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Destaque
A REN – Redes Eléctricas Nacionais adjudicou à Efacec um conjunto de encomendas relativas a transformadores,
equipamentos e sistemas de energia no
valor global de cerca de 60 milhões de
euros.
De entre estas encomendas conﬁrmadas
no mês de Julho, destaca-se uma no valor de 42 milhões de euros, relativa a um
conjunto de transformadores que foram
objecto de concurso lançado pela REN
em Fevereiro deste ano e que traduzem
o plano de investimento que a empresa
tem em curso com o objectivo de reforçar a capacidade e a ﬁabilidade da rede
nacional de transporte de energia.
Com estas encomendas, a REN mantém
a conﬁança que vem demonstrando ao
longo dos anos na capacidade tecnológica, qualidade e ﬁabilidade dos equipamentos e soluções da Efacec, que vê
assim reforçado o seu estatuto de liderança no fornecimento da rede nacional
de transporte de energia.

José de Mello Saúde
relança “Gazeta Médica”
A José de Mello Saúde editou, em Junho
último, o primeiro número da segunda
série da “Gazeta Médica”, uma publicação cientíﬁca criada pelos quadros médicos do hospitalcuf infante santo entre
1948 e 1957 que foi agora recuperada.
Artigos originais, artigos de revisão, artigos de opinião e casos clínicos são algumas das rubricas que constituem a nova “Gazeta Médica” e que irão espelhar
o que de melhor fazem os proﬁssionais
das unidades da José de Mello Saúde.
Esta publicação pretende contribuir de
forma activa para a partilha de conhecimentos entre proﬁssionais e para fomentar um espírito de investigação e
publicação cientíﬁca, desde sempre defendido e estimulado entre as unidades
que integram a rede saúdecuf.

José de Mello Saúde assume
gestão do Hospital de Braga
Com inauguração prevista para 2011, o Hospital de Braga vai
ocupar uma área de construção de mais de 100 mil metros
quadrados e contará com uma lotação de 705 camas
A José de Mello Saúde vai assumir a gestão do
Hospital de Braga a partir do dia 1 de Setembro,
na sequência do visto concedido recentemente
pelo Tribunal de Contas ao contrato de construção e gestão do novo Hospital.
Este projecto de parceria público-privado engloba
ainda a gestão do Hospital de São Marcos, até à
abertura da nova Unidade.
A José de Mello Saúde lidera o consórcio Escala Braga, formado pela José de Mello Saúde, Somague e
Edifer, que foi vencedor do concurso para construção

e gestão deste novo hospital na cidade de Braga.
O visto do Tribunal de Contas ao contrato de
construção e gestão do novo Hospital de Braga é um passo decisivo para a concretização de
um projecto cuja dimensão ultrapassa o domínio
regional, ao contribuir para dinamizar, não só a
região de Braga, mas também o país.
O novo Hospital de Braga integra as componentes assistencial, de ensino e de investigação e tem
uma área de abrangência que engloba cerca de
um milhão de habitantes.

Última hora
Brisa ﬁnaliza obras na A5
e no viaduto do rio Trancão
A Brisa está a ﬁnalizar as obras de reabilitação do viaduto de
Sacavém sobre o rio Trancão na A1 (na foto), cujos trabalhos
foram iniciados há cerca de nove meses e compreenderam o
reforço de pilares e a instalação de um dispositivo de amortecimento sísmico nesta obra de arte com cerca de 48 anos
de idade.
Também as obras de beneficiação do pavimento entre
Monsanto e o Viaduto Duarte Pacheco na A5 (Auto-estrada
da Costa do Estoril), que arrancaram nos últimos dias de Julho, estão a chegar ao seu termo. À semelhança dos trabalhos realizados nos últimos dois anos, entre o Estádio Nacional e Monsanto, está a ser
aplicado neste troço uma camada de desgaste em betume modiﬁcado com borracha, que tem por base
a reciclagem de pneus usados.
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Em foco
Primeiro-Ministro elogiou CUF,
Dow e Air Liquide
Num gesto exemplar de cooperação empresarial,
a CUF – Químicos Industriais (CUF-QI), a Dow
Portugal e a Air Liquide assinalaram, no dia
8 de Julho, em cerimónia pública realizada
conjuntamente, a conclusão do projecto de
duplicação da capacidade de produção das três
empresas do Pólo Químico de Estarreja.
Para além da participação dos accionistas,
administradores e directores das três empresas e
de inúmeras outras personalidades empresariais e
políticas, nacionais e locais, a cerimónia contou com

a presença do Primeiro-Ministro José Sócrates, que
teceu rasgados elogios ao investimento de cerca de
250 milhões de euros realizado pela CUF-QI, Dow
e Air Liquide.
No que diz respeito à CUF-QI, que assumiu metade
do montante, o investimento permitiu duplicar a
produção de anilina para as 200 mil toneladas por
ano, das quais 70 por cento se destinam à Dow.

Movenience vence concurso de roadpricing na Holanda
A Movenience, empresa participada pela Brisa (30%) que se dedica à cobrança electrónica
de portagens, venceu o primeiro concurso de
roadpricing lançado pelo governo holandês.
O objectivo desta iniciativa é dar início à reforma
do sistema ﬁscal holandês, que deverá estar concluída em 2012 e que consiste na substituição do
imposto automóvel e da taxa de circulação por
um imposto único, que varia consoante os quilómetros percorridos e as emissões de dióxido de
carbono de cada veículo.
Para os incentivos associados a este projecto-

-piloto, que irá utilizar tecnologia GPS, o governo holandês dispõe de um orçamento de 90 milhões de euros.
Trata-se de um projecto que coloca a empresa
numa posição privilegiada para responder às actuais tendências de gestão da mobilidade.
O primeiro projecto irá arrancar em Roterdão,
a segunda maior cidade holandesa, terá um prazo de três anos e o objectivo é retirar 5% de tráfego da A15, uma auto-estrada congestionada
que liga aquela cidade aos terminais do maior
porto Europeu.

Projecto “Check-In/Out automático”
ganha Prémio Mais Valor 2009
A Fundação Amélia da Silva de Mello atribuiu o Prémio Mais Valor 2009
ao trabalho “Check-In/Out automático”, apresentado por John Jairo, director de Sistemas de Informação da José de Mello Saúde, e pela equipa
envolvida no desenvolvimento do projecto.
O projecto Check-In/Out automático traduz-se num processo de optimização do circuito do doente em consulta externa das unidades da José de Mello Saúde, minimizando
os respectivos tempos de espera. O projecto foi desenvolvido por equipas multidisciplinares, com uma
metodologia de trabalho orientada para a inovação e teve como principais objectivos a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos clientes, a melhoria da eﬁciência dos processos e um contributo para
a sustentabilidade da José de Mello Saúde.
Foi também atribuída uma Menção Honrosa ao trabalho “BAHA: Benefício Funcional”, apresentado por
João Paço, Diogo Oliveira e Carmo, Maria Caçador e Jorge H. Martins.
Entrega de diplomas
do PAGE
A Universidade Católica
Portuguesa voltou a ser
palco, no dia 9 de Julho,
de mais uma sessão de
encerramento e entrega
de diplomas a 29 quadros
provenientes das diversas
empresas do Grupo José
de Mello que participaram na sétima edição do Programa Avançado de Gestão para Executivos
(PAGE), que teve início em 2 de Outubro de 2008.

Ministro das
Obras Públicas
visita obras
da concessão
Douro Litoral
O Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Mário Lino, visitou,
no passado dia 13 de Julho, as obras de
construção da concessão Douro Litoral.
Esta concessão, que irá criar cerca de
6300 postos de trabalho até à conclusão
das empreitadas em 2011, tem por objectivo melhorar a mobilidade na Área
Metropolitana do Porto, bem como
nos concelhos de Oliveira de Azeméis e
Paredes, descongestionando a circulação rodoviária em toda esta zona, já que
será possível a deslocação entre as duas
margens do rio Douro sem necessidade
de atravessamento da cidade do Porto.
A concessão Douro Litoral foi adjudicada, em Dezembro de 2007, ao consórcio
AEDL – Auto-estradas do Douro Litoral,
liderado pela Brisa, após concurso público internacional lançado em 2004.
Com um investimento de 872 milhões
de euros, esta concessão tem uma extensão total de 129 km.
CUF com nova sede em Oeiras
A CUF começou o mês de Julho com a
mudança para a sua nova sede no Lagoas Park, em Oeiras, deixando assim
as instalações que vinha ocupando nas
instalações industriais da CUF – Adubos,
em Alverca, entretanto alienada à empresa espanhola Fertibéria.
Colónia de Férias para
crianças e jovens
Instituída em 2001, a Colónia de Férias
do Grupo José de Mello contou este
ano com a participação de 111 crianças e jovens, cujas inscrições tiveram
origem na Brisa, José de Mello Saúde,
CUF e José de Mello, SGPS. A Colónia
de Férias 2009 teve lugar em Almoçageme, perto de Sintra, em dois períodos de uma semana cada entre 27 de
Junho e 11 de Julho para os participantes dos 7 aos 14 anos, ﬁcando destinada aos participantes dos 14 aos 17 anos
a semana de 18 a 29 de Julho.
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