Breves

Efacec produziu nos Estados Unidos
o seu maior transformador de sempre
A Efacec Power Transformers Inc., localizada
em Rincon, estado da Geórgia, efectuou, em
Março, a expedição do maior transformador
eléctrico alguma vez construído nos Estados
Unidos nas últimas duas décadas e o maior
até hoje produzido pela Efacec.
Trata-se de um transformador elevador
(GSU) de 230 KV 900 MVA, do tipo shell,
com um peso superior a 360 toneladas,
que permitirá aumentar a voltagem da electricidade que os geradores produzem para
níveis apropriados à transmissão até às áreas
que servem os consumidores finais.
Um comboio especial com mais de 60
metros de comprimento efectuou o transporte do transformador com destino à empresa norte americana Entergy, uma das
mais importantes empresas privadas de
energia eléctrica dos Estados Unidos.

Brisa fora da Bolsa
As acções da Brisa deixaram de estar cotadas em Bolsa desde o dia 11 de Abril, na
sequência da aceitação, pela Comissão do
Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM),
de um requerimento que havia sido formulado pela Tagus com esse propósito no dia
4 de Setembro de 2012.
Com esta decisão, concretiza-se um dos
mais importantes objectivos definidos pelo Grupo José de Mello desde o início da
Oferta Pública de Aquisição.
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Destaque

Novo Hospital Vila Franca de Xira
em pleno funcionamento
A unidade hospitalar, que conta com 900 profissionais de saúde,
cumpriu rigorosamente os prazos de construção e os montantes
de investimento previstos
O novo Hospital Vila Franca de
Xira entrou em pleno funcionamento no dia 3 de Abril, após um
processo de transferência das antigas instalações, iniciado a 28 de
Março, que decorreu de acordo
com o previsto e com toda a normalidade.
A operação incluiu a transferência
de 164 doentes do antigo hospital e, logo no primeiro dia de funcionamento, foram realizadas dez
intervenções cirúrgicas.
Até ao final do ano, o Hospital
Vila Franca de Xira, que vai servir
uma população de 245 mil pessoas, prevê realizar mais de sete
mil cirurgias, mais de 100 mil consultas e dois mil partos.
Com 280 quartos, nove salas de
bloco operatório, seis salas de
parto e 33 gabinetes de consulta,
o novo Hospital vai permitir uma
maior resposta às necessidades

da população, assegurando um
tratamento de proximidade mais
eficaz.
O novo Hospital passa a disponibilizar um conjunto mais completo
de especialidades médicas, dispondo ainda dos mais avançados
equipamentos como a Ressonância Magnética, os Lasers de Oftalmologia ou a Eletroencefalografia, que trarão mais comodidade à
população, evitando deslocações
para fora dos seus concelhos de
residência.
O Hospital Vila Franca de Xira é
uma unidade gerida pela José de

Mello Saúde, em regime de parceria público-privada, e vai servir as populações dos municípios
de Vila Franca de Xira, Alenquer,
Arruda dos Vinhos, Azambuja e
Benavente.

Última hora
Clínicacuf cascais debateu
turismo de saúde

Fundação Amélia de Mello concede
bolsas de estudo

O Turismo de Saúde, enquanto aposta de
futuro para Portugal, foi um dos temas
em debate nas Jornadas da Primavera da
clínicacuf cascais, que decorreram no dia
12 de Abril.
Numa altura em que as principais empresas dos sectores da saúde e do turismo,
o Governo e outras entidades preparam
um programa para desenvolver este projeto, a clínicacuf cascais convidou para esta
iniciativa vários especialistas na matéria e
ainda representantes do Ministério da Saúde e das autarquias.

Com o objectivo de premiar os filhos dos colaboradores do Grupo José de Mello que desejem
obter uma licenciatura, a Fundação Amélia de
Mello instituiu um programa de bolsas de estudo,
através do qual financia o pagamento das propinas
no decurso dos estudos.
As candidaturas decorrem até 3 de Setembro e estão sujeitas a um conjunto de condições relacionadas com as classificações obtidas nos exames de
acesso ao ensino superior, com a classificação de
entrada, com as áreas escolhidas e com os rendimentos do agregado familiar.

Os colaboradores interessados em concorrer
devem consultar o regulamento do programa,
disponível nos departamentos de recursos humanos ou na intranet da sua empresa.

Em foco

Breves
Efacec constrói parques
fotovoltaicos na Roménia

Brisa ganhou projecto na Rússia…
A Brisa, através das suas participadas Brisa Inovação
e Tecnologia e BNV Mobility, ganhou o projecto de
consultoria técnica para a auto-estrada que faz a
ligação entre Moscovo e Minsk.
Este projecto, adjudicado em Março e com um prazo de desenvolvimento de 20 meses, visa dar suporte à construção e operação de uma variante à auto-estrada M1, em Moscovo, que terá uma extensão
de 18,5 km.
A variante à M1 constituirá uma importante acessi-

bilidade de e para a cidade de Moscovo, permitindo
reduções significativas nos tempos de percurso, nos
congestionamentos e dotando a área metropolitana
de Moscovo de melhores condições de mobilidade.
Este é um dos primeiros projectos em regime de
parceria público-privado na Rússia a chegar à fase
de financial closing.

… e ofereceu um ano de portagens grátis para 40 clientes
A Brisa ofereceu, com início no mês de Janeiro, um ano de portagens grátis aos 40 vencedores do concurso
inédito que lançou no âmbito das comemorações do seu 40º aniversário.
Os utilizadores das auto-estradas que integram a Brisa Concessão Rodoviária, portadores de Via Verde,
registaram-se num microsite criado para o efeito, habilitando-se assim ao prémio.
O concurso foi suportado por uma campanha publicitária que abrangeu televisão, rádio, internet e imprensa, bem
como materiais de comunicação nas cabines de portagem e áreas de serviço. Esta
campanha contou com uma forte adesão,
tendo registado cerca de 100 mil inscritos.

CUF na marcha da família do PACOPAR
A CUF e as restantes indústrias químicas de Estarreja vão organizar, no próximo dia 12 de Maio, a 1.ª
Marcha da Família do PACOPAR.
Trata-se de uma corrida ou caminhada, dependendo da preparação física dos participantes, que irá
percorrer algumas freguesias de Estarreja, incluindo
a zona dos canais de Salreu, e que terminará junto
do pavilhão multiusos do concelho.

Este evento, onde participarão muitas famílias de
colaboradores da CUF, é aberto à população em
geral e terminará com um convívio e piquenique.
O valor das inscrições e de outras verbas recolhidas no próprio dia reverterão integralmente para a
CerciEsta, associação de solidariedade social que se
dedica a tratar de crianças e jovens com necessidades especiais.

Novos vinhos Monte da Ravasqueira
conquistam ouro e prata em Bordéus e Madrid
Os novos vinhos brancos e
rosé do Monte da Ravasqueira
resultantes da vindima de 2012
acabam de ser distinguidos
com uma medalha de ouro e
três de prata em dois dos mais
importantes e prestigiados
concursos internacionais de
vinho, o XI Concurso Internacional de Vinos Bacchus 2013,
que decorreu em Madrid de
15 a 19 de Março, e o Challenge International du Vin, que
decorreu em Bordéus nos dias
5 e 6 de Abril.

No concurso de Madrid, a
que concorreram mais de
1.500 vinhos que foram avaliados por mais de 100 provadores, foram atribuídos
Bacchus de prata ao Monte
da Ravasqueira branco 2012
e ao Fonte da Serrana branco 2012. Mais informações
sobre este concurso em
www.uec.es/bacchus.
No concurso de Bordéus, a
que concorreram mais de
5.000 vinhos que foram avaliados por 800 provadores, foi

atribuída uma medalha de ouro ao Fonte da Serrana branco
2012 e uma medalha de prata ao Monte da Ravasqueira
rosé 2012. Mais informações sobre este concurso em
www.challengeduvin.com.

A unidade de renováveis da Efacec acaba de concluir, na Roménia, a construção
e ligação à rede de dois parques solares
fotovoltaicos para a EDP Renováveis.
Situados na região sul da Roménia,
perto do Danúbio, mais concretamente
em Cujmir (parque de 12MW) e Grojdibodu (parque de 10MW), estes parques
correspondem ao primeiro investimento
da EDP Renováveis na área do solar fotovoltaico e foram construídos em tempo
recorde, já que desde o início das obras
até à sua conclusão e ligação à rede
de 20kV mediaram apenas três meses.
Ambos os parques entraram em produção no início de Abril.
A assinatura do contrato entre a Efacec
e a EDP havia ocorrido em Setembro de
2012, prevendo não apenas a construção mas também a manutenção de ambos os parques.

Encontro de Inovação
sobre Processos Logísticos
e Aprovisionamentos
O Hospital de Braga acolheu, no dia 19
de Abril, um Encontro de Inovação que
decorreu subordinado ao tema “Processos Logísticos e Aprovisionamentos” e
que juntou mais de meia centena de participantes, entre quadros do Grupo José
de Mello e alguns convidados externos.
Este Encontro, promovido pelo Comité
de Inovação do Grupo José de Mello,
teve como principais objec tivos
incrementar a eficiência da operação
de logística e aprovisionamentos das
diferentes plataformas, identificar
sinergias a nível de aplicações, identificar necessidades transversais, constituir uma rede de contactos na área da
logística e aprovisionamentos e alargar
o âmbito de actuação do Comité de
Inovação a áreas operacionais.
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