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Crianças do Barreiro mascaram-se 
de CUF

Neste carnaval, as crianças do Externato 
Diocesano D. Manuel de Mello, no Bar-
reiro, soltaram a imaginação e usaram 
como máscaras a imagem das antigas 
sacas de adubos da CUF. 
O lema deste carnaval, organizado pela 
autarquia e que percorreu as ruas da ci-
dade no dia 8 de Fevereiro, foi a Rota do 
Trabalho e da Indústria. 

A edição de 2012 do projecto Ser 
Solidário, que abrange os cola-
boradores de todas as empresas 
do Grupo José de Mello que a ele 
tenham aderido, conseguiu reu-
nir um total de 56 mil euros de 
apoios financeiros, que vão be-
neficiar seis instituições de soli-
dariedade social.
Ao garantir o envolvimento dos 
colaboradores aderentes, me-
diante o desconto de pelo menos 
um euro do vencimento mensal, 
o projecto Ser Solidário permite 
ainda que esses mesmos colabo-
radores votem ao longo do ano 
nas instituições que mais gosta-

riam de ver beneficiados. No fi-
nal do ano, cada empresa parti-
cipada soma outro tanto ao valor 
conseguido com os descontos 
dos colaboradores.
No caso da Brisa, foram escolhi-
das duas entidades, a Associação 
Raríssimas e a Associação Portu-
guesa de Paralisia Cerebral, de 
Leiria, recebendo cada uma um 
apoio financeiro de 20 mil euros.
No caso da CUF, Efacec, José de 

Mello e José de Mello Saúde,  
foram escolhidas a Associação 
Salvador, que desenvolve acti-
vidade em todo o País,o Centro 
Paroquial e Social Santa Marinha 
de Avanca,a Obra do Frei Gil e 
o Centro Juvenil da Campanhã,  
estas duas últimas com activida-
de desenvolvida na área do Gran-
de Porto, recebendo cada uma 
um apoio financeiro de quatro 
mil euros.

Tal como sucedeu nos anos 
anteriores, o projecto Ser 
Solidário, transversal a todo  
o Grupo José de Mello, 
voltou a beneficiar seis 
diferentes instituições

Ser Solidário 2012 
concede apoios  
de 56 mil euros 
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Breves

Efacec com encomendas ambientais 
na Argélia e Portugal

A Efacec obteve recentemente uma en-
comenda para a realização de uma ETAR 
em Bou Ismail, uma povoação localizada 
a 45 km a oeste de Argel, a capital da 
Argélia.
Para a realização deste projecto, a Efa-
cec consorciou-se com a Sinohydro, um 
dos maiores construtores civis chineses a 
operar neste ramo de actividade. 
Quase ao mesmo tempo, a Efacec obteve 
também, da Empresa Pública de Águas 
de Lisboa (EPAL), a adjudicação da cap-
tação de água para a região, com vista 
ao reforço do abastecimento. O projec-
to será desenvolvido sem interrupção do 
funcionamento da instalação existente 
nos períodos de maior consumo. 

Brisa no Centro 
Rodoviário 
Português

A Brisa irá parti-
cipar no 7.º Con-
gresso Rodoviário 
Português (CRP), 

que decorrerá subordinado ao tema “No-
vos Desafios para a Actividade Rodoviá-
ria”, entre 10 e 12 de Abril, no Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil, em Lisboa.
A edição deste ano do CRP pretende 
estimular a troca de conhecimento 
e experiências na área do transporte 
rodoviário e conhecer as capacidades 
portuguesas para trabalhar noutros 
países, em particular nos que integram 
a Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa.

Última hora

Novo Hospital de Vila Franca de Xira 
prepara-se para abrir portas

O Hospital de Vila Franca de Xira vai iniciar, no dia 
28 de Março, a transferência de serviços para as 
novas instalações, devendo estar completamente 
aberto à população no dia 3 de Abril.
O novo edifício dispõe de 280 camas, 33 gabi-
netes de consulta e 9 blocos operatórios, com os 
mais modernos equipamentos existentes no sector da prestação de cuidados de saúde.
O hospital, gerido pela José de Mello Saúde desde Junho de 2011 no âmbito de uma parceria público-
-privada, vai servir 245 mil pessoas dos concelhos de Vila Franca de Xira, Arruda dos Vinhos, Alenquer, 
Azambuja e Benavente.
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Ficha técnica

A Direcção Geral de Emprego e 
das Relações de Trabalho acaba 
de atribuir à José de Mello Saúde 
a certificação de entidade forma-

dora para as áreas de educação e 
formação em saúde.
Esta certificação vem habilitar a 
José de Mello Saúde, através da 
sua Academia, para o desenvol-
vimento da actividade formativa 
a todos os grupos profissionais na 
área da prestação de cuidados de 
saúde, quer internamente, quer a 
nível externo.

A Academia José de Mello Saúde 
tem como missão assegurar o 
desenvolvimento e aperfeiçoa-
mento de competências dos seus 
colaboradores, através de pro-
gramas de formação sustenta-
dos nas melhores práticas e nos 
valores da empresa, com a fina-
lidade de promover a excelência 
no exercício profissional.

Monte da Ravasqueira com novos  
vinhos, nova imagem e novo site

O Monte da Ravasqueira prepara-se para 
iniciar, em março, a comercialização dos 
vinhos resultantes da vindima de 2012, 
que traduzem um novo posicionamen-
to, uma gama mais alargada e um novo 
perfil, para além de contar, desde o início 
deste ano, com uma nova distribuição pa-
ra o mercado nacional, agora a cargo da  
Pernod Ricard.
Nesta primeira fase, serão colocados à 
venda seis vinhos brancos (Monte da Ra-
vasqueira Branco, Monte da Ravasqueira 
Reserva Branco, Monte da Ravasqueira 
Alvarinho, Monte da Ravasqueira Sauvig-
non Blanc, Monte da Ravasqueira Viognier 
e Fonte da Serrana branco) e dois rosés 
(Monte da Ravasqueira Rosé e Monte da 
Ravasqueira Rosé Touriga Nacional), após 
o que serão lançados três tintos (Monte da 
Ravasqueira Reserva Tinto, Monte da Ra-
vasqueira Vinha das Romãs e Fonte da Ser-
rana Tinto) e, pela primeira vez, um Monte 
da Ravasqueira Colheita Tardia. 
Este reposicionamento do Monte da Ra-
vasqueira é acompanhado pela introdução 
de uma nova identidade visual, que é ma-
terializada a vários níveis, designadamente 
através de um novo logótipo institucional, 
que será progressivamente introduzido 
em todo o estacionário, e de novos rótu-
los em toda a gama de vinhos.
Como corolário destas alterações, é tam-
bém lançado um novo site na internet, 
que pode ser visitado no endereço www.
ravasqueira.com.

Hospital Cuf Descobertas integra centro europeu oncológico…

Em foco

Grupo José de Mello é 8.º maior investidor em I&D

O Grupo José de Mello é a oita-
va organização empresarial em 
Portugal com maior investimen-
to em Investigação e Desenvol-
vimento (I&D), no montante de 
31,9 milhões de euros, de acor-
do os resultados mais recentes 
do Inquérito ao Potencial Cien-

tífico e Tecnológico Nacional 
(IPCTN), relativos ao ano 2010.
O Grupo José de Mello conta 
actualmente com 286 colabo-
radores dedicados à actividade 
de I&D e, em resultado da sua 
aposta contínua no desenvolvi-
mento tecnológico e científico 

de novos processos e produ-
tos, o seu portfólio de Direitos 
de Propriedade Intelectual con-
ta com 12 famílias de patentes  
(sete patentes concedidas e mais 
de 200 pedidos de patentes), 
um Modelo de Utilidade e qua-
tro Modelos de Design.

O Centro de Dermatologia do hospitalcuf descobertas passou a integrar a European 
Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), a instituição de 
referência na Europa para a investigação e o tratamento do cancro.
Com a integração no Grupo do Melanoma da EORTC, os especialistas do Centro de 
Dermatologia vão participar em alguns dos estudos mais avançados que se realizam 
actualmente para o tratamento do cancro tendo, dessa forma, acesso privilegiado a 
informação sobre os principais avanços científicos nesta área.
A EORTC é uma organização europeia, tem sede em Bruxelas e desenvolve, coordena 
e estimula a investigação científica sobre o cancro, acompanhando ainda a aplicação à medicina das 
principais descobertas científicas. Actualmente, integra cerca de 300 instituições de referência e 2.500 
especialistas de toda a Europa.

Selecta encerra 2012 com 630 milhões de euros de activos sob gestão

EVOA inaugurado 

… e Academia da José de Mello Saúde certificada para formação

A Selecta - SGFII subiu quatro lugares no ranking 
nacional das sociedades gestoras de fundos imo-
biliários, tendo encerrado o exercício de 2012 com 
um montante de activos sob gestão de 630 mi-
lhões de euros, o que representou um aumento de 
28% face a 2011.
Esta evolução positiva decorre, essencialmente, da 
constituição do Fundo ImoInvestimento e do início 
da gestão do Fundo ImoRent, com investimentos 
em activos industriais e de desenvolvimento turísti-
co em Portugal e Espanha.

Com estas duas operações, a Selecta demonstra, 
uma vez mais, a confiança e o reconhecimento do 
mercado de investimento bem como a sua capa-
cidade de gestão e de adaptação às modificações 
decorrentes da actual conjuntura.
A Selecta é uma sociedade gestora de fundos de 
investimento imobiliário independente, especiali-
zada e dirigida a investidores institucionais. Entre 
os seus investidores, para além de entidades por-
tuguesas, encontram-se instituições alemãs, suíças 
e espanholas. 

Na sequência de um protocolo iniciado em 2007 entre a Brisa e a Companhia das Lezírias, 
foi recentemente inaugurado o EVOA – Espaço de Visitação e Observação de Aves, numa 
cerimónia que contou com a presença da ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e 
do Ordenamento do Território, Assunção Cristas, e do presidente da Brisa, Vasco de Mello.
O projecto, localizado no Estuário do Tejo, insere-se no Programa Brisa pela Biodiversidade 
e foi objecto de um investimento de cerca de 1,3 milhões de euros.


