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Brisa oferece portagens no Natal

A Brisa acaba de lançar a Campanha de 

Natal 2014, que se traduz num concurso, 

que estará no ar até 6 de Janeiro e irá pre-

miar os utilizadores das suas auto-estradas 

com um ano de portagens grátis. 

Para participar, os utilizadores das auto-es-

tradas que integram a Brisa Concessão Ro-

doviária (BCR) deverão ser portadores de 

Via Verde e fazer o registo na página criada 

para o efeito no site www.brisa.pt

A José de Mello Saúde proce-

deu, no dia 12 de Dezembro, à 

apresentação do futuro Hospital 

CUF Viseu, que ficará localizado 

na zona do Palácio do Gelo e de-

verá abrir portas no decurso do 

primeiro semestre de 2016.

O futuro hospital dará origem 

a 120 postos de trabalho e vai 

permitir a todos os habitantes da 

sua área de influência o acesso a 

serviços de excelência, inovando 

pela oferta integrada em cuida-

dos de saúde e disponibilizando 

cerca de 11 especialidades mé-

dicas e cirúrgicas, bem como os 

principais meios complementa-

res de diagnóstico e exames da 

especialidade em várias áreas. 

Vai também dispor de 25 camas 

para internamento, Bloco Cirúr-

gico e uma Unidade de Cuida-

dos Intensivos Polivalente (UCIP) 

com seis camas, distinguindo-se 

ainda pelo serviço de Atendi-

mento Permanente.

A área de influência do hospital 

abrange os 24 concelhos do dis-

trito de Viseu, mas estende-se 

também para a zona norte, al-

cançando o distrito de Vila Real 

e alongando-se aos aglomera-

dos urbanos relevantes na re-

gião centro, com destaque para 

o distrito da Guarda, cidade da 

Covilhã e comunidade da Cova 

da Beira.

O lançamento deste projecto é 

resultado de uma parceria com 

o Grupo Visabeira, implica um 

investimento de cerca de 26 

milhões de euros e enquadra-se 

na estratégia da José de Mello 

Saúde de expansão no território 

nacional.

José de Mello Saúde 
anuncia Hospital 
CUF Viseu
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Brisa e Pathena assinam acordo de parceria

A Brisa e a Pathena assinaram, no dia 16 de Dezembro, um acordo de parceria no âmbito do forneci-

mento de tecnologia e serviços relacionados com a mobilidade. 

Este acordo, que se materializa na entrada da Pathena, um fundo de capital de risco focado no desen-

volvimento de empresas da área das tecnologias da informação, na estrutura accionista da Brisa Inova-

ção e Tecnologia, com uma participação de 15,8%, visa a oferta de produtos e serviços tecnológicos 

inovadores na área da mobilidade, gestão de tráfego e cobrança de portagens, quer a nível nacional, 

quer a nível internacional.

O futuro hospital é resultado 
de uma parceria com o Grupo 
Visabeira e vai permitir a criação 
de 120 novos postos de trabalho

Última hora

Efacec reforça abastecimento 
energético em Buenos Aires

A Efacec entregou, 

entre 1 e 15 de De-

zembro, à argen-

tina EDESUR, três 

subestações eléc-

tricas móveis, que 

foram transportadas em três aviões Anto-

nov a partir do Aeroporto do Porto.

A condição especial da EDESUR para ad-

judicação destes equipamentos consistiu 

na garantia de que as três subestações se-

riam produzidas e entregues em apenas 

seis meses, a tempo de reforçar o abas-

tecimento energético de Buenos Aires na 

altura do Natal.

CUF na Universidade de Aveiro

A CUF participou, no dia 20 de Novem-

bro, no ciclo de palestras de engenharia 

química na Universidade de Aveiro, com 

uma apresentação sobre o seu sistema de 

gestão de segurança e emergência, con-

tribuindo desse modo para compensar a 

carência de formação em segurança sen-

tida pelos futuros engenheiros químicos. 

A comunicação da CUF esteve integrada 

na participação do PACOPAR no evento.

Selecta aliena Hotel Albatroz

A Selecta vendeu recentemente o Hotel 

Albatroz, em Cascais, a um conjunto de 

investidores russos. A venda deste hotel, 

que era propriedade da Selecta através do 

fundo ImoSocial, foi resultado de um pro-

cesso de rotação de activos em benefício 

dos investidores do fundo.
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Ficha técnica

Selecta atribui prémio em parceria com ISEG…

… e fundo ImoSocial recebe prémio internacional

Ordem dos Engenheiros visita CUF Fundação Amélia de Mello entregou 
bolsa de apoio à investigação sobre 
o Síndrome de Angelman…

A Fundação Amélia de Mello (FAM) pro-
cedeu, no dia 13 de Novembro, à entrega, 
pelo segundo ano consecutivo, da Bolsa 
Pedro Maria José de Mello Costa Duarte, 
no valor de 12500€, ao projecto “From bed 
to bench in Angelman- and Angelman-li-
ke syndromes in Portugal”, da autoria de 
uma equipa constituída por seis médicos 
dos hospitais da Estefânia, Funchal, Centro 
Hospital do Porto e Departamento de Ge-
nética da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de Lisboa. Criada pela FAM, com o 
apoio da ANGEL – Associação de Síndrome 
de Angelman Portugal e da José de Mello 
Saúde, esta bolsa destina-se a profissionais 
e estudantes das áreas de medicina, enfer-
magem, técnicos de meios complementa-
res de diagnóstico e terapêutica, de bioen-
genharia e de tecnologias de informação, 
individualmente considerados ou integra-
dos em equipa, que desenvolvam trabalhos 
de investigação e estudos em Síndrome de 
Angelman. Para esta edição, o júri da bolsa 
teve que analisar quatro trabalhos proce-
dentes do Hospital CUF Porto, Laboratory 
at the University of South Florida, Depar-
tamento de Genética da Faculdade de Me-
dicina do Porto e de uma equipa multidis-
ciplinar composta por médicos do Hospital 
Dr. Nélio Mendonça do Funchal, Hospital D. 
Estefânia e Centro Hospitalar do Porto, para 
além do projecto vencedor.

… e bolsas de estudo a filhos  
de colaboradores do Grupo José  
de Mello

A FAM procedeu ainda à entrega, no mes-
mo dia, de três bolsas de estudo a três jo-
vens alunos filhos de colaboradores de em-
presas do Grupo José de Mello, nomeada-
mente Fábio Pereira, candidato à licencia-
tura em Medicina na Universidade do Porto 
e cujo pai é colaborador da Brisa, Carolina 
Alves, candidata à licenciatura em Enge-
nharia Física da Universidade do Minho e 
cujo pai é igualmente colaborador da Brisa, 
e Vanessa Laureano, candidata à licencia-
tura em Matemática na Faculdade de Ciên-
cias da Universidade de Lisboa e cuja mãe é 
colaboradora da José de Mello Saúde.

A Selecta atribuiu, no início de Novembro, um prémio à melhor tese do curso 

de mestrado Gestão e Avaliação Imobiliário do Instituto Superior de Economia 

e Gestão (ISEG), da autoria de João Carlos da Silva Belas. Este prémio, instituído 

em Março deste ano na sequência de um protocolo assinado entre a Selecta e o 

ISEG, tem uma periodicidade anual, um valor de 3500€ e tem como objectivo 

estimular uma maior ligação entre o mundo empresarial e o mundo académico.

O fundo de investimento imobiliário fechado ImoSocial, gerido pela 

Selecta, conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o prémio “IPD 

Property Investment Award in Portugal for specialist funds”, atribuí-

do pelo Investment Property Databank (IPD), um índice que realiza 

análises financeiras e de gestão sobre mais de 77 mil propriedades e 

1500 fundos. Este prémio, atribuído numa cerimónia que teve lugar 

em Brighton, Reino Unido, no dia 20 de Novembro, deve-se ao facto do fundo ImoSocial ter registado, nos 

últimos três anos, a melhor rentabilidade relativa em Portugal e traduz também o reconhecimento inter-

nacional da gestão da Selecta e do bom desempenho da sua carteira de activos, quando comparada com 

operadores concorrentes que operam no mercado português.

As instalações da CUF em Estarreja foram palco, 

no dia 7 de Novembro, de uma visita de uma de-

legação da Ordem dos Engenheiros de Aveiro, 

no âmbito de um encontro distrital que se realiza 

anualmente. O evento iniciou-se pela manhã, com 

diversas intervenções em sala, onde participaram 

representantes do PACOPAR e das indústrias quími-

cas instaladas no pólo industrial de Estarreja, tendo 

terminado no Auditório do Ecoparque Empresarial.

O Conselho para o Desenvolvi-

mento Sustentado do Hospital Vila 

Fraca de Xira criou, no início de De-

zembro, um Banco de Ajudas Téc-

nicas comum aos cinco concelhos 

da área de influência do hospital. 

Trata-se de uma iniciativa inédita 

em Portugal, desenvolvida sob o 

mote “Juntos valemos mais!” e 

cujo objectivo é facilitar a atribui-

ção de equipamentos como ca-

deiras de rodas, canadianas, anda-

rilhos, camas articuladas e outros 

a quem necessita e não tem possi-

bilidades para os adquirir, servindo 

os cerca de 245 mil habitantes da 

área abrangida pelo Hospital Vila 

Franca de Xira. O lançamento des-

ta iniciativa decorre, segundo Ma-

ria da Luz Rosinha, presidente do 

Conselho para o Desenvolvimento 

Sustentado do Hospital, das mui-

tas solicitações de equipamentos 

técnicos recebidas no âmbito do 

Concurso das Bolsas de Solidarie-

dade, promovido este ano.

Banco de Ajudas Técnicas 
nasce no Hospital de Vila 
Franca de Xira

O Monte da Ravasqueira já procedeu ao lançamento do 

MR Premium Tinto 2012, um vinho personalizado e dirigido 

ao segmento mais exigente e qualificado do mercado, que 

vem assim juntar-se aos vinhos MR Premium Branco 2012 

e MR Premium Rosé 2013, ambos lançados em Abril deste 

ano. Syrah, Touriga Franca, Touriga Nacional e Aragonês 

são as castas que dão origem a este vinho de homenagem 

a José Manuel de Mello, que vem na sequência de um pri-

meiro MR Premium Tinto 2007, lançado em 2010. Deste 

MR Premium Tinto 2012 foram produzidas 6.312 garrafas 

de 0,75L, 155 garrafas de 1,5L e 50 garrafas de 3L.


