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Saúdecuf aposta no desporto
A saúdecuf acaba de lançar o projecto desporto cuf, dirigido a todos os praticantes
de exercício físico e desporto, independentemente do seu nível e da preparação.
Este serviço, lançado em Setembro, envolve cerca de 100 médicos de todas as
unidades da rede saúdecuf e integra um
site interactivo que pode ser visitado em
www.saudecuf.pt e que permite obter informações detalhadas sobre lesões específicas
associadas ao desporto, encontrar um especialista adequado a cada problema e marcar
consultas online.
Estão disponíveis dois tipos de consulta: a
consulta do desportista, que permite a avaliação médica, a orientação e a prescrição do
exercício físico mais adequado a cada indivíduo; e a consulta de lesões do desportista,
para o diagnóstico, tratamento e recuperação do atleta ou praticante de uma actividade física. É também possível realizar um
check-up desportivo assente em três níveis:
base, médio e avançado.

Lojas LIDL alimentadas por postos
de transformação Efacec
A multinacional LIDL encomendou à Efacec, em Setembro, mais 26 postos de
transformação de 30 kV, 15 kV e 10 kV para instalação nas suas lojas em Portugal.
Esta é uma nova encomenda recebida
através do parceiro instalador, que encomendou à Efacec, nos últimos dois anos,
cerca de meia centena destes equipamentos para estas lojas.
Para além da evidência do reconhecimento
da qualidade tecnológica dos fornecimentos Efacec, esta encomenda vem consolidar a parceria existente, havendo mesmo,
no curto prazo, perspectivas de novas encomendas deste tipo.

Utentes muito satisfeitos
com Hospital de Braga
Os resultados do último estudo de satisfação dos utentes do Hospital
de Braga apontam para uma melhoria face ao ano passado. Cirurgia de
ambulatório, consultas externas e internamento são as áreas mais valorizadas
O índice global de satisfação dos
utentes do Hospital de Braga subiu 2,3 pontos percentuais, em relação a 2012, situando-se em 2013
nos 81,3%, de acordo com os resultados divulgados em Outubro.
A área de Cirurgia de Ambulatório é aquela que conquista a mais
elevada valorização média de satisfação dos utentes (89,4%).
Merecem ainda particular relevo
os crescimentos verificados nas
classificações obtidas pelas Consultas Externas e Internamento,
que estão agora com 83 e 87,3%
de aprovação, respectivamente.
O Hospital de Dia e o Serviço de
Urgência receberam também excelentes classificações, sendo de
destacar, neste último, a apreciação que é feita à forma como os
profissionais lidam com a família
do doente e a qualidade global
das instalações.

Este estudo foi efectuado pela
empresa especializada Qmetrics
durante o mês de Maio, através
de entrevistas a 865 utentes.
Nos últimos meses, várias têm sido as evidências da boa performance desta unidade hospitalar
gerida pela José de Mello Saúde. De acordo com o benchmarking da Administração Central
do Sistema de Saúde, divulgado

trimestralmente, o Hospital de
Braga é umas das unidades economicamente mais eficientes,
garantindo em simultâneo altos
níveis de qualidade e de acessibilidade do Serviço Nacional de
Saúde. No início do ano, o hospital viu também renovada a sua
Acreditação Global, tendo recebido certificações de qualidade e
ambiental.

Última hora
Via Verde já disponível
em 100 parques de estacionamento
A Via Verde atingiu em Outubro o marco histórico
dos 100 parques de estacionamento, com a disponibilização do seu serviço no Parque Alves Redol,
em Lisboa.
Este marco é assinalado dez anos depois da disponibilização deste serviço que, actualmente, regista
cerca de 800 mil transacções mensais.
Criada em 1991, a marca Via Verde tem vindo a
alargar o seu âmbito de actuação ao pagamento
a diferentes áreas facilitando o dia-a-dia dos automobilistas.
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Brisa investe 17 M na sua infra-estrutura
O investimento da Brisa Concessão Rodoviária (BCR)
em beneficiações e novas acessibilidades atinge os
17 milhões de euros em 2013.
Actualmente, estão em curso as obras de beneficiação nos sublanços Grândola Norte/Grândola Sul da
A2 – Auto-estrada do Sul (1,7 M€), Coimbra Norte/
Coimbra Sul da A1 – Auto-estrada do Norte (1,5 M€)
e Ermesinde/Valongo da A4 – Auto-estrada Porto/
Amarante (1 M€). Ainda em 2013 foram realizados
outros trabalhos de beneficiação e de construção de
novas acessibilidades, cujo investimento total ascendeu a cerca de 13 milhões de euros. São exemplos

Fundação Amélia de Mello entrega
bolsa de apoio à investigação sobre
Síndrome de Angelman

destas obras as beneficiações dos sublanços Vila
Franca de Xira/Carregado (A1) e Montemor-o-Novo/Évora (A6), por um lado, e a construção do Nó de
Soure (A1) e a estabilização de taludes no sublanço
Santa Iria da Azóia/Alverca (A1), por outro.
O investimento feito pela BCR nesta área visa o reforço das características de segurança da rede Brisa.

Hospital Vila Franca de Xira inaugura Centro Reynaldo dos Santos
O Hospital Vila Franca de Xira inaugurou, no dia
26 de Setembro, o Centro Reynaldo dos Santos,
numa cerimónia que contou com a presença das
netas do Prof. Reynaldo dos Santos, que gentilmente cederam ao hospital um busto do avô, e da
Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de
Xira, Maria da Luz Rosinha.

O Centro Reynaldo dos Santos situa-se no piso 6
do hospital e é composto por um auditório com
capacidade para cerca de 150 pessoas, uma biblioteca, cinco salas de formação e duas salas de
trabalho, tendo como objectivos promover a actualização e o conhecimento constante dos profissionais de saúde.

Selecta reestrutura campo de golfe em Espanha
O fundo de investimento imobiliário Imoinvestimento, gerido pela Selecta, contempla na sua carteira de
activos um projecto imobiliário em
Cuenca, na província espanhola de
Castilla la Mancha, constituído por
um potencial de construção de mais
de 50.000 m2, destinado ao segmento residencial, e de um campo
de golfe de 18 buracos – PAR 72.
Após o desenvolvimento dos estudos

estratégicos que redefiniram o seu
posicionamento e o seu potencial, a
Selecta tem vindo a desenvolver, com
parceiros locais, a gestão e reestruturação do campo de golfe, tendo
já efectuado a mudança integral da
imagem, o rearranjo do campo e o
desenvolvimento de diversos acordos
e parcerias comerciais.
Assim, foi feita a reinauguração do
campo no passado dia 12.

CUF-QI conquista certificação em inovação
A APCER certificou, em Setembro,
o sistema de gestão de investigação, desenvolvimento e inovação
(I&DI) da CUF – a Químicos Industriais (CUF-QI), segundo a Norma
NP4457:2007.
A principal vantagem deste sistema consiste na criação de condições que permitem um maior

apoio à decisão, com a introdução de indicadores e métodos de
acompanhamento que reforçam
a capacidade de gestão global.
O conceito de inovação subjacente à Norma aborda-a como um
mecanismo gerador de riqueza,
cujo impacto e utilidade resulta
em benefícios para a organiza-

ção e para a sociedade. A certificação do sistema de gestão de
I&DI é importante, uma vez que
a CUF-QI desenvolve anualmente
um volume significativo de actividades de inovação, aposta no estímulo à criação de ideias inovadoras e olha para o futuro numa
perspectiva da melhoria contínua.

Monte da Ravasqueira lança Sangiovese 2012
O Monte da Ravasqueira prepara-se para lançar, em Dezembro, o vinho tinto Sangiovese
2012, que estagiou 9 meses em barricas de carvalho francês e do qual foram produzidas
apenas 3.460 garrafas. Sangiovese é uma casta italiana que encontrou no terroir do Monte
da Ravasqueira condições óptimas de adaptação e que, em virtude de características muito
próprias, expressa neste vinho todo o seu carácter e complexidade. É um vinho para apreciadores exigentes que surpreende pela sua elegância, frescura e longevidade.

A Fundação Amélia de Mello procedeu, no
dia 27 de Setembro, à entrega da Bolsa Pedro Maria José de Mello Costa Duarte, no
valor de 12.500€, ao projecto “From Happy Puppets to Happy Child”, da autoria de
quatro médicos do Serviço de Pediatria do
Hospital de Santa Maria, unidade integrada
no Centro Hospitalar de Lisboa Norte.
Criada pela primeira vez este ano pela Fundação Amélia de Mello, com o apoio da
José de Mello Saúde, a Bolsa Pedro Maria José de Mello Costa Duarte destina-se
a profissionais e estudantes das áreas de
medicina, enfermagem, técnicos de meios
complementares de diagnóstico e terapêutica, de bioengenharia e de tecnologias de
informação, individualmente considerados
ou integrados em equipa, que desenvolvam
trabalhos de investigação e estudos em Síndrome de Angelman.
O projecto vencedor foi considerado o
melhor dos sete trabalhos que apresentaram a sua candidatura, provenientes do
ISCTE, CERCICA, Faculdade de Medicina
do Porto, Hospital Cuf Porto e Hospital
de Santa Maria.
José de Mello Saúde lança Intranet
A José de Mello Saúde lançou a sua Intranet com o objectivo de reforçar a comunicação interna e a partilha de cultura e valores entre todos os profissionais.
Esta ferramenta de comunicação, que começou a funcionar em Julho, assume particular importância tendo em conta a dispersão geográfica das unidades, mas também
o grande volume de informação específico
de cada uma delas que pode interessar ao
desenvolvimento das outras.
Além da informação institucional sobre a
empresa, a Intranet disponibiliza informação e documentação de Recursos Humanos de utilidade
para os colaboradores, assim como as comunicações internas e o
noticiário sobre os
hospitais e clínicas.
AF_CARTAZ_INTRANET JMS.pdf
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