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Destaque
A Efacec Power Transformers já expediu
o primeiro transformador produzido na
fábrica de Effingham, inaugurada oficialmente no dia 19 de Abril deste ano no
estado norte-americano da Georgia.
Este transformador foi encomendado em
Janeiro último pela NextEra Energy Resources, empresa participada pela Florida Power
& Light Company, e destina-se a um parque eólico localizado no estado do Novo
México. Embora já tenham sido ensaiados
com sucesso três transformadores, este foi
o primeiro a ser expedido para um cliente, o
que ocorreu no dia 8 de Setembro.

Via Verde
lança novos
identificadores
A Via Verde lançou recentemente uma
nova geração de identificadores, com
um novo design, novas funcionalidades e
desenvolvidos conforme as normas europeias, permitindo que, no futuro, estejam
em condições de participar em esquemas
de interoperabilidade europeia. Os novos
identificadores passam a ser Medium Data Rate (MDR), o que lhes confere maior
velocidade de transmissão e maior capacidade de armazenamento de dados.
A tecnologia agora incorporada permite ainda condições seguras de encriptação, assim como uma maior diversidade
de funções. Os anteriores identificadores continuarão em funcionamento, não
sendo necessária a sua substituição pelos
novos equipamentos.
José de Mello patrocina congresso
“Portos e Transportes Marítimos”
O congresso “Portos e Transportes Marítimos”, que decorreu em Lisboa, no
dia 21 de Setembro, com o Alto Patrocínio da Presidência da República, contou
com o patrocínio da José de Mello.
Organizado pela Associação Comercial
de Lisboa, Confederação dos Agricultores
de Portugal, Confederação do Comércio
e Serviços de Portugal, Confederação da
Indústria Portuguesa e Confederação do
Turismo Português, este congresso teve
como ponto de partida o estudo “Hypercluster do Mar”, coordenado por Ernâni
Lopes, que também mereceu em tempo
o apoio da José de Mello, SGPS.

Programa de Voluntariado para os
colaboradores do Grupo José de Mello
O Grupo José de Mello decidiu implementar, com o apoio
da Fundação Amélia da Silva de Mello, um Programa de Voluntariado
transversal e comum a todas as empresas participadas
Tendo como destinatários os mais
de dez mil colaboradores da José de
Mello, Brisa, Efacec, José de Mello
Saúde e CUF, este Programa de Voluntariado insere-se no posicionamento de responsabilidade social
do Grupo José de Mello que decorre, por um lado, do compromisso
assumido de desenvolver uma actuação empresarial socialmente responsável no presente e no futuro e,
por outro, do legado histórico do
antigo Grupo CUF que foi, no seu
tempo, um exemplo de pioneirismo na adopção de políticas de boa
cidadania empresarial a favor dos
colaboradores e das comunidades
envolventes dos vários negócios
que integravam a vasta carteira de
negócios.
Para esta fase inicial, foram definidas acções de formação em gestão
e iniciação ao voluntariado, ministradas no segundo semestre de
2010 e primeiro semestre de 2011
pela escola de voluntariado Pista
Mágica e cujos principais objectivos
são capacitar os colaboradores das
empresas do Grupo José de Mello
para a elaboração e gestão de programas de voluntariado, bem como
para a prática do voluntariado.
Não obstante a experiência acumulada em inúmeros programas
de responsabilidade social e em
projectos de voluntariado, já realizados, ou em curso, na José de
Mello, Brisa, Efacec, José de Mello
Saúde e CUF, foi também assumido
que uma das condições de sucesso
para um Programa de Voluntaria-

do transversal a todas empresas do
Grupo José de Mello passa por darmos voz, também nesta fase inicial,
aos nossos colaboradores, no sentido de conseguirmos, todos juntos,
melhor definir o território ou a causa em que acreditamos poder fazer
a diferença na sociedade.
Assim, todos os colaboradores serão convidados, muito em breve, a
responder a um questionário, para
que possamos trilhar um caminho
comum e em linha com as expectativas da maioria dos nossos potenciais voluntários.
Da mesma forma que um programa
desta natureza e alcance permite
aos colaboradores doarem o seu
talento e competências para uma
causa comum e agregadora, também é uma forma do Grupo José
de Mello e das suas empresas participadas encararem o seu compromisso com a sociedade não apenas com acções de mecenato ou
filantropia mas também como uma
razão de ordem estratégica e de
sustentabilidade a longo prazo, em
linha, aliás, com a nossa Missão.

RELEMBRANDO A MISSÃO DO GRUPO
JOSÉ DE MELLO
Somos um Grupo de base e controlo familiar
com uma intervenção diversificada na economia
e uma presença significativa e criadora de valor nos
sectores de actividade em que actuamos, apoiados
numa Cultura própria baseada na promoção
da Sustentabilidade e nos valores da Inovação,
Competência e Desenvolvimento Humano.
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Grupo José de Mello integra
Doadores por Timor
O Grupo José de Mello associou-se à Conferência
Doadores por Timor 2010, que teve lugar em Paredes no dia 1 de Outubro, tendo materializado o
seu envolvimento através da doação de um gerador de energia eléctrica que se encontrava ao serviço das instalações fabris da CUF no Pólo Químico
de Estarreja e que, tendo poucas horas de funcionamento, é considerado bastante fiável e é capaz,
por exemplo, de oferecer energia eléctrica em contínuo a 25 habitações familiares timorenses.
Promovida pelo Município de Paredes, esta conferência é uma iniciativa de cooperação para o
desenvolvimento que assenta em parcerias com
empresas e que mereceu o Alto Patrocínio da Presidência da República Portuguesa e da Presidência
da República Democrática de Timor-Leste.

Brisa apresenta projectos de
biodiversidade no Greenfest 2010...

Na cerimónia que contou a presença de António
Ramalho Eanes, em representação do Presidente
da República Portuguesa, José Ramos-Horta, Presidente da República Democrática de Timor-Leste,
Celso Ferreira, Presidente do Município de Paredes
e inúmeros decisores políticos e empresariais dos
dois países, o Grupo José de Mello fez-se representar por Francisco Sánchez, presidente do conselho de administração da Efacec.

José de Mello Saúde assinala
um ano de gestão do Hospital de Braga
com balanço positivo...
A José de Mello Saúde assinalou, no passado dia
15 de Setembro, um ano de gestão do Hospital de
Braga, com um balanço positivo e muitas melhorias
para os utentes e para o hospital.
Esta data foi marcada por uma sessão interna de partilha de informação, por uma outra sessão dedicada ao
tema “Parcerias Público-Privado: Impactos para o Serviço Nacional de Saúde e para a Economia Nacional”,
que contou com uma intervenção de Daniel Bessa e ainda pela entrega do Prémio Mais Valor 2010, promovido pela José de Mello Saúde com o apoio da Fundação Amélia da Silva de Mello, ao projecto vencedor,
intitulado One Day Surgery, da autoria de uma equipa do Hospital de Braga.
... e assina contrato para gestão do Hospital
de Vila Franca de Xira
A José de Mello Saúde já assinou o contrato que
permite iniciar o projecto de construção e gestão
do novo Hospital de Vila Franca de Xira, numa cerimónia que contou com a presença do Primeiro Ministro, José Sócrates, e da Ministra da Saúde, Ana
Jorge e que teve lugar em Vila Franca de Xira.
A José de Mello Saúde lidera o agrupamento Escala Vila Franca de Xira, constituído em parceria com a Somague e Edifer, que venceu o concurso para a construção e gestão deste hospital em regime de parceria público-privado, num projecto que representa um investimento de 108 milhões de euros. O contrato assinado no
dia 27 de Agosto prevê a gestão do actual Hospital Reynaldo dos Santos durante dois anos e a construção e
gestão do novo Hospital de Vila Franca de Xira, com abertura prevista para o primeiro semestre de 2013.
O novo hospital servirá uma população de cerca de 235 mil pessoas, terá uma capacidade de internamento
de 280 camas, 33 gabinetes de consulta e permitirá melhorar a acessibilidade aos cuidados de saúde bem
como criar melhores condições para os profissionais.

Asian Paints encomenda armazém automático à Efacec
A Asian Paints, o maior fabricante indiano de tintas,
adjudicou recentemente à UN Logística, uma das dez
unidades de negócio da Efacec, um armazém automático de paletes para o centro de distribuição da
sua fábrica de Patancheru em Hyderabad, na Índia.
O âmbito do contrato consiste no fornecimento e
colocação em serviço de três transelevadores de

dupla profundidade, estante, sistema de transporte
de paletes e um sofisticado sistema de gestão de
armazenagem e movimentação.
Com esta encomenda, a UN Logística está muito
perto de atingir a marca recorde de dez milhões
de euros de encomendas em 2010 no mercado
indiano.

A presença da Brisa na edição deste ano
do Greenfest, que decorreu no Centro de
Congressos do Estoril de 10 a 17 de Setembro, foi marcada pela apresentação dos
projectos EVOA – Espaço de Visitação e
Observação de Aves e Biodiversidade em
Montado de Sobro, que a empresa está a
desenvolver em parceria com a Companhia
das Lezírias. O EVOA, a ser implementado
na Reserva Natural do Estuário do Tejo, engloba uma área de 80 hectares e prevê a
construção de um Centro de Interpretação, que posteriormente poderá ser utilizado por todos os tipos de visitantes. Por seu
turno, a Biodiversidade em Montado de
Sobro é o segundo projecto desenvolvido
com a Companhia das Lezírias, numa área
com mais de mil hectares e consiste num
programa de importância especial para a
Brisa, uma vez que, através da instalação
de pastagens permanentes e substituição
de sobreiros em final de vida, permitirá a
sustentabilidade do sistema bio-silvopastoril e um sequestro adicional de carbono
superior a 1000 tCO2/ano. Para marcar a
apresentação do EVOA, a Brisa escolheu
este ano afastar-se dos stands de exposição mais comuns e instalou um ninho gigante no exterior do Centro de Congressos
do Estoril. Para além destes suportes físicos,
a empresa esteve presente em conferências
e workshops e no painel de encerramento
dos trabalhos, intitulado “A Agenda Empresarial para um Futuro Sustentável”, foi
orador Vasco de Mello, presidente do Grupo José de Mello e da Brisa.

... e José de Mello Saúde assegura
Serviços Médicos Oficiais
A José de Mello Saúde associou-se ao
Greenfest, o maior evento de sustentabilidade do País, que procurou evidenciar o que de melhor se faz nas vertentes social, ambiental e económica.
Ao participar no Greenfest na categoria
de “Serviços Médicos Oficiais”, a José
de Mello Saúde assegurou a assistência
médica e promoção de rastreios gratuitos a público, oradores e organizadores do evento, tendo disponibilizado
um hospital de campanha com suporte avançado de vida que assistiu cerca
de 300 pessoas.
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