Breves

Efacec compra empresa em Espanha
A Efacec acaba de concretizar a aquisição de mais uma empresa em Espanha,
a Fasymon, com sede em Santa Bárbara,
na Catalunha, cuja denominação social
passará a ser Efacec Equipos Electricos.
A nova empresa do universo de participações da Efacec tem um volume de negócios de cerca de 4,5 milhões de euros,
dá emprego a duas dezenas de colaboradores e dedica-se à produção, comercialização, instalação e entrada em funcionamento de centros de transformação,
uma actividade desenvolvida no âmbito
da unidade de negócio de aparelhagem
de média e alta tensão da Efacec.
Com esta aquisição, a Efacec prossegue a
sua estratégia de expansão internacional,
em particular em Espanha, uma das regiões consideradas como mercado estratégico para o crescimento da empresa.

Brisa recebe primeira patente
nacional
A Brisa recebeu, em
Maio, a primeira patente nacional, que
incide sobre o sistema de reconhecimento automático
de matrículas (ALPR), um projecto desenvolvido entre a Brisa Inovação e Tecnologia (BIT) em conjunto com o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
(ISEL), Instituto Superior Técnico (IST) e
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE).
O projecto ALPR consistiu no desenvolvimento de um sistema de baixo custo para o reconhecimento automático
de matrículas dos veículos, através de
tecnologias de visão por computador.
A utilização deste sistema funciona como um complemento à Via Verde, reforçando a sua eﬁciência.
Este sistema está já implementado na
Northwest Parkway, concessão rodoviária que a Brisa detém em Denver, nos
Estados Unidos, na Brisal, Auto-estradas
do Atlântico e Mafratlântico.

Innovnano participou
na Nanomaterials 2010
A Innovnano, empresa que integra o universo de participações CUF, participou
pela primeira vez no evento Nanomaterials 2010, uma das grandes iniciativas
europeias sobre nanomateriais, que decorreu de 8 a 10 de Junho, em Londres.
Para além de servir como ponto de encontro entre os proﬁssionais envolvidos
nesta área especíﬁca de desenvolvimento, a Nanomaterials distingue-se de outros certames do sector por incidir mais
na comercialização de nanomateriais e
menos na componente teórica.
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Hospital Cuf Porto
já abriu portas
O maior hospital privado
do Norte de Portugal, que
iniciou actividade no dia
15 de Junho, vai servir uma
população de mais de um
milhão de habitantes
O novo hospitalcuf porto iniciou a sua actividade
no dia 15 de Junho, com a abertura das consultas
de ortopedia, pediatria, urologia e ﬁsiatria, prevendo-se a abertura faseada de todas as restantes
especialidades e serviços nos próximos meses.
O mais recente investimento da José de Mello
Saúde, de cerca de 90 milhões de euros, compreende 148 camas, oito salas de bloco operatório, três salas de parto, 62 gabinetes de consulta,
uma unidade de cuidados intensivos polivalente
e neonatais e um serviço de urgência geral, pediátrica e de ginecologia-obstétrica disponível
24 horas por dia.
Localizado na Estrada da Circunvalação, uma das
principais vias que atravessa a cidade do Porto,
e estrategicamente situado no prolongamento
do institutocuf diagnóstico e tratamento, o novo
hospitalcuf porto vai servir uma população de 1,2
milhões de habitantes.
Em velocidade cruzeiro, estima-se que o hospitalcuf

porto tenha uma assinalável actividade anual,
nomeadamente mais de 188 mil consultas, mais
de 100 mil episódios de urgência, mais de nove
mil cirurgias, mais de 1.500 partos e mais de 11 mil
doentes internados.

Última hora
Fábrica de ácido nítrico arranca
em Agosto
A nova fábrica de ácido nítrico da CUF – Químicos Industriais, localizada em Estarreja, vai
iniciar a produção na primeira quinzena de
Agosto, estando agendados para o mês de
Julho os testes de arranque.
Esta nova unidade fabril implicou um investimento de 50 milhões de euros e vai permitir
aumentar a capacidade de produção de 110
mil para 180 mil toneladas por ano e, simultaneamente, diminuir as emissões de CO2 (dióxido de carbono) e N2O (óxido nitroso).
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Em foco
José de Mello Saúde atribui Prémio Mais Valor 2010...
A José de Mello Saúde atribuiu, com o
patrocínio da Fundação Amélia da Silva de Mello, o Prémio Mais Valor 2010
ao trabalho “Impacto da Pernoita Hospitalar num Programa de Cirurgia de
Ambulatório – Avaliação Preliminar do
Projecto One Day Surgery”, apresentado pelos médicos Vicente Luís Matos
Vieira e João Manuel Braga dos Anjos
(Hospital de Braga).
Este prémio, anual, no valor de 12.500
euros, destina-se a reconhecer o trabalho dos colaboradores que, no ano transacto, tenham contribuído de forma signiﬁcativa para a criação de valor
na unidade em que se inserem. Foram ainda atribuídas menções honrosas aos trabalhos “Satisfação do
Cliente de Endoscopia Digestiva”, apresentado pelas enfermeiras Fernanda Ribeiro, Helena Santos e
Raquel Toco e pela médica Irene Martins (Clínica

Cuf Cascais) e “Projecto Assumir As
Complicações – Grupo de Cefaleias
Pós-Punção da Dura-Máter”, apresentado pelos médicos Filipa Martins,
Cristina Horta, Maria Crisóstomo e
Tiago Folhadela (Hospital de Braga).
... e Fundação Amélia da Silva de
Mello concede bolsa de estudo
A Fundação Amélia da Silva de Mello
procedeu, por outro lado, à entrega de
uma bolsa de estudo ao aluno Gonçalo Alves do
Centro Paroquial de Colares, que lhe foi atribuída
com base num critério tripartido que assentou na
sua generosidade, na sua amizade pelos colegas e
na sua entrega aos estudos.
A bolsa, no valor de 550€, a que se juntou uma
contribuição de 2.100€ ao Centro Paroquial de Colares, foi entregue no dia 16 de Junho.

“Conhecer o Grupo” realizou oitava edição
O Programa “Conhecer o Grupo José de Mello” registou, nos dias 16, 17 e 18 de Junho, a sua oitava
edição, tendo voltado a juntar mais de duas dezenas
de colaboradores das várias empresas participadas,
com o objectivo de permitir conhecer a realidade
dos diferentes negócios, desenvolver valores comuns ao Grupo e criar sinergias internas.
A exemplo das anteriores edições, também esta arrancou no edifício sede do Grupo José de Mello, a que se
seguiram visitas ao Hospital Cuf Descobertas, à Domus Vida Parede, às instalações da Brisa em Carcavelos, à
fábrica da Efacec na Arroteia, ao pólo da CUF em Estarreja, à Innovnano e Sociedade de Explosivos Civis em
Aljustrel e ao Monte da Ravasqueira, onde teve lugar o jantar de encerramento.

Estadias temporárias nas
residências Domus Vida
Apesar de não estarem disponíveis apenas durante o Verão, a verdade é que é
nesta altura do ano que se intensiﬁca a
procura das estadias temporárias nas residências assistidas Domus Vida.
A partida para férias de familiares ou
colaboradores que habitualmente dão
suporte diário a seniores com necessidades especiais, casos de convalescença de uma doença ou intervenção cirúrgica, tratamentos médicos e situações
pontuais motivadas por imprevistos são
alguns dos motivos que determinam o
recurso a esta solução de estadias temporárias, que incluem cuidados prestados
por uma equipa proﬁssional e experiente, vocacionada para o suporte sénior 24
horas por dia.
Para mais informações, ligue 707 506 506,
ou visite o site da José de Mello Residências e Serviços em www.jmellors.pt.

Brisa distinguida como “Empresa Mais Familiarmente Responsável”
A Brisa foi distinguida, no passado mês de Maio, com o Prémio “Empresa Mais Familiarmente Responsável”,
na categoria de grandes empresas (2.000 a 5.000 colaboradores). Este prémio, promovido pela Deloitte e
pela AESE – Escola de Direcção de Negócios, surge na sequência da participação dos colaboradores no índice
de Empresas Familiarmente Responsáveis, iniciativa que tem como objectivo reconhecer as melhores práticas
das empresas a operar em Portugal na área das políticas familiares, designadamente ao nível das políticas de
ﬂexibilidade de tempo, benefícios sociais e apoio proﬁssional ao colaborador e sua família.
REN adjudica subestação de Tavira à Efacec
A Rede Eléctrica Nacional (REN) adjudicou à Efacec, no ﬁnal de Abril, a empreitada de
instalação eléctrica geral da subestação de Tavira 400/150/60 KV.
A encomenda compreende todos os trabalhos relativos à empreitada de instalação
eléctrica geral da instalação de um painel linha 400 kV, um módulo linha-autotransformador 400/150 kV, um módulo TT/ST 400 KV, cinco painéis de linha de 150 kV,
um painel inter barras 150 kV, dois painéis de transformador 150/60 kV, três painéis
linha 60 kV e um painel inter barras de 60 kV.
Monte da Ravasqueira lança tinto 2009
O Monte da Ravasqueira prepara-se para colocar à venda, a partir de meados de Agosto, o vinho tinto resultante da vindima 2009 que, a exemplo do branco e rosé 2009, surgirá no mercado com um novo rótulo, mais moderno, mais limpo e de mais fácil visualização e leitura.
Com uma produção de 100 mil garrafas, o novo Monte da Ravasqueira tinto 2009 será comercializado em garrafeiras, restaurantes e superfícies comerciais, podendo ser adquirido em condições especiais pelos colaboradores do Grupo José de Mello. Basta encomendar, a partir de
meados de Agosto, para o endereço de correio electrónico encomendas@ravasqueira.com

Instituto e Hospital Cuf Porto
garantem serviços médicos
da Fundação de Serralves
A José de Mello Saúde tem em curso uma
parceria com a Fundação de Serralves no
âmbito da qual as suas unidades no Porto, o institutocuf desde o ano passado e
o hospitalcuf a partir de agora, passaram
a garantir os serviços médicos oﬁciais daquela entidade, assegurando assim todo
o apoio médico aos principais eventos por
ela organizados.
A parceria entre as duas instituições já
produziu os seus efeitos em 2009, designadamente por ocasião da Festa do Ambiente, Serralves em Festa e Festa do Outono, prosseguindo nas edições deste ano
destes e de outros eventos que integram
o programa de actividades da Fundação
de Serralves.
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