Breves

Brisa Concessão
lança emissão
de obrigações
A Brisa Concessão
Rodoviária lançou
uma emissão de
obrigações no valor de 150 milhões
de euros, cujo período de subscrição decorre de 18 de Junho a 3 de Julho.
Com um valor nominal de 1.000 euros
por obrigação, esta emissão tem um prazo de cerca de dois anos e cinco meses,
com uma remuneração de 6,25% (Taxa
Anual Nominal Bruta), paga semestralmente.
Para subscrever obrigações, cada investidor deverá transmitir a respectiva ordem
de subscrição junto de qualquer dos
bancos líderes ou colocadores, do seu
banco, ou de qualquer outro intermediário financeiro devidamente habilitado
a prestar o serviço de registo de valores
mobiliários escriturais (aos balcões, por
telefone ou internet).
O subscritor de uma obrigação tem direito ao recebimento dos juros e ao reembolso do capital no final do prazo da
emissão (5 de Dezembro de 2014).
Esta emissão permitirá um reforço sustentado da liquidez da Brisa Concessão,
permitindo ainda a diversificação das
suas fontes de financiamento.
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Destaque

Fórum Inovação 2012
Centena e meia de quadros provenientes da Brisa, CUF, Efacec, José de
Mello e José de Mello Saúde reuniram-se nos dias 10 e 11 de Maio para
participarem no Fórum Inovação 2012 do Grupo José de Mello
O Fórum Inovação 2012, que teve lugar na
Fundação Portuguesa das Comunicações, em
Lisboa, teve como principais objectivos promover
a prática sistemática da inovação em todas as
empresas participadas do Grupo José de Mello e, ao
mesmo tempo, promover uma cultura de abertura
ao exterior, através da partilha de experiências em
inovação e empreendedorismo noutros sectores
e noutras geografias. Os trabalhos foram abertos

pelo presidente do Grupo José de Mello, Vasco de
Mello, e encerrados pelo presidente do Comité de
Inovação do Grupo José de Mello, João de Mello.
Pelo meio, todos os participantes tiveram oportunidade de assistir a intervenções de oradores externos, nacionais e internacionais, do meio empresarial
e académico, para além de terem participado numa
sessão de trabalho em grupos, dedicada à inovação
e empreendedorismo.

Última hora
Clínica Cuf Cascais
expande actividade
A Clínica Cuf Cascais está a desenvolver
um plano de expansão dos seus serviços,
que prevê, até ao final do ano, a abertura
da Unidade de Cuidados Intermédios e
uma maior capacidade no Internamento,
o que permitirá a realização de cirurgias
mais complexas.
A clínica, que já este ano colocou em
funcionamento o Hospital de Dia Oncológico, apresentou um crescimento de
15% na actividade assistencial em 2011,
tendo realizado 110 mil consultas, 30 mil
urgências, 2500 cirurgias e 1300 internamentos. Nos primeiros cinco meses de
2012, está a crescer acima dos 30%.

Efacec constrói novo parque fotovoltaico
na Bulgária
A Efacec está prestes a concluir a construção e a
entrada em operação de um parque fotovoltaico
de 10 MW localizado em Dabovo, na Bulgária,
cujo valor global ascende a cerca de 14 milhões
de euros. Este contrato chave-na-mão foi assinado em Fevereiro deste ano com a Dabovo Energy
EOOD, maioritariamente detida pelo fundo Novenergia II, e constituiu um importante desafio
para a Efacec dado o curto período de execução
previsto para o projecto.
Apesar da forte concorrência local, o excelente desempenho da Efacec na construção de um outro parque
(4 MW), já em operação, localizado em Bezmer, foi determinante na escolha final por parte do cliente.
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Em foco
Programa de Voluntariado arranca com nova
campanha de recrutamento…

CUF promove Campanha Papel
por Alimentos

O Programa de Voluntariado do Grupo José de Mello, que está a ser desenvolvido pelo segundo ano consecutivo com o apoio da Fundação Amélia de Mello,
arrancou, no início de Junho, com uma nova campanha interna de angariação
e recrutamento de voluntários nas empresas. Neste segundo ano, o Programa
de Voluntariado vai passar a disponibilizar também oportunidades de voluntariado no âmbito da iniciativa Junior Achievement Portugal, que tem cobertura
geográfica nacional, para além das quatro instituições que foram escolhidas em 2011: o ATL da Galiza e
o Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos, na área da Grande Lisboa; Obra do Frei Gil, na área do
Grande Porto; e a Associação Coração Amarelo, em Lisboa e, agora, também no Porto.
… e voluntários da primeira fase juntaram-se no Monte da Ravasqueira
O Monte da Ravasqueira recebeu, no dia 4 de
Maio, o primeiro Dia do Voluntário do Grupo José de Mello, o que permitiu que mais de mais de
quatro dezenas de voluntários oriundos das várias
empresas, que foram integrados nas quatro instituições seleccionadas para a primeira fase do Programa de Voluntariado, tivessem a oportunidade
única de se conhecerem melhor fora do contexto
profissional, reforçando o espírito de coesão e o

sentimento de pertença ao compromisso de Responsabilidade Social do Grupo José de Mello.

A CUF vai iniciar, já a partir de Julho, a separação e a recolha de papel usado.
O objectivo é doar ao Banco Alimentar
Contra a Fome todo o papel recolhido na
sede da empresa e nas instalações fabris e
administrativas de Estarreja e Coimbra.
Esta campanha integra-se num quadro
mais vasto de sensibilização para a importância do papel de cada pessoa na sociedade e para a possibilidade de recuperar e
reutilizar coisas que parecem não ter valor.
Ao aderir a esta iniciativa, a CUF envolve
todos os seus colaboradores numa inédita
acção de responsabilidade social.

Cirurgias crescem 70% em Vila Franca de Xira
As cirurgias realizadas no Bloco Operatório do Hospital Vila Franca
de Xira cresceram 70% entre Junho de 2011 e Junho de 2012, realizando-se actualmente cerca de 500 intervenções por mês. Já em
2012, o número de consultas externas cresceu cerca de 35% entre
Janeiro e Maio. Estes números foram divulgados pelo presidente da
Comissão Executiva do Hospital, Vasco Luís de Mello, por ocasião
do primeiro aniversário da gestão da José de Mello Saúde naquela
unidade, que se assinalou no dia 1 de Junho.
Presidente da Brisa visitou Projecto de
Biodiversidade para o Tejo Internacional
O presidente da Brisa, Vasco de Mello, realizou uma visita à reserva biológica do Monte Barata, situada em Idanha-a-Nova e inserida no Projecto Biodiversidade para o Tejo Internacional.
Esta visita decorreu no dia 13 de Junho no âmbito do programa
Brisa pela Biodiversidade, segundo o qual a empresa assume o compromisso de ter um balanço
global positivo dos seus impactos na biodiversidade.
A reserva biológica do Monte Barata possui uma riqueza natural considerável, especialmente no
que toca à fauna, podendo ser observadas várias espécies listadas com o estatuto de vulnerável,
ou em perigo de extinção no nosso país.

Fundação Amélia de Mello atribui
bolsas de estudo a alunos da Católica
e Nova
A Fundação Amélia de Mello decidiu conceder quatro bolsas de estudo para alunos de
Economia e Gestão das universidades Católica Portuguesa e Nova de Lisboa, que pretendam concluir os seus estudos no âmbito
do Mestrado de Bolonha.
Estas quatro bolsas, no valor total de 36 mil
euros, destinam-se a apoiar alunos de nacionalidade portuguesa para o ano lectivo
de 2012/13.
Um dos critérios de atribuição consiste no
facto do candidato ser filho ou neto de actuais colaboradores dos grupos fundados
por Jorge e José Manuel de Mello.

Monte da Ravasqueira tinto 2010 conquistou Prémio Ouro no Concurso Nacional de Vinhos 2012
O Monte da Ravasqueira tinto 2010 conquistou um Prémio
Ouro na edição deste ano do Concurso Nacional de Vinhos,
que decorreu em meados de Maio no Centro Nacional de Exposições (CNEMA), em Santarém.
De acordo com os resultados divulgados no dia 30 de Maio,
o Monte da Ravasqueira tinto 2010 foi um dos dois únicos
vinhos tintos alentejanos distinguidos com o Prémio Ouro.

Ficha técnica
Edição Direcção de Comunicação da José de Mello, SGPS, S.A. Morada Av. 24 de Julho, n.º 24 1200-480 Lisboa e-mail info@josedemello.pt Concepção e Paginação Plot – Content Agency
Distribuição Gratuita aos colaboradores do Grupo José de Mello www.josedemello.pt

