Breves

Efacec
fornece
carregadores
para veículos
eléctricos dos Estados Unidos
A 350 Green, operador de mobilidade
eléctrica dos Estados Unidos, seleccionou
recentemente a Efacec para um importante
contrato de fornecimento de carregadores
rápidos para veículos eléctricos.
O contrato prevê o fornecimento de 900
unidades até 2014, mas prevê-se o aumento
desta quantidade, uma vez que a 350 Green
já assinou contratos de mobilidade eléctrica
com as cidades de Chicago e São Francisco
e com os estados da Pensilvânia e Oregon,
para além de outras entidades privadas.
Com este contrato, a Efacec assume o estatuto de maior fabricante do mundo de
carregadores de carga rápida, equipamento que lhe valeu recentemente o prémio de
inovação COTEC/Unicer.
A Efacec e a 350 Green irão também trabalhar em aplicações de redes inteligentes, que
acrescentarão valor às operações das utilities
que alimentam os postos de carregamento
da rede.

Hospital de Vila Franca remodela
urgências…
O Hospital de Vila Franca de Xira procedeu
a intervenções de remodelação no Serviço
de Urgência, que decorreram em Agosto e
Setembro, no sentido de criar mais conforto para os utentes e melhores condições de
trabalho para os profissionais.
Em concreto, foi renovado o serviço de
observação, dotando-o de 19 boxes individuais e de uma nova área terapêutica inalatória, tendo também sido criados quatro
gabinetes de consulta e renovado o pavimento destas áreas.
O Serviço de Urgência recebe anualmente
cerca de 110 mil utentes e abrange uma população de 240 mil pessoas dos concelhos
de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira.
… e Porto recebeu XVI Jornadas da
José de Mello Saúde
O edifício da Ordem dos Médicos no Porto foi palco, nos dias 21 e 22 de Outubro,
das XVI Jornadas da José de Mello Saúde,
que decorreram este ano subordinadas ao
tema “Qualidade e Segurança na Saúde”.
O encontro, organizado em parceria com
a Universidade Católica Portuguesa, reuniu oradores nacionais e internacionais das
mais diversas áreas profissionais, tendo sido também ocasião para a entrega do Prémio Mais Valor, atribuído este ano, com o
patrocínio da Fundação Amélia de Mello,
a uma equipa do Hospital de Braga.
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Destaque

Brisa lidera projecto
de mobilidade na
Holanda
Através da sua participada BNV
Mobility, a Brisa está a participar
num projecto que visa diminuir
o número de condutores que
circulam em auto-estradas em
hora de ponta
O Governo holandês anunciou, no dia 7 de Outubro, a atribuição de 10,2 milhões de euros
para um projecto de mobilidade na cidade de
Utrecht que está a ser gerido pela BNV Mobility,
empresa participada em partes iguais pela Brisa e pela consultora holandesa de transportes e
mobilidade Nedmobiel.
Este projecto, designado por Spitsvrij e iniciado
em Julho de 2011, tem como objectivo incentivar
as pessoas a não circular nas auto-estradas em
hora de ponta, através da concessão de incentivos financeiros aos condutores e trabalhadores
para se deslocarem em horários alternativos e
para utilizarem mais os transportes alternativos
(transporte públicos ou bicicletas) ou optarem
por trabalhar em casa.
A ambição assumida é a de promover uma al-

teração de comportamento, quer de empregados, quer de empregadores, tendo o projecto
conseguido já a adesão de 60 grandes empresas
de Utrecht. Em termos individuais, são já cerca
de 4.000 os aderentes e a meta é chegar aos
5.000 aderentes. Cada aderente poderá receber
até um máximo de seis euros por dia para não
circular em certas artérias da cidade nas horas
de ponta da manhã e da tarde. A primeira fase
deste projecto deverá prolongar-se até Dezembro de 2012.
A BNV Mobility opera um outro esquema de
mobilidade, na cidade de Roterdão, o Spisscoren, iniciado em Outubro de 2009 e que deverá
prolongar-se até Julho de 2012.
Ambos os projectos são geridos, monitorizados
e fiscalizados pela BNV Mobility, com recurso a
smartphones que são entregues aos condutores
e a sistemas de reconhecimento automático de
matrícula.

Última hora
Voluntários do Grupo José de Mello integrados
nas instituições seleccionadas
Na sequência da campanha
interna de angariação e recrutamento de voluntários que decorreu em Setembro nas empresas
participadas do Grupo José de
Mello, serão integrados 70 nesta
primeira fase nas quatro instituições seleccionadas: Associação
Coração Amarelo (16), ATL da
Galiza (17), Centro Comunitário
da Paróquia de Carcavelos (17) e
Obra do Frei Gil (20).
Estes 70 voluntários oriun-

dos da família e holding José
de Mello, Brisa, José de Mello
Saúde, Efacec e CUF participaram, na segunda quinzena de
Outubro, numa acção de formação em voluntariado, cabendo-lhes agora a responsabilidade de, a partir de Novembro,
serem os primeiros voluntários
de um programa que começou
a ser desenhado em 2010 com
o apoio da Fundação Amélia
de Mello.
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Grupo José de Mello
entregou donativos de
50.000 ¤ à Acreditar
O vice-presidente do Grupo José de Mello, Pedro de Mello, entregou no dia 16 de Setembro
ao presidente da Acreditar, João
Bragança, um conjunto de donativos no valor total de 50.000,
que foram reunidos no âmbito
do 1º Torneio de Golfe José de
Mello a partir de patrocínios, ins-

Brisa promove
Academia
de Condução…

crições e outras doações.
O 1º Torneio de Golfe José de
Mello, realizado em Belas no dia
3 de Abril deste ano, reuniu um
total de 116 participantes e teve
origem numa iniciativa de alguns
quadros de topo do Grupo José

de Mello que assumiram o propósito das receitas reverterem
integralmente para a Acreditar.
Esta iniciativa contou com um
conjunto alargado de parceiros
institucionais, com destaque para a Citroen e Fonte Viva.

Pedro de Mello assume presidência do Conselho de Administração da Efacec
A assembleia geral da Efacec elegeu, em reunião realizada no dia 28 de Setembro, Pedro de Mello para as
funções de presidente do Conselho de Administração, em representação do Grupo José de Mello, e Manuel Gonçalves para as funções de vice-presidente, em representação do Grupo Têxtil Manuel Gonçalves.
Em virtude desta alteração, Francisco Sánchez aceitou o convite que lhe foi formulado pelos accionistas
para se manter em funções como vice-presidente do Conselho de Administração, cuja composição compreende ainda um terceiro vice-presidente, João Bento, que assume igualmente as funções de presidente
da Comissão Executiva da empresa.
Na assembleia geral foi ainda eleito Jorge Caldas Gonçalves para as funções de membro do Conselho de Administração, em substituição de António Nogueira Leite, que havia apresentado a sua renúncia ao cargo em
Julho, na sequência da cessação de todas as funções que vinha desempenhando no Grupo José de Mello.

Obras da fábrica da Innovnano avançam
em Coimbra
As obras de construção da futura fábrica da Inovnano, no iParque de Coimbra, avançam a bom ritmo,
prevendo-se a sua conclusão até ao final do ano.
A nova unidade industrial do universo CUF será altamente inovadora, na medida em que produzirá nanomateriais através de um processo único a nível mundial. Esta infra-estrutura, que está a ser construída
num terreno de 3,3 hectares, estará ainda equipada
com um laboratório dotado com os mais avançados
equipamentos.
A instalação desta moderna unidade de fabrico de
nanomateriais, para além do investimento de 10 milhões de euros, vai promover cerca de 40 novos pos-

tos de trabalho qualificados na região, devendo a primeira linha de produção entrar em funcionamento no
início do próximo ano.
A Innovnano, que detém quatro patentes de âmbito
internacional já concedidas, estando outras em preparação em relação ao seu processo único de produção de nanomateriais, está ainda envolvida em
projectos de aplicação na área da produção e armazenamento de energias renováveis, electrónica, revestimentos e cerâmicos avançados, entre outras áreas.

Monte da Ravasqueira lança Flavours Viognier 2010
O Monte da Ravasqueira vai colocar à venda, em meados de Novembro, um novo vinho
branco de casta única resultante da vindima do ano passado, que passa a integrar a linha Flavours, caracterizada por produções diferenciadas face às tendências dominantes
no mercado, com inegável qualidade e pouca quantidade.
O MR Flavours Viognier 2010 fermentou em barricas novas de carvalho francês, tem
uma longevidade prevista de cinco a seis anos e evidencia uma cor límpida e brilhante,
de um amarelo a tender para o palha. Com um aroma intenso e complexo, marcado
pela fruta madura, mostra-se volumoso e encorpado na boca, equilibrado e fresco.
O novo branco Viognier é o terceiro vinho da linha Ravasqueira Flavours, juntando-se
assim ao tinto Petit Verdot e ao rosé Touriga Nacional, antes lançados.

Vamos aperfeiçoar
o comportamento
dos condutores Brisa.
Tudo em nome de uma
condução mais segura,
ética, ecológica
e económica.
Todos ficamos a ganhar.

A Brisa iniciou recentemente um novo projecto de condução sustentável, a Academia Brisa de Condução, dirigida a todos os
colaboradores que conduzem viaturas da
empresa.
Esta iniciativa pretende promover um estilo
de condução económica, segura e promotora de eficiência operacional. O desenvolvimento dos conteúdos programáticos da
Academia Brisa de Condução resulta de
uma parceria com a CR&M, um centro de
formação activa de condução de referência em Portugal.

… e A32 abre à circulação
A A32 - Auto-estrada São João da Madeira/IP1 (São Lourenço) abriu à circulação
automóvel no dia 10 de Outubro. Esta nova via, concessionada à Auto-estradas do
Douro Litoral, permitirá a ligação entre o
centro e o norte do País, assegurando a ligação entre os principais centros urbanos
da banda oriental do litoral da região centro, descongestionando a rede viária local
e promovendo o desenvolvimento económico das zonas interiores.
Com a abertura da A32, fica concluída a
construção da concessão Douro Litoral, na
qual se incluem a A41 – CREP (Cintura Regional Exterior do Porto) e a A43/IC29, radial de Gondomar.

10 anos do
Hospital Cuf
Descobertas
em livro

2001>2011 H O S P I TA L C U F D E S C O B E R TA S

O hospitalcuf descobertas promoveu,
no dia 4 de Outubro, no edifício da Ordem dos Médicos, em Lisboa, o lançamento de um livro comemorativo do seu
10º aniversário.
O evento contou com a presença de mais
de 150 pessoas, entre profissionais e convidados externos, cabendo a apresentação do livro a António Barreto, que reconheceu o importante contributo que o
hospital deu para o desenvolvimento da
saúde em Portugal.
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