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Efacec conquista Prémio 
Desenvolvimento Sustentável

A Efacec venceu a edição 2012/2013 do 
Prémio Desenvolvimento Sustentável, 
atribuído anualmente pela Heidrick &  
Struggles e pelo Diário Económico, desta-
cando-se assim de entre as 161 empresas 
e instituições concorrentes. 
Este prémio visa reconhecer as entidades 
com as melhores práticas na área da sus-
tentabilidade empresarial, bem como efec-
tuar um estudo da evolução das diversas 
práticas em Portugal e no seu tecido em-
presarial. 
A metodologia utilizada segue a filosofia 
de gestão do triple bottom line, através da 
qual as práticas de sustentabilidade são 
avaliadas ao nível das dimensões econó-
mica, ambiental e social. 
A Efacec já havia participado em duas an-
teriores edições do prémio, tendo conse-
guido dois terceiros lugares nas edições de 
2009/2010 e 2010/2011.
A cerimónia de entrega do prémio decor-
reu no dia 24 de Outubro.

A Brisa prevê realizar, em 2014 e 2015, um investi-
mento na sua rede principal de auto-estradas, geri-
da pela Brisa Concessão Rodoviária, de cerca de 100 
milhões de euros.
Para o ano 2014, o investimento previsto é de cerca 
de 55 milhões de euros, destinados à realização de 
obras para melhoria dos níveis de serviço prestado e 
da comodidade para os automobilistas. 
São exemplos destes trabalhos, o alargamento da 
A1 – Auto-estradas do Norte entre os Carvalhos e 
Santo Ovídeo, ou as beneficiações de pavimento 
dos sublanços Albergaria/Estarreja (A1), Nó A2/A6/ 
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Colaboradores da Elnosa vencem 
Colombo 2012

Cordero Placer, Juan José Huertas Penela e 
Luis Javier Costado Romay, colaboradores 
da Elnosa, a fábrica da CUF na Galiza, fo-
ram os premiados no âmbito do Colombo 
2012, que visa estimular o aparecimento 
de ideias inovadoras.
Estes colaboradores receberam, no final 
de Outubro, um automóvel que lhes foi 
entregue por Mesquita da Sousa, admi-
nistrador da Elnosa, e que premiou uma 
ideia que aposta na eficiência energéti-
ca e consiste na aplicação de variadores 
de frequência em todas as bombas que 
intervêm em sistemas de controlo de ní-
vel/pressão. 
Com um investimento inicial de 13 mil 
euros, a ideia prevê um retorno anual na 
ordem dos 29 mil euros. 
Este prémio de reconhecimento reforça, 
uma vez mais, a importância que a inova-
ção tem para as empresas do universo CUF.

Hospitalcuf infante santo estreia Google Glass em cirurgia

O hospitalcuf infante santo rea-
lizou, no dia 10 de Dezembro, 
duas intervenções cirúrgicas 
transmitidas pela primeira vez 
em Portugal em directo para es-
tudantes e profissionais de saú-
de através do dispositivo Google 
Glass, que permite a transmissão 
de imagem e som em tempo real 
através da internet.
As cirurgias consistiram num im-
plante coclear, realizado pelos 
especialistas João Paço, director 

clínico do hospitalcuf infante 
santo, e Hugo Estibeiro, médi-
co especialista em otorrinola-
ringologia, e numa videotora-
coscopia, realizada por António 
Pinto Marques, coordenador de 
cirurgia torácica do hospitalcuf 
infante santo, e Fernando Mar-
telo, médico especialista em ci-
rurgia torácica, ambos elemen-
tos nucleares da Unidade do 
Pulmão do hospitalcuf infante 
santo.

/A13/Alcácer do Sal (A2), Ponte de Lima Sul/Pon-
te de Lima Norte (A3), Estádio Nacional/Oeiras 
(A5) e Évora Nascente/Évora Poente (A6). Recor-
de-se que estão actualmente em curso as obras 
de construção do Nó de Soure e que já em 2013 
foram também realizadas diversas obras de bene-
ficiação, como os casos dos sublanços Vila Franca/
Carregado (A1), Coimbra Sul/Coimbra Norte (A1) 
e Ermesinde/Valongo (A4). 
A Brisa assume-se hoje como o maior investidor pri-
vado em Portugal na área da construção e obras pú-
blicas, apesar de não ser uma empresa construtora. 

Nos próximos dois anos, a Brisa prepara-se para investir cerca  
de 100 milhões de euros na sua rede principal de auto-estradas
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Ficha técnica

Comité de Inovação  
promoveu sessão sobre  
Gestão de Parcerias de IDI 

O Comité de Inovação do Grupo José 
de Mello promoveu, no dia 29 de No-
vembro, mais um Encontro de Inova-
ção, desta vez subordinado ao tema 
“Gestão de Parcerias de IDI”.
O evento teve lugar nas instalações 
fabris da CUF – Químicos Industriais 
(CUF-QI) em Estarreja e contou com 
a participação de cerca de 40 quadros 
provenientes das empresas participa-
das, para além de diversos convidados 
externos de entidades parceiras, como 
foram os casos dos representantes da 
Universidade de Aveiro, do Institu-
to de Telecomunicações, da Univer-
sidade do Texas, da MakeWise e da 
TrueWind-Chiron. Contou ainda  com 
Manuel Ramalho Eanes, Administra-
dor da Zon Optimus, a quem coube a 
primeira intervenção do dia.
Para além das habituais intervenções 
temáticas de oradores internos e ex-
ternos, a agenda de trabalhos com-
preendeu também uma mesa redon-
da com a apresentação de case studies 
das quatro plataformas de negócio do 
Grupo José de Mello, tendo havido 
ainda uma visita guiada às instalações.

Bolsa D. Manuel de Mello apoia 
investigação em turberculose

A José de Mello Saúde e a Funda-
ção Amélia de Mello entregaram, 
no dia 27 de Novembro no Hospi-
tal de Braga, a Bolsa D. Manuel de 
Mello ao jovem investigador Hélder  
Novais e Bastos. 
A Bolsa, no valor de 12.500 euros, 
vai apoiar uma investigação sobre o 
impacto das diferentes linhagens do 
mycobacterium tuberculosis, agen-
te patogénico da tuberculose, uma 
doença que continua a ser um pro-
blema de saúde pública global. 
O júri da Bolsa, que este ano registou 
um recorde de participação (50 pro-
postas de investigação), integra re-
presentantes dos conselhos científicos 
das principais faculdades de medicina 
e escolas de saúde portuguesas.

CUF realiza 
simulacro  
de incêndio 
em Estarreja 

Efacec ganha projecto na Irlanda

Campanha de Natal da Brisa oferece carro e 40 mil km em portagens

Fonte da Serrana Tinto 2012 conquista prata no IWC

“Braço Direito” com  
47 voluntários aderentes

No âmbito do Programa de Voluntaria-
do do Grupo José de Mello e da parceria 
com a Junior Achievement Portugal, 47 
voluntários das várias plataformas de ne-
gócio estiveram envolvidos na iniciativa 
“Braço Direito - Um dia no teu futuro”, 
que decorre ao longo de um dia de trabalho, no 
qual alunos do Ensino Secundário acompanham 
voluntários no seu ambiente de trabalho e partici-
pam nas suas actividades diárias. 
Estas acções realizaram-se maioritariamente entre 

os dias 18 e 22 de Novembro e contaram com a par-
ticipação de 37 voluntários da Brisa, sete da Efacec, 
dois da José de Mello e um da M Dados.
O Programa de Voluntariado do Grupo José de Mello 
conta actualmente com mais de 200 voluntários.

A Campanha de Natal que a Bri-
sa tem em curso este ano ficará 
marcada pela promoção de um 
concurso através do qual serão 
premiados cinco automobilistas. 
O primeiro prémio será um Toyo-
ta Yaris Híbrido e os restantes 
quatro prémios serão 10.000 
quilómetros em portagens grátis.
A mecânica do concurso, que 
estará no ar até 6 de Janeiro, é 

O vinho Fonte da Serrana Tinto 2012 conquistou uma medalha de prata na Tranche 1 da edição 
de 2014 de um dos mais importantes concursos internacionais de vinho, o International Wine 
Challenge. O concurso decorre em duas tranches, a primeira cujos resultados foram divulgados 
no dia 4 de Dezembro, e uma segunda, cujos resultados serão divulgados no início de Maio do 
próximo ano. Mais informações em www.ravasqueira.com

simples, bastando, pa-
ra participar, que os 
utilizadores das auto-
-estradas que integram 
a Brisa Concessão Ro-
doviária (BCR) sejam 
portadores de Via Ver-
de. O passo seguinte 
é o registo em www.
brisa.pt. A acção é destinada a 
pessoas singulares, com identifi-

cadores das classes 1, 2 
e 5. Aos automobilistas 
que, no momento do 
registo, fizerem “Like” 
na página de Facebook 
da Brisa, a BCR atribui-
rá o dobro dos cupões 
digitais. O sorteio final é 
no dia 17 de Janeiro e os 

vencedores serão anunciados no 
dia 20 de Janeiro.

As instalações 
fabris da CUF – 
Químicos Indus-
triais em Estarreja foram palco, no dia 21 de No-
vembro, de um simulacro de incêndio que, além 
de todos os meios internos afectos à segurança, 
contou ainda com a participação de uma ambu-
lância dos Bombeiros de Estarreja, uma vez que 
no cenário idealizado, o suposto acidente teria 
provocado um ferido por intoxicação, que seria 
evacuado para o hospital mais próximo. 
O objectivo deste simulacro foi testar a operacio-
nalidade dos elementos integrantes das Equipas 
de Intervenção e Grupo de Operações de Emer-
gência (GOE), bem como avaliar a eficácia dos 
meios de comunicação de emergência. 

A Efacec assinou, em meados de Dezembro, um con-
trato para fornecimento integral dos sistemas electro-
mecânicos de uma nova linha do Metro de Dublin, 
mais concretamente a linha LCC (LUAS Cross City), 
um dos desenvolvimentos mais importantes na ar-
ticulação do transporte público na capital irlandesa, 
que permitirá interligar, através do centro da cidade, 
as duas linhas de metro existentes.
Este contrato, devido à sua dimensão e abrangência, 
é resultado da competência da Efacec na área dos 
transportes, já demonstrada na execução de contra-
tos anteriores com 
o mesmo cliente, 
mas também nos 
metros de Nottin-
gham (Reino Uni-
do), Bergen (No-
ruega) ou Cádiz 
(Espanha).


