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Brisa promove obras de beneficiação 
em sublanço da A1

A Brisa Concessão Rodoviária vai investir 3,2 
milhões de euros nas obras de beneficiação e 
reforço do pavimento no sublanço Vila Fran-
ca de Xira/Carregado da A1 – Auto-estrada 
do Norte. 
Com uma extensão de aproximadamente 
oito quilómetros, este investimento visa me-
lhorar as condições de circulação naquele 
sublanço, através da colocação de um pavi-
mento modificado com borracha tendo por 
base a reciclagem de pneus usados.
Esta obra arrancou no final de Maio e decor-
rerá até Setembro.

O Centro de Congressos do Estoril 
foi palco, no dia 21 de Junho, da 
Conferência saúdecuf, promovida 
pela José de Mello Saúde e subor-
dinada ao tema “Mobile health, 
novas formas de olhar a saúde”.
Neste evento, que juntou mais de 
400 participantes, foram deba-
tidos temas como os novos mo-
delos de gestão, as tecnologias 
e aplicações móveis que estão a 
emergir, assim como os desafios 
éticos e as transformações que 
se geram nas relações entre pro-
fissionais de saúde e também na 
sua relação com os utentes.
A conferência contou com a par-

José de Mello Saúde promoveu 
conferência sobre mobile health
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PACOPAR realizou Marcha da 
Família…

Mais de 200 pessoas participaram na Mar-
cha da Família PACOPAR, uma iniciativa or-
ganizada em parceria com a Câmara Mu-
nicipal de Estarreja, que decorreu no dia 
12 de Maio e que pretendeu motivar os ci-
dadãos para a prática de exercício físico e 
simultaneamente angariar fundos para a 
Cerciesta.

… e entregou pastas de emergência 
médica ao INEM e hospitais

A CUF e as restantes empresas químicas do 
PACOPAR entregaram, no dia 24 de Maio, 
as pastas de emergência médica dos pro-
dutos manuseados no Complexo Químico 
de Estarreja (CQE) ao INEM e aos hospitais 
Infante D. Pedro (Aveiro) e São Sebastião 
(Santa Maria da Feira). 
As pastas médicas contêm as fichas de se-
gurança de todos os produtos químicos e 
resultam de um trabalho desenvolvido no 
âmbito dos objectivos de prevenção de ris-
cos do PACOPAR.

Efacec incorpora solução tecnológica no satélite Alphasat

Uma solução desenvolvida pela Efacec ao abrigo de 
um contrato com a Agência Espacial Europeia foi 
uma das quatro soluções tecnológicas, das oito apre-
sentadas, que cumpriram os requisitos para embar-
car no satélite de telecomunicações Alphasat, que 
será lançado no espaço no próximo dia 25 de Julho, 
na Guiana Francesa.
A solução, denominada TDP8, é constituída por duas 

unidades electrónicas: o MFS, um monitor de radia-
ção capaz de detectar, discriminar e medir, a energia 
de electrões, protões e outros iões emitidos pelo Sol 
e que atingem o satélite, e o CTTB, um sistema de 
teste de componentes electrónicos, desenhado para 
testar memórias, osciladores a transistores de Nitrito 
de Gálio e tranceptores ópticos e reportar o efeito da 
radiação espacial sobre esses componentes.

ticipação de especialistas a nível 
internacional nas várias áreas da 
mobile health, para além de mé-
dicos e outros especialistas portu-
gueses, nomeadamente da área 
das novas tecnologias. 
Foram ainda apresentados os 
projectos que já estão a ser de-
senvolvidos por empresas portu-
guesas nesta área.
Esta conferência dá continuidade 
a iniciativas anteriores de refle-
xão sobre temas da saúde, inicia-
das em 1995 sob a denominação 
Jornadas Médicas e, mais recen-
temente, sob a denominação Jor-
nadas saúdecuf.

Prémio Mais Valor 2013
A Conferência saúdecuf foi 
ainda palco da entrega da 
edição deste ano do Prémio 
Mais Valor, promovido pela 
José de Mello Saúde em par-
ceria com a Fundação Amé-
lia de Mello, cujo vencedor 
foi o trabalho “Planeamen-
to de Alta Hospitalar à pes-
soa com AVC”, apresenta-
do pelas enfermeiras Zélia  
Faustino, Celina Gomes e 
Célia Sanches do Serviço de 
Medicina I do Hospital Vila 
Franca de Xira.

Os desafios e oportunidades que as novas tecnologias móveis 
estão a oferecer à prestação dos cuidados de saúde dominaram 
os trabalhos da Conferência saúdecuf
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Ficha técnica

Entre 2009 e 2012, a Brisa conseguiu uma pou-
pança de cerca de 1,3 milhões de euros em resul-
tados de medidas específicas tomadas ao nível dos 
consumos de água, combustível e electricidade.
Esta poupança permitiu superar os objectivos am-

bientais fixados no âmbito do índice de eco-efi-
ciência no último triénio, através dos quais a Brisa 
assumiu o compromisso de reduzir os indicadores 
relacionados com os consumos já referidos, para 
além das emissões de CO2 e geração de resíduos.

Vinhos do Monte da Ravasqueira 
somam 15 medalhas em 2013

Em resultado da participação em sete 
dos mais importantes concursos interna-
cionais, a que acresce o mais importante 
concurso nacional, que decorreram en-
tre meados de Março e meados de Ju-
nho, os vinhos do Monte da Ravasqueira 
conseguiram obter até agora cinco me-
dalhas de ouro, seis de prata e quatro de 
bronze, num total de 15.
Para além destas medalhas, consegui-
ram também alcançar, em meados de 
Junho, no Ultimate Wine Challenge 
2013, realizado nos Estados Unidos da 
América, 9 recomendações positivas (4 
Highly Recommended e 5 Strong Reco-
memendation). Monte da Ravasqueira 
Reserva Tinto 2011, Monte da Ravas-
queira Tinto 2011, Monte da Ravasqueira 
Alvarinho 2012, Monte da Ravasqueira 
Reserva Branco 2012, Monte da Ravas-
queira Rosé 2012, Monte da Ravasqueira 
Rosé Touriga Nacional 2012, Monte da 
Ravasqueira Branco 2012, Monte da Ra-
vasqueira Sauvignon Blanc 2012 e Fonte 
da Serrana Tinto e Branco 2012 foram os 
vinhos distinguidos.
Mais informações em 
www.ravasqueira.com

CUF-QI recebe prémio

A Eastman, que detém a empresa 
Solutia, de Antuérpia, atribuiu à  
CUF-Químicos Industriais (CUF-QI)  
um prémio em reconhecimento pe-
la sua modernização industrial e 
expansão, sublinhando a flexibilidade 
da empresa portuguesa para atender 
às necessidades dos clientes. 
A entrega do prémio, que teve lugar 
em Zaventem, na Bélgica, decorreu 
em Maio e contou com a presença de 
Dominic Moore, da Eastman, Marianne 
Riebbels, da Solutia e Antunes Paulo e 
Nuno Pacheco, da CUF-QI.
A CUF-QI fornece à Solutia anilina e 
mononitrobenzeno, no âmbito de um 
contrato trianual, estando posicionada 
como a principal fornecedora nestes 
produtos. A Solutia é o maior fabricante 
mundial de rubber chemicals, a 
segunda principal aplicação da anilina, 
a seguir ao MDI.

A Electricity and Water Authority (EWA), utility do Bahrain para a pro-
dução, transporte e distribuição de electricidade e água, acaba de dar 
por concluído o comissionamento da última subestação, de um conjun-
to de 50, todas elas equipadas com sistemas integrados de automação, 
protecção e controlo Efacec.
Esta última subestação, de Al Estithmar Al Senaa’e, foi instalada na 
maior zona industrial do reino, junto ao importante porto de Khalifa 
Bin Salman, e simboliza a importância das soluções Efacec na expansão 
da rede eléctrica do Bahrain.
Ao todo, o valor dos fornecimentos de sistemas à EWA ascendem a 
cerca de dez milhões de euros, o que faz da Efacec um fornecedor pre-
ferencial de tecnologia para o Bahrain.

Comité de Inovação promoveu sessão sobre Propriedade Intelectual

Hospital Vila Franca de Xira 
inaugurado pelo Ministro 
da Saúde

O novo Hospital Vila Franca de 
Xira foi inaugurado no dia 22 de 
Maio numa cerimónia presidida 
pelo Ministro da Saúde, Paulo 
Macedo, que elogiou as novas 
instalações, sublinhando as me-
lhorias ao nível dos “menores 
tempos de espera, maior número 
de cirurgias e melhores cuidados 
de saúde para 250 mil pessoas”.

Salvador de Mello, presidente 
do conselho de administração 
da José de Mello Saúde, lem-
brou que “o hospital está ao ser-
viço dos cidadãos de uma vasta 

região” e anunciou que até ao 
final deste ano serão realizadas 
30 mil consultas de especialida-
des até há pouco inexistentes no 
hospital.

Efacec reforça estatuto de fornecedor preferencial para o Bahrain

Brisa consegue poupança em consumos

O edifício sede do Grupo José de Mello acolheu, 
no dia 7 de Junho, uma sessão Innovation Skills 
promovida pelo Comité de Inovação, que contou 
com a participação de cerca de 50 quadros prove-
nientes das empresas participadas.
A abertura desta sessão, que se traduziu numa ac-
ção de formação em Propriedade Intelectual, este-
ve a cargo de Vasco de Mello, presidente do Grupo 
José de Mello, cabendo o encerramento a João de 
Mello, presidente do Comité de Inovação.
Esta sessão contou com a participação de sete 
oradores externos convidados: Leonor Trinda-
de, presidente do Instituto Nacional de Proprie-
dade Industrial, Daniela Couto, co-fundadora, 
vice-presidente e CEO da start-up Cell2B, Peter  
Villax, administrador da Hovione, Manuel Lopes 
Rocha, sócio da PLMJ, José Ricardo Aguilar, jurista 

e consultor em Propriedade Intelectual do Instituto 
Pedro Nunes, Anabela Carvalho, Agente Oficial de 
Propriedade Intelectual e directora do escritório da 
Clarke Modet & Co no Porto e Luís Ferreira, Euro-
pean Patent Attorney.


