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Aplicação iBrisa 2.0
já está disponível
A versão 2.0 da aplicação iBrisa está disponível desde o final de Setembro, apresentando,
face à versão anterior,
uma maior simplicidade
e navegabilidade, para
além de uma versão para iPad.
Esta nova versão foi
implementada com base nos comentários enviados pelos utilizadores e é, ao
mesmo tempo, o resultado do trabalho
desenvolvido por cerca de 30 colaboradores da Brisa que estiveram envolvidos
no projecto.
Esta nova versão conta com mais de 51
mil instalações, estando disponível para as plataformas Android, iPhone, iPad
e Windows Phone.

José
de Mello
Saúde
promove
colheita
de sangue
A José de Mello
Saúde, em parceria com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação,
promoveu uma campanha, a nível nacional, de colheita de sangue nos seus
hospitais e clínicas de forma a contribuir
para o aumento das reservas de sangue
nos hospitais portugueses.
Nesta iniciativa, que decorreu entre 1 e
11 de Outubro, participaram cerca de
380 pessoas, um número muito positivo face à habitual média que o Instituto
Português do Sangue regista.

Portas Abertas
em Estarreja
O PACOPAR – Painel Consultivo Comunitário do Programa de Actuação Responsável do Pólo Químico de Estarreja
acolheu, no dia 20 de Outubro, cerca de
meia centena de dirigentes de colectividades do concelho, no âmbito de mais
uma jornada de Portas Abertas, que teve
como objectivo reforçar os laços do Painel com estas entidades.
A iniciativa, que terminou com a plantação de 40 olaias no Eco-Parque Empresarial de Estarreja, saldou-se por um
balanço positivo, tendo permitido uma
profícua troca de experiências entre as
empresas químicas aderentes do PACOPAR e as várias colectividades sobre a intervenção comunitária pela melhoria da
qualidade de vida em Estarreja.
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Presidente da República inaugurou
nova fábrica da Innovnano
A primeira unidade industrial de produção de nanomateriais em Portugal
traduz o compromisso permanente da CUF de inovar em parceria
com entidades científicas e tecnológicas nacionais e internacionais
O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, inaugurou as
novas instalações da Innovnano, localizadas em Coimbra, numa cerimónia que decorreu no
dia 7 de Setembro e que contou ainda com a presença do
secretário de Estado da Inovação, Carlos Oliveira, e do presidente da Câmara Municipal de
Coimbra, João Paulo Barbosa de
Melo, para além do vice-presidente do Grupo José de Mello,
Pedro de Mello, e do presidente
da CUF, João de Mello.
Esta nova unidade industrial
ocupa um lote de 3,3 hectares no iParque, em Coimbra,
e compreende, para além da
infra-estrutura produtiva, um
moderno laboratório de apoio à
investigação e desenvolvimento e ao controlo de qualidade,

representando um investimento
faseado de 10 milhões de euros,
que proporcionará a criação de
40 novos postos de trabalho
directos altamente qualificados
na região.
A fábrica da Innovnano irá produzir nanomateriais através de
um processo único a nível mundial, já patenteado, com aplicação em diferentes indústrias

como a produção e o armazenamento de energia, aeronáutica, electrónica, ou ainda na
indústria dos cerâmicos estruturais, e conta com uma rede
internacional de parceiros tecnológicos que participam no
desenvolvimento de novos produtos e soluções, com o objectivo de futuramente vir a entrar
em novos mercados.

Última hora
Selecta cria marca para arrendamento de apartamentos
A Selecta criou uma nova marca, denominada
Selecta Residence, com o
objectivo de promover o
negócio de arrendamento de habitação.
Nesta fase inicial, a Selecta Residence conta com
40 apartamentos T1 e
T2, de grande qualidade,
localizados em dois edifícios de Lisboa, no Parque
das Nações e na Junqueira.

Este conceito é dirigido a pessoas individuais ou
casais que procurem um espaço com soluções integradas, uma vez que a oferta traduz-se em contratos de arrendamento de curta e média duração,
com a vantagem de incluir na mensalidade as despesas de água e luz, para além da possibilidade de
poder usufruir-se de um conjunto de serviços associados, como limpeza, ginásio ou refeições.
Os arrendatários têm ainda a opção de arrendar os
apartamentos mobilados.
Mais informações através do telefone 21 394 29 60
ou do endereço geral@selecta-sgfii.com
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Em foco
Efacec fornece carregadores
rápidos para o Brasil…
A Efacec finalizou recentemente o desenvolvimento de todo o projecto do primeiro posto
de carregamento rápido de veículos eléctricos
no Brasil, o primeiro de três que a EDP Brasil está
a implementar.
Desenvolvido pela Efacec, que já é fornecedora de
soluções de mobilidade eléctrica em mais de 15

países, este
posto permite
carregar um carro com uma autonomia de cerca
de 180 quilómetros em 30 minutos – um posto de
carregamento lento, como uma corrente alternada
de 3,7kVA de potência, levaria até oito horas para
realizar a mesma tarefa.

… e para a Noruega
Na sequência de uma encomenda da eléctrica norueguesa Ishavskraft, a Efacec participa actualmente num dos maiores projectos
de infra-estrutura de carregadores rápidos a nível mundial, colocando a Noruega na linha da frente da mobilidade sustentável. O arranque oficial do projecto decorreu durante uma cerimónia realizada em
24 de Setembro, na cidade de Vestby.
O projecto, designado Ishavsveien (em português “Estrada do Ártico”), prevê a instalação de 250 carregadores rápidos e 300 normais
por toda a Noruega. Entre outras, a grande vantagem desta plataforma consiste na possibilidade
que o consumidor terá de carregar o seu veículo em qualquer ponto de carga, independentemente
do seu operador.

O Programa de Voluntariado do Grupo
José de Mello entrou no seu segundo
ano de vida e tudo aponta para que a
adesão de novos voluntários permita
mais do que duplicar o número de participantes.
Numa altura em que ainda decorre o período de inscrições para as acções da Junior Achievement Portugal, instituição
que foi integrada este ano no Programa,
foram já 120 os voluntários seleccionados para desempenharem funções nas
outras quatro instituições que continuam parceiras do Programa (Associação
Coração Amarelo, ATL da Galiza, Centro
Comunitário da Paróquia de Carcavelos
e Obra do Frei Gil).
Mais informações em:
http://voluntariado.josedemello.pt/
Hospital Cuf Infante Santo assume
mais uma cadeira universitária

Hospital Cuf Porto e Clínica Cuf Cascais
inovam no tratamento do cancro da mama
O hospitalcuf porto e a clínicacuf cascais são
as primeiras unidades de saúde a realizarem em
Portugal uma técnica inovadora de tratamento do
cancro da mama, através da realização, no mesmo
acto, de uma intervenção cirúrgica e do tratamento complementar de radioterapia em dose única.
A primeira intervenção em Cascais realizou-se na segunda semana de Outubro e nela participaram, além de Isilda Apella, cirurgiã geral

Programa de Voluntariado
entra no segundo ano de vida

da unidade, Fleming de
Oliveira, coordenador
da Unidade da Mama
do hospitalcuf porto,
e Paulo Costa, coordenador da Radioterapia
do institutocuf de diagnóstico e tratamento e do
Hospital de Braga, que tinham realizado a primeira operação, em Maio, no Porto.

Monte da Ravasqueira lança Flavours Nero d’Avola…
O Monte da Ravasqueira está a lançar no mercado um novo vinho, o Ravasqueira
Flavours Nero d’Avola, um monocasta inovador que é resultante da vindima de
2010 e vai estar à venda nas melhores garrafeiras de Lisboa e Porto e em alguns
restaurantes seleccionados. Com uma produção de 3.000 garrafas, o Ravasqueira
Flavours Nero d’Avola 2010 vai estar à venda por um preço de referência de 19,99€,
muito embora os colaboradores do Grupo José de Mello possam comprá-lo em
condições mais vantajosas, basta que manifestem o seu pedido para o endereço
encomendas@ravasqueira.com.
… e Vinha das Romãs 2009 foi considerado um dos melhores 50 vinhos portugueses
O vinho tinto Monte da Ravasqueira Vinha das Romãs 2009 foi considerado um dos 50 melhores vinhos portugueses da actualidade na sequência de uma prova realizada por Doug Frost,
um dos mais conceituados críticos e consultores de vinho nos Estados Unidos e um dos três
únicos detentores dos títulos Master Sommelier e Master of Wine em todo o mundo.

O hospitalcuf infante santo iniciou este ano lectivo a regência da cadeira
de Gastrenterologia da Faculdade de
Ciências Médicas da Universidade
Nova de Lisboa, estando a leccionar
as componentes prática e teórica a
cerca de 250 estudantes.
Recorde-se que o hospitalcuf infante
santo iniciou no ano lectivo anterior
a regência da cadeira de Otorrinolaringologia da mesma faculdade,
o que o colocou como primeira unidade hospitalar portuguesa a ministrar
uma cadeira universitária.
Brisa emite 300 milhões de euros
em obrigações
A Brisa Concessão Rodoviária (BCR)
concretizou, no dia 21 de Setembro,
a emissão de obrigações no montante
de 300 milhões de euros, com maturidade em Abril de 2018 e um cupão anual
de 6,875%. Estas obrigações foram colocadas junto de investidores institucionais
no mercado doméstico e internacional.
Numa conjuntura financeira extremamente adversa, a BCR assegura financiamento a médio prazo, de acordo com
a sua estratégia de alongar a maturidade
da dívida, assegurando maior flexibilidade financeira.
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