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DESTAQUE

CUF DINAMIZA
COMUNICAÇÃO DIGITAL
A área da indústria química do Grupo José de Mello prepara-se para partilhar a
sua actividade nas redes sociais, renovar o seu site na internet e lançar uma nova
newsletter electrónica
O mês de Maio ficará marcado pela entrada da
CUF nas redes sociais, tendo já sido criadas,
a título experimental, contas próprias no Linkedin
e no YouTube, que passarão assim a receber
regularmente conteúdos específicos sobre a
actividade empresarial, com particular destaque
para os temas relacionados com inovação
e sustentabilidade, responsabilidade social e
história, produtos e recursos humanos.
No YouTube, por exemplo, além dos filmes
históricos da CUF realizados nos anos 60 e
comemorativos dos 100 Anos da empresa,
estarão também disponíveis cópias integrais
e restauradas pela Cinemateca Portuguesa da
“A Via Áurea”, protagonizado por Vasco Santana,
e o “Lançamento à Água dos Barcos Bacalhoeiros”,
onde surge a discursar Alfredo da Silva, fundador
da CUF.
Mas o YouTube não se resumirá à História, uma
vez que, neste canal, ao longo do ano, também
serão exibidos novos filmes institucionais que
a CUF está a produzir, como a curta-metragem
“Uma Química que nos Une”, na qual, através da
técnica StopMotion, mas com desenhos feitos no

A Via Verde lançou recentemente o Serviço
de Facturação Repartida, uma solução pensada
para empresas, que permite repartir os débitos
entre o titular e o utilizador do identificador,
mediante critérios pré-definidos.
Para beneficiar deste serviço, é necessário
ter um identificador válido e fazer o envio do
formulário de adesão devidamente preenchido,
no qual o cliente e o utilizador do identificador
definem os critérios de utilização, que passam
pelas seguintes opções de repartição: Plano
Dias (todos os dias úteis); sábados, domingos
e feriados nacionais obrigatórios; transacções
de portagem, parques de estacionamento,
ferries e McDrive.

JOSÉ DE MELLO SAÚDE COMPRA
HOSPITAL PRIVADO DE SANTARÉM
A José de Mello Saúde chegou a acordo, no
mês de Março, para a aquisição do Hospital
Privado de Santarém.
Este é mais um passo na estratégia de
crescimento e expansão geográfica da José
de Mello Saúde, mantendo um elevado grau
de eficiência e exigência nos serviços prestados,
por via da qualidade das infra-estruturas e
do corpo clínico das novas unidades.
O Hospital Privado de Santarém tem 24 camas,
três salas de bloco, 21 gabinetes de consulta
e serve oito concelhos da região e uma
população de mais de 190 mil habitantes.
momento, se mostram os produtos da CUF e as
suas aplicações.
Em Maio, para assinalar este novo posicionamento
da CUF na comunicação digital, será igualmente
lançada uma nova newsletter electrónica dirigida
aos públicos externos e serão refrescadas as
páginas do site corporativo, que assumirá um
design próprio de brand journalism.

EMBAIXADORA DOS EMIRADOS ÁRABES
UNIDOS VISITA EFACEC

ÚLTIMA HORA

COLÓNIA DE FÉRIAS 2015
COM INSCRIÇÕES ATÉ 6 DE JUNHO
A exemplo dos anos anteriores, o Grupo José de
Mello vai promover novamente em Almoçageme,
perto de Sintra, entre 29 de Junho e 16 de Agosto,
a Colónia de Férias dirigida a crianças e jovens,
entre os 7 e os 17 anos, filhos de colaboradores
das empresas participadas.
A Colónia de Férias tem capacidade para receber
até 60 crianças por semana e as inscrições
deverão ser efectuadas até ao dia 6 de Junho.

A Embaixadora dos Emirados Árabes Unidos
(EAU), Najla Mohammed Al Qasimi, visitou a
fábrica de transformadores de potência da
Efacec na Arroteia, no dia 14 de Abril, com o
objectivo de conhecer melhor a empresa e os
seus produtos e soluções nesta área.
Para além da Efacec ter vencido recentemente
um importante contrato para o fornecimento
de transformadores para o Dubai, já em 2012
tinha instalado em Masdar, uma cidade em
Abu Dhabi, os primeiros carregadores rápidos
do Médio Oriente.
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HOSPITAL DE VILA
FRANCA DE XIRA
ACOLHE II CONGRESSO
DO INTERNATO MÉDICO
DA JOSÉ DE MELLO SAÚDE
O Hospital Vila Franca de Xira vai acolher, no dia
8 de Maio, o II Congresso do Internato Médico da
José de Mello Saúde (JMS), dedicado ao tema da
diabetes, dirigido aos médicos internos de todas
as unidades da JMS e que pretende fomentar a
partilha e o conhecimento sobre a patologia da
diabetes sob as suas várias vertentes, mas com
um foco na prevenção.
Por ocasião deste congresso, realizar-se-á
também a conferência “O Futuro dos Sistemas
de Saúde e o Papel da Prevenção”, proferida
por Nigel Crisp, especialista na temática a nível
internacional.

EFACEC LANÇA
NOVAS SOLUÇÕES
DE APARELHAGEM
E DE AUTOMAÇÃO

SER SOLIDÁRIO 2014

› UM DIA COM A DIABETES

8 e 9 de Maio de 2015 • Hospital de Vila Franca de Xira

8 MAIO
8h30

ABERTURA SECRETARIADO

9h00

SESSÃO DE ABERTURA

9h15

CONFERÊNCIA INICIAL
Que futuro para o internato médico?
Prof. Seraﬁm Guimarães

10h00 MESA 1: DIABETES, UMA DOENÇA MULTISSISTÉMICA

Moderadores:
Dr.ª Mónica Soares (HVFX) / Dr.ª Olinda Marques (HB) / Dr.ª Cândida Barroso (HVFX)
Internos:
Abordagem Holística
Dr.ª Ana Margarida Monteiro, Endocrinologia, Médica Interna do Hospital de Braga
Nefropatia diabética
Dr.ª Zara Soares, Medicina Interna, Médica Interna do Hospital de Vila Franca de Xira
Neuropatia diabética
Dr.ª Sara Varanda, Neurologia, Médica Interna do Hospital de Braga
Retinopatia diabética
Dr. Ricardo Dourado Leite, Oftalmologia, Médico Interno do Hospital de Braga

11h20 INTERVALO
11h45 MESA 2: DIABETES AO LONGO DA VIDA

Moderadores:
Dr.ª Patrícia Ferreira (HVFX) / Prof. João Paço (HCIS) / Dr.ª Conceição Telhado (HCD)
Internos:
Diabetes gestacional e gestação de mulheres diabéticas
Dr.ª Fedra Trindade Rodrigues, Obstetrícia, Médica Interna do Hospital de Braga
RN de mãe diabética
Dr.ª Mariana Coutinho Nogueira, Neonatalogia, Médica Interna do Hospital CUF Descobertas
Diabetes na adolescência
Dr.ª Raquel Machado, Pediatria, Médica Interna do Hospital de Vila Franca de Xira
Audição e Equilíbrio no idoso
Dr.ª Paula Campelo, ORL, Médica Interna do Hospital CUF Infante Santo

13h00 ALMOÇO
14h30 CONFERÊNCIA: FUTURO DOS SISTEMAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO
Lord Nigel Crisp

16h00 INTERVALO
16h30 MESA 3: QUANDO A CIRURGIA TEM DE INTERVIR

Moderadores:
Dr. António Assunção (HB) / Dr. João Morais (HVFX) / Dr. João Pereira (HVFX)
Internos:
Pé Diabético
Dr. Nuno Bentes, Cirurgia Geral, Médico Interno do Hospital de Vila Franca de Xira
Pé de Charcot
Dr. Bruno Pereira, Ortopedia, Médico Interno do Hospital de Braga
Bypass Gástrico em insulino resistentes
Dr. Cláudio Branco, Cirurgia Geral, Médico Interno do Hospital de Braga
Peri-operatório de doente diabético
Dr.ª Ana Luisa Antunes, Medicina Interna, Médica Interna do Hospital de Braga

17h45 SESSÃO DE ENCERRAMENTO: PRÉMIOS E-POSTER
Dr. Salvador de Mello

Destinatários:
Internos de Ano Comum e Internos de Formação
Especíﬁca cujo Internato Médico, ou parte dele, esteja
a ser desenvolvido nas Unidades do Grupo José de
Mello Saúde

INSCRIÇÕES GRATUITAS
e limitadas à capacidade da sala
Reserve o seu lugar através da intranet:
Recursos Humanos/Formação/Formação Médica

Data limite de inscrição:
24 de Abril de 2015

Concurso de e-posters
Consultar o regulamento na intranet
Envio de trabalhos até 24 de Abril de 2015
1º prémio: 3.000€
Menções Honrosas: 1.500€
Contato para mais informações:

congresso.interno@jmellosaude.pt

9 MAIO CURSOS PÓS-GRADUADOS
(10 inscrições por curso, cada pessoa pode frequentar 2)
CURSO 1

INSULINOTERAPIA ADULTO
Dr. Estêvão Pape (HGO)
CURSO 2

INSULINOTERAPIA PEDIÁTRICA
Drª Catarina Limbert (HDE)
CURSO 3

NUTRIÇÃO NA PREVENÇÃO DA DIABETES
E NA DOENÇA INSTALADA
Drª Gisela Rocheta (HVFX)
CURSO 4

PÉ DIABÉTICO

Drª Bettina Schmicht (APDP)

9h00

CURSOS 1, 2, 3 e 4

10h30 INTERVALO
11h00 CURSOS 1, 2 3 e 4.

Apoios:

BRISA
ACOLHE REFOOD

FAM PROMOVE BOLSAS DE ESTUDO…

A Brisa associou-se recentemente à Refood,
acolhendo no perímetro das suas instalações um
centro deste projecto de responsabilidade social,
que passará a dar resposta às necessidades
alimentares de famílias carenciadas de Carcavelos,
Parede e São Domingos de Rana.

A empresa está a proceder ao lançamento de
novas soluções nas áreas de aparelhagem e
automação (REVAC e nova RCU 220), alargando
assim o seu portfólio de produtos para as redes
de distribuição de energia eléctrica.
O REVAC é um religador aéreo de corte no vácuo
desenvolvido para satisfazer novas necessidades
na gestão da rede energética e que não usa a
tecnologia de gás SF6, tornando-se assim um
equipamento amigo do ambiente e mais evoluído
do que o já existente IATS (Interruptor seccionador
de corte em SF6).
A nova RCU 220 (Advanced Recloser Controller )
agrega às funcionalidades tradicionais de RTU as
funções de protecção, religação, isolamento de
linha/saída, estando ainda dotada de algoritmos
de reposição e, tendo sido projectada para
religadores trifásicos ou monofásicos, adapta-se
a diferentes arquitecturas do alimentador de
distribuição. Para além do mercado nacional, o
Brasil e outros países da América Latina, Austrália,
África e países da Europa Central constituem
alguns dos mercados com grande potencial para
este produto.

Os apoios financeiros que resultaram da edição
2014 do projecto Ser Solidário na CUF, Efacec,
José de Mello e José de Mello Saúde foram
entregues no dia 13 de Março. Comunidade
Vida e Paz, Cerciesta, Centro Social Padre David
de Oliveira Martins e Centro Raríssimo da Maia
foram as quatro entidades mais votadas pelos
colaboradores solidários, tendo recebido, cada
uma, um apoio de quatro mil euros.
No caso da Brisa, o processo de votação
iniciou-se no dia 20 de Abril, estando prevista a
entrega dos apoios às instituições mais votadas
no decurso da primeira semana de Maio.

MONTE DA RAVASQUEIRA
É O VINHO OFICIAL DO
MILLENNIUM ESTORIL
OPEN 2015
O Monte da Ravasqueira
assumiu o estatuto
de patrocinador do
Millennium Estoril
Open 2015, tornando-se assim no Vinho Oficial
de um dos mais importantes eventos do calendário
desportivo nacional, que decorre de 25 de Abril a
3 de Maio, no Clube de Ténis do Estoril.
Pertencente à categoria 250 do ATP, o Millennium
Estoril Open 2015 irá usufruir de uma elevada
cobertura mediática, nacional e internacional,
o que, a par do público que estará presente nas
bancadas e das várias acções publicitárias e
promocionais previstas, fará deste evento uma
oportunidade única para o Monte da Ravasqueira
reforçar o posicionamento da marca e consolidar
a boa aceitação que os seus vinhos têm merecido.

A Fundação Amélia de
Mello (FAM) tem em
curso, uma vez mais, o
programa de candidaturas
para as Bolsas de Estudo
relativas ao ano lectivo
de 2015/2016.
Este programa visa
apoiar o desenvolvimento
e formação de filhos de colaboradores das
empresas do Grupo José de Mello que desejem
obter uma licenciatura no ensino universitário,
através do qual a FAM comparticipa no pagamento
das propinas no decurso dos estudos.
As candidaturas decorrem até ao próximo dia
11 de Setembro.

… E ATRIBUI BOLSA D. MANUEL
DE MELLO
A FAM atribuiu, em parceria
com a José de Mello Saúde,
a Bolsa D. Manuel de
Mello 2014 à candidatura
”Neuroadaptation After
Cataract Surgery”,
apresentada por Andreia
de Faria Martins Rosa,
oftalmologista e estudante
de Doutoramento da Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra, que foi a vencedora
entre 47 candidatos.
A bolsa foi entregue no dia 4 de Março, tem o
valor de 12.500€ e destina-se a premiar jovens
médicos, até aos 35 anos, que desenvolvam
projectos de investigação clínica, no âmbito das
unidades de investigação e desenvolvimento
das faculdades de medicina portuguesas.
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