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Concurso Postal de Natal 2012
contou com 45 desenhos
O Concurso Postal de Natal 2012, promovido junto dos colaboradores das empresas do Grupo José de Mello no sentido de estimular os seus filhos a apresentarem propostas de desenho para o postal de Natal deste ano, produzido apenas em formato electrónico, contou com
45 propostas.
O júri composto por representantes da
Brisa, CUF, Efacec, José de Mello SGPS e
José de Mello Saúde elegeu como vencedor o desenho da autoria de Bernardo
(ver imagem), de 7 anos, filho de uma
colaboradora da Selecta, e decidiu ainda
atribuir menções honrosas aos desenhos
do João, filho de uma colaboradora do
Hospital de Braga, e da Maria, filha de
um colaborador da Efacec.

Sagies completa 20 anos
de actividade
A Sagies completa em 2012 o seu 20º
ano de actividade na prestação de serviços de segurança e saúde no trabalho.
A Sagies sempre pautou a sua actuação
pelo respeito das boas práticas, tendo
um papel relevante na construção do
quadro legal da sua actividade e liderando a primeira associação sectorial, da
qual é hoje vice-presidente.

Efacec fornece
transformadores
para o Reino
Unido
A Scottish and Southern Energy (SSE) adjudicou à Efacec, em Novembro, um contrato para o fornecimento de transformadores de potência (grid transformers)
para reforço da rede de transmissão na
Escócia e Sul de Inglaterra.
A SSE, composta pelas utilities Scottish
Hydroelectric e Southern Electric, é a segunda maior empresa de distribuição de
energia no Reino Unido, sendo responsável pelo abastecimento de energia a
cerca de nove milhões de pessoas, e tinha adjudicado recentemente à Efacec o
fornecimento de quatro autotransformadores de 240MVA e cinco transformadores de 120MVA para o projecto Beauly
Denny Line.

Destaque

Brisa celebra 40 anos
A Brisa tem desempenhado um papel decisivo no financiamento, projecção,
construção e operação de uma rede de auto-estradas que constitui
a espinha dorsal do sistema rodoviário português

A Brisa assinalou no dia 22 de
Novembro o seu 40º aniversário. Como sublinha o presidente da empresa, Vasco de Mello,
“foram décadas de trabalho em
que a Brisa desempenhou um papel determinante no desenvolvimento económico e social do
País, estimulando as actividades
económicas, reduzindo assimetrias regionais, aproximando os
portugueses e lançando as bases
para uma nova organização do
território”.
Hoje, em Portugal, a Brisa opera, quer através da sua concessão
principal (Brisa Concessão Rodoviária), quer através das suas participadas (Atlântico, Baixo Tejo,
Brisal, Douro Litoral e Litoral Oes-

te), cerca de 1.557 km, divididos
por 24 auto-estradas. No mercado internacional a Brisa está
presente nos Estados Unidos
(com a concessão Northwest
Parkway), na Índia (com a Feedback Brisa Highways no negócio da operação) e Holanda
(BNV Mobility, no negócio da
mobilidade).
Ao nível operacional, estas quatro décadas pautam-se pela
criação de serviços e soluções
inovadoras que são referência
na indústria a nível mundial, como são os casos, entre muitos
outros, da Via Verde, criada em
1991, e do Centro de Coordenação Operacional, em Carcavelos, criado em 2004.

Um ano de portagens para
40 clientes
No âmbito do seu aniversário,
a Brisa acaba de lançar uma campanha através da qual oferecerá
a 40 automobilistas um ano de
portagens grátis. Para participar,
os utilizadores das auto-estradas
que integram a Brisa Concessão
Rodoviária deverão ser portadores
de Via Verde. O passo seguinte é
o registo numa página criada para o efeito, acessível no site www.
brisa.pt. Este concurso estará no
ar até 6 de Janeiro e destina-se a
pessoas singulares, com identificadores das classes 1, 2 e 5.

40 ANOS BRISA
40 PRÉMIOS DE 1 ANO
DE PORTAGENS GRÁTIS

Neste Natal, quanto mais viajar,
mais pode ganhar.
Registe-se já em brisa.pt

Última hora
A33 concluída
Está já concluída e em operação, em toda a extensão, a A33, auto-estrada entre o IC20 - Via rápida
da Caparica (com ligação à Trafaria) e o Barreiro.
A nova via, concessionada à Auto-estradas do Baixo
Tejo, insere-se numa zona de grande ocupação urbana, atravessando os concelhos de Almada, Seixal
e Barreiro, e permite a distribuição de todo o tráfego da margem esquerda do Tejo, designadamente
os itinerários que utilizam as Pontes 25 de Abril e
Vasco da Gama.
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Em foco
Entrega de diplomas do
Programa de Voluntariado
Realizaram-se nos dias 22 e 24 de Outubro, em Lisboa e Porto,
respectivamente, as cerimónias de entrega dos diplomas aos
voluntários da primeira fase do Programa de Voluntariado
do Grupo José de Mello, como reconhecimento pela forma
dedicada com que desempenharam as suas funções. Ambos
os eventos contaram com a presença de Pedro de Mello, vice-presidente do Grupo José de Mello.
Na sessão de Lisboa foram entregues diplomas aos voluntários da Associação Coração Amarelo, ATL da
Galiza e Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos, enquanto no Porto foram entregues diplomas
aos voluntários da Obra do Frei Gil.
A maioria destes voluntários mantém-se no segundo ano do Programa, que conta com cerca de 200
participantes, já integrados nas quatro instituições referidas e agora também na Junior Achievement
Portugal, instituição que se juntou este ano ao Programa de Voluntariado.
Monte da Ravasqueira recebe Reunião de Quadros da CUF
Mais de 100 quadros participam,
nos dias 20 e 21 de Dezembro,
no Monte da Ravasqueira, na
reunião anual da CUF, tendo como temas centrais a Internacionalização e a Sustentabilidade.
A agenda de trabalhos prevê
apresentações sobre temas relativos aos negócios que integram
a carteira de participações CUF,

designadamente o mercado e
a abordagem industrial da CUF
– Químicos Industriais e a abordagem comercial da Innovnano,
para além de uma apresentação
feita pelo presidente, João de
Mello, sobre Estratégia, Desafios
e Objectivos da CUF para 2013.
Para o final do primeiro dia está
ainda prevista uma dissertação

de António Pinto Leite, presidente da Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE),
sobre “O Amor como Critério
de Gestão”, ao passo que para
o segundo dia estão previstas intervenções de João Bento, presidente da Efacec, sobre Internacionalização, e Franco Caruso,
da Brisa, sobre Sustentabilidade.

Selecta divulga actividade no Brasil
Aproveitando a oportunidade da Mostra de Imobiliário de Portugal (MIP 2012), que decorreu entre 6 e 9 de Dezembro no
Rio de Janeiro, a Selecta – SGFII, com o apoio da sua congénere Selecta Brasil, apresentou no mercado brasileiro um conjunto de activos que tem actualmente sob gestão.
Nos contactos realizados, diversos investidores institucionais
mostraram interesse em investir, directa e indirectamente, na constituição de um fundo de investimento
de direito brasileiro para aquisição de activos em Portugal. Para além disso, foram assinados acordos com
vista à disponibilização de informação adicional que permita a apresentação de propostas concretas.
Vagas para internato médico nas unidades da José de Mello Saúde
A Administração Central do Sistema de Saúde atribuiu, pela primeira vez, vagas para realização de internato médico em hospitais privados, nas quais se
incluem os hospitaiscuf infante santo (Otorrinolaringologia), e cuf descobertas (Imunoalergologia
e para Pediatria). Este reconhecimento segue-se à

uma anterior atribuição de idoneidade formativa a
estas três especialidades.
Foram igualmente atribuídas vagas para internato
médico nos hospitais de Braga (em 20 diferentes
especialidades) e Vila Franca de Xira (em quatro diferentes especialidades).

Clínica Cuf Torres Vedras distinguida com prémio de arquitectura
A clínicacuf torres vedras foi distinguida, no dia 8 de Dezembro, com uma
menção honrosa do Prémio Bienal de Arquitectura da Câmara Municipal de
Torres Vedras, na categoria de “Serviços”.
A eleição das obras coube à Ordem dos Arquitectos, Associação para a Defesa e Divulgação do Património Cultural de Torres Vedras e Câmara Municipal de Torres Vedras. Os critérios de avaliação são a autenticidade, originalidade, exemplaridade, relação com a envolvente, valor estético, técnico
e material, adequação ao programa e relação/conformidade projecto/obra.

Encontro de
Inovação do
Grupo josé
de Mello

O Centro de Coordenação Operacional
da Brisa, em Carcavelos, acolheu, no dia
23 de Novembro, mais um Encontro de
Inovação do Grupo José de Mello, que
teve como principais objectivos a partilha de práticas de gestão de projectos
de IDI, a apresentação de case studies
de colaboração com entidades externas
e a apresentação do Guia de Identificação e Classificação das Actividades de
IDI, documento orientador para todas
as empresas participadas.
Coube a Vasco de Mello abrir a sessão,
na qualidade de presidente da Brisa, enquanto o encerramento e conclusões estiveram a cargo de João de Mello, presidente do Comité de Inovação do Grupo José de Mello. Ambos sublinharam a
importância da quantificação do valor
acrescentado que a inovação representa para todas as empresas participadas.
Pelo meio, e para além da apresentação
do Guia de Identificação e Classificação
das Actividades de IDI, foram apresentados quatro casos de projectos desenvolvidos na Brisa, CUF, Efacec e José de
Mello Saúde, a que se juntaram três intervenções de oradores externos (Innovayt, Novabase e Makewise).
Participaram neste Encontro de Inovação quase 50 administradores e directores da José de Mello SGPS, Brisa,
CUF, Efacec, José de Mello Saúde e M
Dados, com responsabilidades nas áreas
de I&D, inovação, financeira e controlo
de gestão.
Prémio Mais Valor atribuído a
trabalho do Hospital Cuf Porto
O Júri do Prémio Mais Valor, uma
iniciativa da José de Mello Saúde que
tem o apoio da Fundação Amélia
d e M ello, apre ciou um conjunto
de quinze candidaturas e atribuiu,
por unanimidade, o Prémio Mais
Valor 2012 ao trabalho “CUFISTA –
Confiança, União, Força, Inteligência,
S a ú d e , Tr a b a l h o , A l e g r i a . U m a
experiência pioneira na abordagem
da Obesidade Pediátrica em Consulta
Multidisciplinar de grupos de pares e
respectivos cuidadores”, apresentado
pelos médicos Carla Sousa Rêgo, Inês
Marques, Carla Martins, Ana Isabel
Ribeiro e Emídio Carreiro, do Centro
da Criança e do Adolescente do
hospitalcuf porto.
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