Breves

iBrisa disponível para Nokia/
Windows Phone
A aplicação iBrisa já está disponível para os telemóveis Nokia/Windows Phone, com uma aplicação que oferece um
serviço de informação actualizado e em
tempo real sobre as condições de circulação. Obras em curso, condições atmosféricas, acidentes ou outros factores que
condicionem o tráfego normal nas auto-estradas Brisa são as principais categorias de informações úteis incluídas nesta
aplicação.
A aplicação iBrisa está também disponível, desde o início de Janeiro, para o sistema operativo Symbian, podendo o seu
download ser realizado através da Ovi
Store. Recorde-se que a Brisa lançou em
Setembro de 2011 a versão desta aplicação para iPhone e Android. Os utilizadores de outros sistemas operativos têm à
sua disposição a versão para telemóvel
do site Brisa, acessível através do endereço m.brisa.pt

Efacec adquire totalidade do capital
da sua participada na Argentina
A Efacec celebrou, no final de Janeiro,
o contrato de aquisição da participação
de 23,3% detida por Carlos Chércoles na
Bauen Efacec, passando assim a deter a
totalidade do capital social da empresa.
Na sequência desta aquisição, foi alterada a designação social da empresa para
Efacec Argentina, passando Mário Clemêncio a assumir a presidência em substituição de Carlos Chércoles, que era sócio fundador desde a criação da empresa
em 1983.
As alterações agora efectuadas são o
primeiro passo de um novo ciclo para a
Efacec na Argentina, focado não só na
continuidade do seu crescimento, mas
também numa cada vez maior valorização das operações da empresa, com particular foco nos resultados, nas margens,
na eficiência operacional e no incremento da produtividade.
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Destaque

Ser Solidário 2011
concedeu apoios de 56 mil euros
Tal como sucedeu no ano anterior, o projecto Ser Solidário, transversal a
todo o Grupo José de Mello, voltou a beneficiar seis diferentes instituições

A edição de 2011 do projecto Ser
Solidário, que abrange os colaboradores de todas as empresas
do Grupo José de Mello que a ele
tenham aderido, conseguiu reunir um total de 56 mil euros de
apoios financeiros que foram entregues a seis instituições de solidariedade social.
Ao garantir o envolvimento dos
colaboradores aderentes, mediante o desconto de pelo menos
um euro do vencimento mensal,
o projecto Ser Solidário permite
ainda que esses mesmos colaboradores votem ao longo do ano
nas instituições que mais gosta-

riam de ver beneficiados. No final
do ano, cada empresa participada dobra o valor conseguido com
os descontos dos colaboradores.
No caso da Brisa, foram eleitas
duas entidades, a APPDA Norte
– Associação Portuguesa para as
Perturbações de Desenvolvimento do Autismo e o Centro Comunitário e Lar da Terrugem, tendo sido entregue, em Dezembro
do ano passado, a cada uma um

apoio financeiro de 20 mil euros.
No caso da holding José de Mello,
CUF, Efacec e José de Mello Saúde, foram entregues, no início de
Março, apoios individuais de quatro mil euros a cada uma das quatro seguintes entidades mais votadas: ATL da Galiza, Associação
Coração Amarelo, Liga Nacional
Contra a Fome e Centro Paroquial de Assistência da Freguesia
de Pardilhó.

Última hora
Fábrica da Innovnano
em fase de testes
As obras da nova fábrica da Innovnano, no iParque de Coimbra, chegaram ao fim dentro do
calendário previsto, o que significa que o arranque da produção pode ocorrer em Abril, depois
da fase de testes durante o mês de Março.
Os edifícios dos escritórios e dos laboratórios, bem como a primeira fase da unidade
industrial, estão concluídos, pelo que a toda
a equipa da Innovnano já está devidamente
instalada. A inauguração oficial da fábrica poderá realizar-se ainda no decurso do primeiro
semestre deste ano.
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Em foco
Hospital de Braga e Universidade do Minho criam condições
para investigação de ponta

Médico Assistente Cuf em Cascais e
Torres Vedras

O Hospital de Braga, a José de
Mello Saúde, a Escola de Ciências da Saúde e o Instituto de Ciências da Vida e da Saúde da Universidade do Minho assinaram,
em Janeiro, um protocolo que
permite a operacionalização do
Centro Clínico Académico (CCA)
e a concretização de um projecto que assegura condições para o
desenvolvimento de investigação

As clínicascuf de
Cascais e de Torres
Vedras têm disponível, desde Janeiro, o “Médico Assistente Cuf”, uma
fun ção assegurada por especialistas de Medicina Geral e
Familiar e de Medicina Interna que tratam
o doente como um todo, coordenando a
generalidade dos seus cuidados de saúde.
O “Médico Assistente Cuf” é o médico
que o doente pode contactar ou consultar quando tem um problema de saúde
inesperado, que tem total disponibilidade para esclarecer as dúvidas do doente
e que irá aconselhá-lo sobre os melhores
cuidados de saúde de acordo com a sua
situação clínica.

de ponta. Médicos e outros profissionais de saúde, pertencentes
ao Hospital de Braga ou à Universidade do Minho, passam assim
a dispor de condições ideais para
o desenvolvimento de projectos
de investigação e de ensaios clínicos, prioritariamente nas áreas
de neurociências, infecção e microbiologia, ciências cirúrgicas e
oncologia.

O CCA dispõe de espaços próprios no Hospital de Braga, numa enfermaria com 12 camas, e
no Instituto de Ciências da Vida
e da Saúde, e utilizará também
os meios de diagnóstico daquela
unidade de saúde.

Academia Brisa de Condução mostra resultados
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A Academia Brisa de Condução, projecto iniciado em Setembro de 2011 com o intuito de fomentar a prática de uma condução segura e sustentável entre os colaboradores que conduzem viaturas Brisa, acaba de apresentar os primeiros resultados.
No âmbito deste projecto, a Brisa realizou 14 acções de formação, envolvendo 187
formandos oriundos das várias empresas participadas, num total de 112 horas de
trabalho directo. O resultado dessas acções traduziu-se na condução prática com
uma redução média de emissões em 0.030 kgCO2/km e uma queda no consumo de
combustível de 1,20l/100km. Tendo em conta a média de km percorridos pela frota
Brisa em 2010 (42 000 km/ano) e o número de participantes da Academia Brisa de
Condução pode concluir-se que poderão ser alcançados valores de poupança anual
a rondar os 124 320 € e 225 566 kg de poupança em emissões de CO2.
A Academia Brisa de Condução é apoiada pela Ford, através do fornecimento de duas viaturas Ford Focus
de última geração, equipadas com todos os sistemas de segurança e apoio à condução. Para o desenvolvimento dos conteúdos programáticos, a Academia Brisa de Condução realizou uma parceria com a CR&M,
centro de formação activa de condução de referência em Portugal.
Vamos aperfeiçoar
o comportamento
dos condutores Brisa.
Tudo em nome de uma
condução mais segura,
ética, ecológica
e económica.
Todos ficamos a ganhar.

Monte da Ravasqueira celebra
parceria com OnWine

Maior fabricante indiano de papel encomenda
armazéns automáticos à Efacec
A JK Paper, o maior fabricante indiano de papel de impressão e líder
no mercado de papéis finos e de embalagem, adjudicou à Efacec o
fornecimento chave na mão de um armazém automático de bobinas
e de um armazém automático de paletes para a sua nova fábrica em
Jaykaypur, na região de Orissa, localizada no centro leste da Índia. Esta
será a primeira fábrica indiana de produção de pasta e papel completamente integrada e o projecto será realizado em parceria pela Efacec
em Portugal e pela joint venture Godrej-Efacec localizada em Mumbai.
O sistema proposto pela Efacec é totalmente inovador e permite a integração automática de todo o processo logístico.
CUF assume secretariado do PACOPAR
O PACOPAR, painel comunitário de actuação responsável criado no âmbito do Pólo Químico de Estarreja, iniciou a sua actividade em 2012 com o
novo secretariado presidido pela CUF – Químicos
Industriais (CUF-QI), que substituiu assim a Air Liquide, que assumia estas funções desde 2010.
Com o objectivo de melhorar a actividade do PACOPAR nos domínios da comunicação, prevenção
de riscos, ambiente e enquadramento paisagístico, a CUF-QI pretende fazer uma actualização das

linhas estratégicas orientadoras, num processo que
contará com a contribuição de todos os membros.
Neste novo mandato, foram também introduzidas
algumas alterações na gestão operacional do PACOPAR: centrou-se a coordenação geral no secretariado composto pelas empresas químicas e reservou-se para uma nova posição, a de chairman,
as funções de presidência das reuniões plenárias,
aconselhamento na orientação estratégica e a representação nas relações externas.

O Monte da Ravasqueira celebrou
recentemente uma parceria com a
OnWine, gestora de um canal de vendas
de vinhos na internet, tendo como
objectivo a criação e gestão de um clube
de vinhos Monte da Ravasqueira para
colaboradores das empresas Grupo José
de Mello com entregas personalizadas
dos produtos comprados.Esta parceria
permite que qualquer colaborador
possa fazer a sua encomenda de vinhos
através do site www.ravasqueira.com,
bastando clicar no espaço dedicado ao
Clube de Vinhos do Monte da Ravasqueira
que está acessível na home page e, de
seguida, colocar a password “MR2012”.
O aspecto mais inovador desta parceria é que as compras feitas pelo catálogo
OnWine compreendem a entrega dos produtos na morada indicada pelo comprador,
no prazo de 24 horas em qualquer ponto
de Portugal continental, sem acréscimo de
valor desde que o total da encomenda seja
superior a 45 €. Caso contrário, o preço de
catálogo será acrescido de portes de envio
em função do número de garrafas.
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