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Via Verde junta Portugal e Espanha

O sistema Via Verde já está disponível pa-
ra os automobilistas espanhóis que pre-
tendam circular nas auto-estradas portu-
guesas, bastando, para o efeito, que sejam 
portadores de dispositivo electrónico e que 
o emissor tenha acordo com a Via Verde.
Actualmente, a Via Verde tem acordos 
com 18 emissores financeiros e quatro não 
financeiros, estando os automobilistas es-
panhóis abrangidos por estas entidades 
habilitados a circular por toda a rede de 
auto-estradas e pontes em Portugal.
Em funcionamento experimental está o 
Via Verde Traveller, um serviço que permi-
te aos condutores portugueses, portado-
res de identificador MDR (Medium Data 
Rate), pagar automaticamente as taxas de 
portagem nas auto-estradas espanholas 
AP9, AG55 e AG57, operadas pela conces-
sionária galega Audasa.

A Tapada da Ajuda, em Lisboa, foi o cenário escolhido 
para a realização do Dia do Voluntário 2013, uma ini-
ciativa que decorreu no dia 5 de Julho e que, tal como 
sucedeu no ano anterior, procurou juntar o maior nú-
mero possível de colaboradores das principais empre-
sas do Grupo José de Mello que integram o Programa 
de Voluntariado.
Foi neste contexto que mais de 120 voluntários do 
Grupo José de Mello, maioritariamente provenientes 
da Grande Lisboa e do Grande Porto, aceitaram o de-
safio de viver um dia diferente, desta vez com uma 
forte preocupação de defesa ambiental, já que o Dia 
do Voluntário 2013 começou com uma acção de ma-
nutenção da Reserva Botânica Natural D. António Xa-
vier Pereira Coutinho, localizada na Tapada da Ajuda 
e considerada a única mancha remanescente da vege-
tação original da cidade de Lisboa.
Esta acção, que resultou de uma parceria entre a Co-
missão Coordenadora do Programa de Voluntariado 
do Grupo José de Mello, a associação Plantar Uma Ár-
vore e o Instituto Superior de Agronomia, teve como 
objectivos centrais a promoção do património natural 
e a diminuição do risco de incêndio, tendo consisti-

Dia do Voluntário 2013  
na Tapada da Ajuda
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Acreditação global do Hospital  
de Braga

O Hospital de Braga viu renovada a sua 
Acreditação Global e, pela primeira vez na 
história da instituição, a Certificação ISO 
9001:2008 dos Serviços de Apoio, pela 
entidade acreditadora CHKS.
A entrega dos certificados ocorreu a 18 de 
Julho, numa cerimónia que encheu o audi-
tório do hospital de profissionais de saúde 
e da área administrativa.
O processo de reacreditação e certificação 
envolveu mais de 1.500 procedimentos, 
tendo sido cumpridos mais de nove mil cri-
térios de boas práticas internacionais, que 
garantem a segurança e a qualidade dos 
cuidados prestados. 
Após a obtenção da Acreditação Global e 
Certificação da Qualidade, que se juntam à 
Certificação Ambiental obtida no início de 
2013, o Hospital de Braga reiterou, nesta 
cerimónia, o seu compromisso para com a 
qualidade e segurança, anunciando novos 
processos de certificação, nomeadamente 
a certificação OHSAS relativamente à Saú-
de e Segurança no trabalho.

Nova campanha de recrutamento já arrancou

O mês de Julho ficou também marcado pelo arranque de mais uma campanha 
interna de recrutamento de voluntários nas empresas do Grupo José de Mello.
Os colaboradores interessados em conhecer as parcerias e oportunidades
existentes podem consultar o site do Programa de Voluntariado em:  
http://voluntariado.josedemello.pt

do em trabalhos de eliminação de plantas exóticas 
e de vegetação infestante, remoção de material le-
nhoso, abertura de caminhos e recolha selectiva de 
resíduos.
Depois desta acção, seguiu-se um almoço em for-
mato de piquenique campestre no Parque das Me-
rendas, após o que tiveram lugar no Auditório da La-
goa Branca duas apresentações sobre a evolução do 
Programa de Voluntariado e sobre os resultados de 
um inquérito previamente realizado a todos os vo-
luntários e também a cerimónia de entrega de diplo-
mas, que contou com a participação dos dirigentes 
das cinco instituições parceiras (Associação Coração 
Amarelo, ATL da Galiza, Centro Comunitário da Pa-
róquia de Carcavelos, Junior Achievement Portugal 
e Obra do Frei Gil). O encerramento coube a Pedro 
de Mello, vice-presidente do Grupo José de Mello.

Mais de 120 colaboradores do Grupo José de Mello que integram  
o Programa de Voluntariado participaram numa acção de manutenção 
da única mancha remanescente da vegetação original de Lisboa
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Ficha técnica

Colónia de Férias 2013

A exemplo dos anos anteriores, o Gru-
po José de Mello promoveu novamen-
te em Almoçageme, perto de Sintra, 
entre 30 de Junho e 24 de Julho, a Co-
lónia de Férias dirigida a crianças e jo-
vens, entre os 7 e os 17 anos, filhos 
de colaboradores das empresas parti-
cipadas.
Instituída em 2001, a Colónia de Férias 
do Grupo José de Mello contou este 
ano com a participação de 90 crian-
ças e jovens, cujas inscrições tiveram 
origem na Brisa, José de Mello Saúde, 
CUF e José de Mello, SGPS.

Intervenção no tanque  
de amoníaco do Lavradio 

Após seis meses de profun-
da intervenção no tanque de 
amoníaco no Lavradio, termi-
nou uma das últimas etapas 
do processo e uma das mais 
problemáticas, que consistiu 
na elevação do tanque, subs-
tituição das placas de madeira que supor-
tam o tanque contra a base de betão ar-
mado e posterior descida sobre a base. 
O tanque de amoníaco, que deverá en-
trar novamente em funcionamento no 
início de Setembro, foi construído entre 
1981 e 1983 e tem uma capacidade de 
20 mil toneladas de amoníaco líquido, 
uma matéria-prima fundamental para a 
cadeia de fabrico de ácido nítrico, nitro-
benzeno e anilina na CUF – Químicos In-
dustriais. Os trabalhos foram coordena-
dos e supervisionados pela Aquatro.

Monte da Ravasqueira  
já exporta para a China

O Monte da Ravasqueira concretizou, no 
final de Julho, a primeira exportação di-
recta para o mercado chinês, mais con-
cretamente para a província de Fujian.
A encomenda foi feita por um importa-
dor chinês que decidiu comercializar os 
vinhos depois de uma visita ao Monte da 
Ravasqueira e a outros produtores con-
correntes, tendo consistido num conten-
tor com cerca de 12 mil garrafas de vi-
nho tinto, branco e rosé, das referências 
Calantica, Fonte da Serrana e Monte da 
Ravasqueira.

Sinistralidade diminui na rede Brisa

Saúdecuf cria área pessoal 
para clientes…

A rede saúdecuf tem disponível, 
desde 12 de Agosto, o myCUF, 
uma área privada acessível atra-
vés de qualquer site saúdecuf, 
na qual pode ser consultada in-
formação clínica e de facturação 
pessoal.
No myCUF estará disponível toda 
a informação clínica dos últimos 
três anos, independentemente 
da unidade em que foi realizada. 
O processo de adesão é feito em 
qualquer site saúdecuf, sendo 
garantida a completa confiden-
cialidade dos dados.
A saúdecuf é a primeira empre-
sa privada do sector da prestação 
de cuidados de saúde a disponi-
bilizar este serviço.
Está também já igualmente dis-
ponível a marcação online, atra-
vés da qual os clientes podem 

marcar uma consulta com o 
médico da sua preferência, em 
qualquer site saúdecuf, com a 
conveniência de poderem esco-
lher o horário. Os médicos que 
disponibilizam esta possibilida-
de estão devidamente identifica-
dos, sendo que para os restantes 
mantém-se a possibilidade de 
pré-marcação, sendo o cliente 
contactado posteriormente.

... e lança serviços  
para cidadãos angolanos

Criado no final de 2012, o Ga-
binete do Cliente Internacional 
saúdecuf é já um sucesso, tendo 
lançado novos serviços vocacio-
nados para os clientes de países 
de língua oficial portuguesa, no-
meadamente de Angola.
Através deste Gabinete, os resi-
dentes no estrangeiro, sejam eles 
emigrantes portugueses ou cida-

dãos de outras nacionalidades, 
têm acesso a toda a assistência 
necessária quando recorrem às 
unidades saúdecuf, desde uma 
simples marcação de exames ou 
consultas, até ao acompanha-
mento integral da sua viagem e 
estadia em Portugal.
A maioria dos clientes vêm de 
Angola, Espanha, Brasil, França, 
Alemanha e Inglaterra. Especial-
mente para os clientes angola-
nos, foram criados dois serviços 
especiais: o Plano Maternidade e 
o Check Up Prevenir.

Efacec reforça posicionamento no mercado  
de soluções para metropolitanos ligeiros 

A recente entrada em funcionamento das primei-
ras linhas dos metropolitanos ligeiros das cidades 
argelinas de Oran e Constantine, a par da inau-
guração, em Julho, da segunda fase do metropo-
litano ligeiro de Bergen, na Noruega, permitiram 
à Efacec reforçar o seu posicionamento no mer-
cado internacional de fornecimento de soluções 
para metropolitanos ligeiros.

No caso das cidades argelinas, a Efacec conce-
beu, projectou, forneceu, instalou e ensaiou os 
sistemas de gestão de tráfego e localização de 
veículos, informação ao passageiro e comunica-
ções rádio. Estes fornecimentos aos metropolita-
nos ligeiros da segunda e terceira maiores cida-
des da Argélia decorrem de uma anterior partici-
pação da Efacec na execução do metropolitano 
da capital Argel.
Relativamente a Bergen, a Efacec foi escolhida 
para concretizar todos os trabalhos de electrifi-
cação da linha de via dupla respeitante à segunda 
fase do metropolitano ligeiro da segunda maior 
cidade norueguesa, incluindo também as subes-
tações de tracção, sistemas de gestão e controlo 
de energia e catenária.

O índice de sinistralidade caiu 3,82% no primeiro 
semestre de 2013 na rede principal da Brisa. 
Segundo este indicador, o número de acidentes 
com vítimas evidenciou uma redução superior a 
10%, de 394 para 357, nos primeiros seis meses 
do ano face a idêntico período do ano anterior. 
No primeiro semestre deste ano, foram registadas 
oito vítimas mortais (-62,5%), 28 feridos graves 
(+14,29%) e 500 feridos ligeiros (-7,20%).
A Brisa considera que a evolução verificada tra-
duz o esforço constante da empresa no sentido 
de garantir a segurança rodoviária nas suas auto-
-estradas, através de uma política de gestão activa 

de tráfego, da manutenção e conservação das vias 
e das campanhas de informação e sensibilização 
que promove regularmente.

A SUA ÁREA PESSOAL
NOS SITES SAÚDECUF


