais no mercado dos transpor-

contratada do consórcio Somague-Sacyr-Bowen,

tes, como são os casos da Siemens, Thales/Alcatel,

O consórcio B3 Connect Texas, forma-

permite também reforçar o posicionamento da

Alstom e Ansaldo.

do pela Brisa e pela Balfour Beatty, foi

empresa enquanto referência internacional de

um dos quatro seleccionados pelo
Departamento de Transportes do Texas
para a segunda fase do concurso de

Última hora

construção, operação e manutenção
da auto-estrada North Tarrant Express.
Com uma extensão de 58 quilómetros,
a auto-estrada North Tarrant Express

Instituto cuf abre portas no Porto

será concessionada por um período que
poderá ser de 50 anos e a selecção da

A José de Mello Saúde prepara-se para abrir as por-

melhor proposta deverá ser anunciada

tas da mais moderna unidade de saúde do País, o

na Primavera de 2008 para que as obras

institutocuf de diagnóstico e tratamento.

possam arrancar no início de 2009.

Localizado no Porto, atrás do Norteshopping e servi-

O próximo passo do processo consiste

do pela estação de metro Sete Bicas, o institutocuf

na apresentação de propostas detalha-

representa um investimento de 50 milhões de euros

das pelos quatro agrupamentos que

e conta com a mais moderna tecnologia ao serviço da medicina. Esta unidade nasceu de uma parce-

passaram à segunda fase do concurso,

ria com um grupo de prestigiados médicos e é um pólo tecnológico com elevada diferenciação clíni-

nas quais deverão ser indicados os pla-

ca, que visa auxiliar médicos e doentes nas suas necessidades de diagnóstico e tratamento.

nos financeiro e de desenvolvimento do
projecto.

Em foco

Breves

Ponte da Lezíria une ambiente e progresso

Saúdecuf garante serviços médicos
do Circuito Breitling Medcup

Inaugurada no dia 8 de Julho, numa cerimónia
que juntou o primeiro-ministro José Sócrates, o

A saúdecuf acordou

ministro das Obras Públicas Mário Lino e o presi-

com a Lagos Sports

dente da Brisa Vasco de Mello, a Ponte da Lezíria

Bucelas/Carregado/IC13), assinala também a con-

assegurar a assistência

representa, antes de mais, uma obra de referên-

clusão da rede Brisa.

médica oficial da etapa

cia em termos de desenvolvimento sustentável e

Sendo a auto-estrada portuguesa com maior per-

portuguesa do Circuito

de inovação, na medida em que é um excelente

centagem de viadutos, a A10 compreende 11,7

Breitling Medcup, uma

exemplo de forte ligação entre preocupações de

quilómetros sobre o rio Tejo, dos quais cerca de

das provas náuticas eu-

natureza ambiental e utilização das melhores e

1,5 quilómetros de viadutos de acesso Norte e

ropeias mais mediáti-

mais actuais soluções técnicas e tecnológicas de

9,23 quilómetros de viadutos de acesso Sul e

cas, que decorre em

construção de infraestruturas rodoviárias.

pouco menos de um quilómetro de ponte.

Portimão, de 20 a 25 de Agosto.

A nova travessia do rio Tejo, que implicou um

Com a nova ponte, a A10 passou a interligar a A1

A equipa saúdecuf é constituída por

investimento de mais de 240 milhões de euros e

(auto-estrada do Norte), a A13 (auto-estrada Al-

nove elementos, tendo o seu centro

representa o último troço da A10 (auto-estrada

meirim/Marateca) e a A9 (CREL).

médico instalado na Marina de Portimão, apesar de acompanhar em permanência, também no mar, quer os

CUF e Cinemateca assinam protocolo para restauro

treinos (entre 17 e 19 de Agosto), quer

de filmes históricos

a fase de competição.
A etapa portuguesa do Circuito Breitling

O Presidente do Conselho de Administração da CUF, João de Mello, e o Director

Medcup é organizada pela Lagos Sports,

da Cinemateca Portuguesa, João Bénard da Costa, assinaram um protocolo, no

contando com a participação de 23

âmbito do qual a CUF se compromete a apoiar financeiramente o restauro de

veleiros da classe TP52 (15 metros).

quatro filmes que contêm imagens e registos da actividade desenvolvida ao
longo dos anos pelo Grupo CUF. A assinatura deste protocolo decorreu nas instalações na Cinemateca

Entrega de diplomas

Portuguesa, em Lisboa, no último dia de Julho, e insere-se no programa de comemorações do Centenário

na Universidade Católica

da CUF no Barreiro, que inclui várias outras acções e iniciativas de carácter cultural, artístico e educativo.
“Um Homem – Uma Obra” (1973, realização de Alfredo Tropa e Eduardo Elyseu), “A Empresa e o
Homem” (1962, realização de João Mendes), “Criando Fontes de Trabalho” (1961, realização de João
Mendes) e “Lançamento de Barcos Bacalhoeiros” (1938, produção do Secretariado da Propaganda
Nacional) são os quatros filmes que vão agora ser objecto de restauro.

A Universidade Católica Portuguesa foi palco, no dia 12 de Julho, da cerimónia de enSelecta lança fundo ImoSaúde

trega dos diplomas aos 27 quadros provenientes das diversas empresas do Grupo José

Efacec inaugurou fábrica na Argentina

A sociedade gestora de fundos de investimento

de Mello que participaram no Programa

imobiliários Selecta acaba de constituir o ImoSaú-

Avançado de Gestão para Executivos (PAGE).

de, o primeiro fundo imobiliário português espe-

A realização de mais uma edição do PAGE

cializado em activos associados ao sector da saúde.

para quadros das empresas do Grupo José de

Prosseguindo a sua estratégia de internacionaliza-

O fundo ImoSaúde, constituído no início de Julho

Mello insere-se numa política de formação

ção, a Efacec inaugurou, no final do primeiro

e subscrito por investidores institucionais portu-

profissional que tem vindo a ser desenvolvida,

semestre, uma nova fábrica na Argentina, locali-

gueses e espanhóis, irá iniciar, numa primeira fase,

de forma transversal, nos últimos anos.

zada em Córdoba.

um processo de aquisição de activos até um mon-

Esta quinta edição do PAGE teve início no

O investimento na construção da unidade indus-

tante total de 80 milhões de euros, nomeadamen-

dia 28 de Setembro de 2006 nas instala-

trial Bauen Efacec é o culminar de uma parceria

te hospitais, clínicas e residências para a terceira

ções da Universidade Católica Portuguesa

iniciada em 1996 com a empresa local Bauen e

idade.

em Lisboa, mas no fim de semana anterior

visa o fabrico de equipamento de média tensão.

Com a constituição do fundo ImoSaúde, a Selecta

todos os participantes tiveram oportunida-

A Bauen Efacec é detida maioritariamente pela

reforça o seu posicionamento enquanto socieda-

de de participar, como sucedeu nas ante-

empresa portuguesa e assume-se como o primei-

de inovadora na gestão de fundos imobiliários,

riores edições do PAGE, num encontro

ro centro de componentes real e efectivo, estan-

continuando assim a realizar investimentos em

informal com actividades diurnas e noctur-

do já a fabricar disjuntores e seccionadores.

activos pouco cobertos pelos fundos tradicionais.

nas, que teve lugar em Tomar.
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