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DESTAQUE

JOSÉ DE MELLO SAÚDE CRIA
INSTITUTO CUF DE ONCOLOGIA…
O I.C.O. dispõe de uma estrutura central que compreende serviços clínicos, serviços
complementares e serviços administrativos

A José de Mello Saúde criou e anunciou, no
decurso do mês de julho, o Instituto CUF de
Oncologia (I.C.O.), que consiste numa rede
organizada de cuidados oncológicos com uma
oferta integrada, um corpo clínico de excelência
e um parque tecnológico altamente diferenciado
e inovador, preparado para responder a todas as
necessidades que o doente de cancro evidencia,
desde o diagnóstico ao tratamento.
Presente nas diversas unidades da rede CUF,
espalhadas pelo país, o I.C.O. conta com a
dedicação de mais de 300 especialistas na

área de oncologia, que trabalham em equipa
multidisciplinar em todas as áreas do diagnóstico
e tratamento do cancro, utilizando os recursos
de infraestrutura, equipamentos e processos em
toda a rede.
Com esta estrutura, o I.C.O tem um acesso
praticamente ilimitado ao diagnóstico, em
tempo útil, com uma fluidez de processos de
encaminhamento acompanhados por gestores
dedicados ao doente oncológico e com equipas
clínicas disponíveis 24 horas por dia.

A Elnosa, unidade
fabril galega
participada pela
CUF Químicos Industriais, tem uma nova
identidade corporativa, que foi apresentada
publicamente à comunidade de Pontevedra
no dia 20 de julho, num encontro de imprensa
que decorreu na sede da Associação dos
Pequenos e Médios Empresários.
A nova imagem revela um logótipo sóbrio e
discreto, sendo predominante o azul escuro,
que remete para o tema da água, mas também
evoca segurança e estabilidade.
No interior da denominação, a letra “o”
foi desenhada com o símbolo Sigma, que
representa a união entre os elementos
químicos, os valores da marca e a mudança.

BCR COM BALANÇO POSITIVO
NO PRIMEIRO SEMESTRE…
A Brisa Concessão Rodoviária (BCR), que gere
a concessão principal da rede Brisa, registou
um balanço positivo no primeiro semestre do
ano, já que, face a 2015, os principais indicadores
do negócio registaram progressos consistentes
e alinhados com a tendência observada desde
o final de 2013, quando os níveis de procura
deram sinais de recuperação.
No final de junho, o Tráfego Médio Diário (TMD)
na BCR foi de 16.810 veículos, o que corresponde
a um crescimento de 6,7% face ao período
homólogo. O acréscimo do tráfego teve reflexos
no aumento dos proveitos operacionais
(+6,6%, 238,2 milhões de euros), das receitas
de portagem (+7,4%, 233 milhões de euros)
e do resultado líquido (+28%, 26,7 milhões
de euros).

… E A2 COM CORREDOR DE
CARREGAMENTO ELÉTRICO RÁPIDO

ÚLTIMA HORA

... E ALARGA REDE DE CLÍNICAS A SÃO JOÃO DA MADEIRA
A José de Mello Saúde adquiriu recentemente
um imóvel no centro da cidade de São João
da Madeira, com o objetivo de criar uma Clínica
CUF, com uma oferta alargada em regime de
ambulatório.
O investimento total previsto para esta nova
unidade é de quatro milhões de euros e pretende
dotar São João da Madeira da mais moderna
tecnologia para o diagnóstico e tratamento da
população do concelho e concelhos limítrofes.
Esta unidade irá disponibilizar consultas de
todas as especialidades médicas e cirúrgicas,
assim como exames complementares de
diagnóstico.
A abertura da clínica está prevista para o início
de 2017.

A autoestrada A2, que liga Lisboa ao Algarve,
já tem um corredor de pontos de carregamento
elétrico rápido, disponíveis, em ambos os
sentidos, nas áreas de serviço de Palmela,
Aljustrel e Alcácer.
Este corredor, que integra a rede piloto MOBI.E,
operada neste caso pela Galp com suporte
tecnológico da Efacec, conta com pontos de
carregamento que permitem carregar um
veículo elétrico em cerca de 30 minutos e
que são compatíveis com os três principais
sistemas de carregamento atualmente usados
pelos construtores automóveis.
O arranque do serviço ocorreu no dia 8 de agosto,
numa cerimónia que contou com o ministro
do Ambiente, João de Matos Fernandes, e o
vice-presidente da Brisa, Pedro Rocha e Melo.

BREVES

EM FOCO

HOSPITAIS DE BRAGA E VILA FRANCA DE XIRA
ENTRE OS MELHORES
Os hospitais de Braga e de Vila Franca de Xira, geridos
pela José de Mello Saúde em regime de Parceria Público
Privado (PPP) estão entre os melhores do país de acordo
com a avaliação do Sistema Nacional de Avaliação em
Saúde (SINAS) feita pela Entidade Reguladora da Saúde
e divulgada no início de agosto.
O Hospital de Braga é o segundo do país com a classificação
máxima, ou seja, excelência clínica de nível III atribuída em
seis áreas clínicas (Neurologia-AVC, Cardiologia-Enfarte
Agudo do Miocárdio, Obstetrícia-Partos e Cuidados Pré-Natais, Ortopedia–Artroplastia da Anca e Joelho,
Unidade de Cuidados Intensivos e Tromboembolismo Venoso no Internamento). Também o Hospital Vila
Franca de Xira ocupa uma posição de destaque ao obter a classificação mais alta, de excelência clínica III,
nas áreas de Cuidados Intensivos, Ginecologia, Obstetrícia e Ortopedia. As especialidades de Cardiologia,
Cirurgia de Ambulatório, Cirurgia Geral, Neurologia e Pediatria obtiveram o nível de excelência clínica II.
O SINAS visa avaliar, de forma objetiva e consistente, a qualidade dos cuidados de saúde em Portugal.

VIA VERDE MAIS LEVE
A Via Verde lançou e anunciou, no mês de julho,
o Via Verde Leve, um novo produto especialmente
dirigido aos automobilistas que nem sempre
usam autoestradas nas suas viagens, ou que
nem sempre precisam de usar o carro nas suas
deslocações habituais.
A Via Verde Leve é uma Via Verde mais ágil, mais
simples, mais fácil e mais barata, já que o cliente
só paga se usar e tem um processo de adesão
baseado no canal www.viaverde.pt, o que liberta
os clientes de terem de se deslocar fisicamente
a uma loja, ou outro ponto de distribuição.
Em vez da compra, ou do aluguer anual do
identificador, a Via Verde Leve tem um sistema

A Fundação Amélia de Mello
(FAM) celebrou uma parceria
com a ANGEL Portugal para
a realização da 5ª Conferência
Científica Internacional Angelman, um evento
que vai reunir em Lisboa, nos próximos dias
30 de setembro e 1 de outubro, os principais
investigadores e médicos especialistas em
Síndrome de Angelman, a nível mundial, para
além de representantes de associações de pais.
Os participantes da conferência vão poder
conhecer as últimas descobertas realizadas
sobre esta doença, ainda sem cura, que se estima
afetar 1 em cada 15.000 nascidos vivos e que é
caracterizada pelo atraso no desenvolvimento,
dificuldade na fala, distúrbios no sono, convulsões,
movimentos desconexos e sorriso frequente.

… E ATRIBUI BOLSAS DE SOLIDARIEDADE
EM VILA FRANCA DE XIRA

de aluguer em que o cliente só paga 0,70 cêntimos
por mês e apenas nos meses em que utiliza.
O novo produto também se apresenta sem uma
fidelização associada (o identificador pode ser
devolvido quando o cliente quiser) e se o serviço
não for utilizado num período de 24 meses
consecutivos o contrato fica sem efeito, devendo
ser devolvido o identificador.

CUF LANÇA NOVOS FILMES
SOBRE ANILINA E APOIO
À COMUNIDADE
A CUF lançou dois novos filmes, já disponíveis
no site na empresa, em www.cuf.pt e no YouTube,
sobre um dos seus principais produtos e sobre o
seu compromisso com a comunidade.
O primeiro filme aborda a produção da anilina,
um dos químicos mais relevantes no nosso
quotidiano, já que está na origem de inúmeros
produtos de uso diário, como é o caso do MDI,
presente em produtos tão diferentes como as
solas das sapatilhas, volantes de automóveis,
espumas de colchões ou placas de isolamento

FUNDAÇÃO AMÉLIA DE MELLO APOIA
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL
ANGELMAN…

térmico e sonoro das casas. Acresce que a produção
de anilina na fábrica de Estarreja é assegurada
por uma tecnologia própria, desenvolvida pela CUF.
O segundo filme conta a história de Maria Rei, uma
jovem atleta do ACR Saavedra Guedes, clube de
Pardilhó, freguesia de Estarreja, que se consagrou
Campeã Nacional de Esperanças em K1 Cadete
Feminino, numa embarcação oferecida pela CUF,
que ostenta o símbolo e a assinatura da empresa
“Uma Química Que Nos Une”.

MONTE DA RAVASQUEIRA LANÇA
MR PREMIUM ROSÉ 2015 E RESERVA BRANCO 2015
O Monte da Ravasqueira vai lançar, nos próximos dias, dois novos vinhos, resultado nas
vindimas de 2015: o MR Premium Rosé e o Monte da Ravasqueira Reserva Branco.
O MR Premium Rosé 2015, produzido a partir da casta Touriga Nacional, tem um perfil
de velho mundo, cor salmonada e revela-se elegante e soberbo de textura, com fruta
delicada e mineralidade. Tal como o seu antecessor de 2014, estagiou seis meses em
barricas novas de Carvalho Francês a baixas temperaturas.
O Monte da Ravasqueira Reserva Branco 2015, produzido a partir das castas Viognier
(60%) e Alvarinho (40%), apresenta uma cor citrina, brilhante, palha esverdeada. Em prova,
revela um ataque fresco e mineral, transmitindo elegância, equilíbrio e cumprimento.

A FAM atribuiu, no dia 29 de junho, com a
colaboração do Conselho para o Desenvolvimento
Sustentado do Hospital Vila Franca de Xira, 11
Bolsas de Solidariedade no valor global de 100
mil euros, no âmbito da 3ª edição do Concurso de
Bolsas de Solidariedade, inteiramente dedicado
ao apoio de projetos de responsabilidade social
com atuação nos concelhos de Alenquer,
Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e
Vila Franca de Xira. Os apoios desta edição
beneficiaram a Associação do Hospital Civil e
Misericórdia de Alhandra, Associação para a
Integração de Pessoas com Necessidades
Especiais, Associação de Reformados e Idosos
da Póvoa de Santa Iria, Casa S. Pedro de Alverca,
Centro Social Paroquial Aveiras de Cima, CERCI
- Flôr da Vida, CERCI Póvoa, CERCI Tejo, Centro
de Recuperação Infantil de Benavente, Mithós
- Histórias Exemplares - Associação de Apoio
à Multideficiência e Santa Casa da Misericórdia
de Vila Franca de Xira.

CARCAVELOS RECEBE
DIA DO VOLUNTÁRIO 2016
O Programa de Voluntariado do Grupo José
de Mello vai promover, no próximo dia 16 de
setembro, o Dia do Voluntário, uma iniciativa
que se realiza pelo quinto ano consecutivo e
que procura juntar grande parte dos voluntários
das várias empresas, para além dos gestores
de voluntários e representantes das instituições
parceiras. A edição deste ano do Dia do Voluntário
terá lugar nas instalações do Centro Comunitário
da Paróquia de Carcavelos, uma das instituições
parceiras do Programa de Voluntariado do
Grupo José de Mello.
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