Breves
A José de Mello Saúde, com o patrocínio da
Fundação Amélia da Silva de Mello, atribui
anualmente o Prémio Mais Valor, com o fim de
reconhecer o trabalho de colaboradores que
tenham contribuído de forma significativa para a
criação de valor nas unidades da José de Mello
Saúde e José de Mello Residências e Serviços.
Enfocado na Inovação, este prémio pretende
identificar e distinguir profissionais que tenham
desenvolvido

José de Mello
Saúde atribuiu
Prémio Mais
Valor 2011

trabalhos

de

excelência

nas

seguintes áreas: melhoria da qualidade dos
serviços prestados aos clientes; melhoria da
segurança
melhoria

dos
da

clientes

eficiência

e

colaboradores;

dos

processos

e

incremento da sustentabilidade.
O prémio no valor de 12.500 euros destina-se a
todos os profissionais ou equipas das unidades da
José de Mello Saúde e José de Mello Residências
e Serviços.
Mostre-nos as suas iniciativas!
Mostre-nos o seu Valor!

Os originais dos trabalhos concorrentes devem ser entregues até
31 de Março de 2011 junto do Secretariado de Administração da
José de Mello Saúde.
A decisão do Jurí será anunciada durante o mês de Junho.

Para mais informações:
www.josedemellosaude.pt
Secretariado de Administração das Unidades
José de Mello Saúde, SGPS, SA
Avenida do Forte, 3, Edifício Suécia III - piso 2
2790-073 Carnaxide | Tel: 21 00 25 100 Fax: 21 00 25 108

O júri do Prémio Mais Valor 2011 decidiu, por
unanimidade, distinguir o trabalho “Avaliação Pré-Operatória para Oftalmologia em
Regime Ambulatório”, apresentado pelos
médicos Vicente Luis de Matos e João Manuel Braga dos Anjos, da unidade de Cirurgia
de Ambulatório do Hospital de Braga.
Na edição deste ano do Prémio Mais Valor, que visa distinguir projectos que contribuam para a criação de valor no seio das
unidades da José de Mello Saúde, foi ainda atribuída uma menção honrosa ao trabalho “Unidade de Oncologia do Instituto
Cuf Porto”, apresentado pelo médico Carlos Sottomayor.

Efacec ganha contrato
no Metro de Bergen
A Efacec foi escolhida recentemente pela
empresa norueguesa Bybanen Utbygging
para a realização dos trabalhos de electrificação da segunda fase do projecto do Metro de Bergen.
Esta segunda fase de expansão do Metro
de Bergen tem uma extensão de aproximadamente 3,6 km de via dupla e compreende cinco novas estações.
O contrato celebrado com a Efacec, no
valor de quatro milhões de euros, visa o
fornecimento de toda a componente de
energia, através de uma solução integrada.
Bergen é a segunda maior cidade da Noruega, com cerca de 250 mil habitantes.

Projecto
Colombo
distingue
ideia inovadora na CUF
O Projecto Colombo continua a distinguir as melhores e mais inovadoras ideias
apresentadas pelos colaboradores da
CUF, sendo disso exemplo a distinção
conferida, em Maio, a Joaquim Teixeira,
da área da Manutenção, que recebeu das
mãos do presidente da empresa, João de
Mello, as chaves de uma viatura que lhe
foi oferecida pela ideia intitulada “Raspadores Substituíveis para os Agitadores dos
Reactores de Ácido Sulfanílico”.
Esta ideia representa um investimento
inicial de 1.500 euros por reactor e permite poupanças anuais na ordem dos
17.500 euros.
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José de Mello Saúde assume gestão
do Hospital de Vila Franca de Xira
O primeiro dia de Junho marcou o início da gestão privada
do Hospital Reynaldo dos Santos, prevendo-se que as futuras
instalações entrem em funcionamento em Abril de 2013
Na sequência do contrato celebrado entre o consórcio Escala Vila Franca e os Ministérios da Saúde e das Finanças, ao abrigo do
programa governamental de parcerias público-privadas na área da
saúde, a José de Mello Saúde iniciou, no primeiro dia do mês de
Junho, a gestão do Hospital Vila
Franca de Xira.
Liderado pela José de Mello Saúde, o consórcio Escala Vila Franca
começa por gerir o actual Hospital Reynaldo dos Santos, desenvolvendo, ao mesmo tempo, o
processo de construção e edificação das futuras instalações, que
entrarão em funcionamento em
Abril de 2013.
O futuro Hospital de Vila Franca
de Xira constitui um passo decisivo para a melhoria da qualidade
de vida da população deste concelho e dos concelhos limítrofes,
nomeadamente Alenquer, Arru-

da dos Vinhos, Azambuja e Benavente.
A futura unidade hospitalar terá
280 camas e 33 gabinetes de consulta, servindo uma população total de cerca de 235 mil habitantes.

A Comissão Executiva do Hospital
de Vila Franca de Xira é liderada
por Vasco Luís de Mello (na foto),
enquanto a direcção clínica está
sob a responsabilidade do médico Carlos Rabaçal.

Última hora
Brisa apresenta nova empresa na Holanda
A Brisa e a holandesa NedMobiel apresentaram
recentemente a BNV Mobility, participada em partes iguais pelas duas empresas e vocacionada para
a prestação de serviços de operação, manutenção
e mobilidade.
A BNV Mobility conta actualmente com dois contratos na Holanda para a gestão de congestionamentos de tráfego em áreas metropolitanas e com um
contrato de consultoria na Turquia para a concessionária de uma auto-estrada de 421 km.
No âmbito dos serviços de mobilidade, a BNV desenvolve um projecto pioneiro de road pricing, que
envolve o pagamento de incentivos pela não utili-

zação de estradas em hora de ponta, e a gestão de
orçamentos de mobilidade destinados a empresas
que pretendem reduzir custos administrativos.
Refira-se que o projecto em curso em Roterdão já
permitiu uma redução média de 8% do tráfego nas
horas de ponta e, em Julho, terá início um projecto
idêntico em Utrecht, com a duração de dois anos.

Em foco
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Hospital de Braga já funciona nas novas
instalações...
Deu-se por terminado, em meados de Maio, o processo de transferência da actividade assistencial das
antigas instalações do Hospital de Braga, no centro
da cidade, para as novas instalações, numa operação
que teve a duração de cerca de dez dias e que envolveu todos os profissionais da unidade hospitalar.
Apesar da grande complexidade de que se revestia o processo de transferência da actividade assistencial,
tudo correu com toda a normalidade e sem qualquer incidente a registar.
As novas instalações foram planeadas de forma a optimizar espaços e de forma a permitir que os utentes
usufruam de um melhor serviço e de um tratamento mais humanizado, para além de oferecer excelentes
condições de trabalho a todos os profissionais.
… e Hospital Cuf Descobertas comemora 10 anos de vida
O Hospitalcuf Descobertas, que comemora este ano o seu décimo aniversário, assinala o dia da sua abertura (25 de Junho) com uma acção de Mass Training de Suporte Básico de Vida.
Esta iniciativa visa ensinar a todos os participantes a forma mais indicada para abordar uma vítima adulta em paragem cardio-respiratória, contribuindo assim para uma
cadeia de sobrevivência mais forte e eficaz.
Inserida nas celebrações dos 10 anos de actividade do hospital, esta iniciativa procura também honrar
o compromisso de responsabilidade social assumido e posicionar esta unidade da José de Mello Saúde
como uma referência na prestação de cuidados de saúde.

Brisa patrocina Conferências do Estoril
A Brisa foi uma das entidades patrocinadoras da segunda edição das Conferências do Estoril, que decorreram no início de Maio no Centro de Congressos do Estoril, subordinadas ao tema “Desafios Globais, Respostas Locais”. De entre os oradores que
participaram na edição deste ano das Conferências
do Estoril destacaram-se personalidades como o
Prémio Nobel da Paz Mohamed El Baradei, os economistas Nouriel Roubini e Gylfi Zoega, o professor

Efacec inaugura
novo projecto na Índia
A unidade de automação da Efacec
inaugurou oficialmente, na última semana de Maio, o projecto Bangalore Distribution Automation System
(DAS), que compreende a instalação
de estações principais, sistemas de comunicação e centros de comando fornecidos pela Efacec e pela Satel, através da Efacec Índia, e que inclui ainda
um contrato de manutenção com a duração de três anos.
Este projecto é o segundo na área de
automação empreendido pela Efacec
em conjunto com a empresa Bangalore Electricity Supply Company Limited
(BESCOM), que tem a responsabilidade pela distribuição de electricidade
em oito distritos de Bangalore, abrangendo uma população de quase dez
milhões de habitantes.

Francis Fukuyama, o ex-primeiro-ministro francês
Dominique de Villepin, ou o jornalista Larry King.

Monte da Ravasqueira lança tinto 2010 e conquista prémios
O Monte da Ravasqueira prepara-se para colocar à venda no mercado, já em Julho, o
novo vinho tinto resultante da vindima 2010, com um preço de referência de 5,49€,
estando também disponível para venda, em condições preferenciais, aos colaboradores das empresas do Grupo José de Mello, mediante encomendas enviadas para o
endereço de correio electrónico encomendas@ravasqueira.com.
Produzido a partir das castas Syrah, Alicante Bouschet, Touriga Nacional, Aragonês, Trincadeira, Touriga Franca e Petit Verdot, este vinho apresenta uma cor rubi,
aroma intenso e complexo, focado nos frutos pretos bem maduros, com notas
ligeiras da madeira onde estagiou.
O Monte da Ravasqueira conquistou, por outro lado, três prémios no Concurso Nacional de Vinhos 2011, que contou com a participação de cerca de 800 vinhos e cujas
provas, realizadas por 198 provadores nacionais e internacionais, decorreram de 10 a
13 de Maio em Santarém. Os tintos Ravasqueira Flavours Petit Verdot 2008 e Monte
da Ravasqueira Vinha das Romãs 2008 conquistaram ambos um Prémio Ouro, enquanto o branco Monte da Ravasqueira 2010 foi distinguido com um Prémio Prata.

CUF formaliza alienação da SEC
A CUF concluiu formalmente, no primeiro dia de Junho, o negócio de alienação
da Sociedade de Explosivos Civis (SEC),
passando assim as acções representativas do capital social desta empresa a ser
detidas pela australiana Orica.
Iniciada em final de 2010, esta operação enquadrou-se na estratégia adoptada pela CUF de, por um lado, valorizar
os seus activos e, por outro, concentrar
a sua actividade e esforços na área dos
químicos industriais, que evidencia um
elevado potencial de crescimento e na
qual a CUF é já uma referência mundial
nas produções de cloro e anilina.
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