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Efacec participa na reabilitação  
da barragem de Luachimo

A Efacec assinou, no início de Fevereiro, 
um importante contrato no valor de 83 
milhões de dólares, que visa a reabilitação 
e o reforço de potência da barragem an-
golana de Luachimo, situada na província 
de Lunda-Norte.
Ao abrigo deste contrato, a Efacec partici-
pará numa empreitada de reabilitação dos 
equipamentos já existentes e na constru-
ção de uma nova central hidroeléctrica, o 
que compreende estudos, projecto, fabri-
co, transporte, montagem, ensaios e colo-
cação em serviço de todos os equipamen-
tos hidromecânicos, grupos geradores, ins-
talações eléctricas e automação. 
Com uma duração prevista de 37 meses, o 
contrato foi celebrado com a Niara Power, 
enquanto subcontratada da companhia 
chinesa de engenharia e construção Ge-
zhouba Group, uma das maiores e mais re-
levantes empresas mundiais no sector da 
construção civil e, em particular, na cons-
trução de barragens.

A nova unidade da José de Mello Saúde localizada em 
Mafra, cuja actividade arrancou no dia 15 de Janeiro, 
oferece um vasto conjunto de cuidados de saúde, que 
inclui consultas sem marcação, análises e outros exames 
e ainda atendimento de enfermagem. 
Além de Medicina Geral e Familiar, a clínica CUF Mafra 
dispõe de consultas de Ginecologia, Pediatria, Oftalmo-
logia, Pneumologia, Imunoalergologia, Ortopedia, Car-
diologia, Otorrinolaringologia e Urologia, entre outras. 
Com um horário de funcionamento de segunda a sex-
ta-feira das 7:30h às 21:30h e ao sábado das 8h às 19h, 
esta clínica possui 8 gabinetes de consulta, 2 salas de 
exame, 1 sala de colheitas e 1 sala de tratamentos/pos-
to médico, tendo acordos com a maioria das segurado-
ras e subsistemas de saúde. 
A abertura desta clínica, que funciona em estreita ar-
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Via Verde abriu nova loja em Oeiras

A Via Verde abriu recentemente a sua nova 
loja em Oeiras, que oferece mais comodi-
dade e mais serviços aos clientes.
Situada na área de serviço de Oeiras da 
A5 (auto-estrada da Costa do Estoril), no 
sentido de Lisboa para Cascais, a nova loja 
está também acessível aos clientes prove-
nientes do sentido de Cascais para Lisboa, 
através da passagem superior ali existente.
A nova loja de Oeiras abriu em Janeiro e 
veio substituir a loja de Carcavelos, loca-
lizada no edifício sede da Brisa e já encer-
rada.
No total, a Via Verde tem distribuída por 
todo o País uma rede de oito lojas e 15 
postos de atendimento, tendo ainda acor-
dos firmados com os CTT, delegações do 
ACP, stands MSCAR e concessionários Sal-
vador Caetano. PACOPAR promove aula de química 

para crianças de Estarreja

Mais de 850 crianças do concelho de Estarreja dos 7º, 8º e 9º anos de escola-
ridade terão uma aula diferente no próximo dia 6 de Março, uma vez que os 
laboratórios das suas escolas irão receber um monitor da Science4You que, 
ao longo de uma hora, irá mostrar-lhes como a ciência pode ser divertida. 
A iniciativa é da CUF Químicos Industriais e das restantes empresas químicas 
que integram o PACOPAR e que, desta forma, cumprem os seus objectivos 
educativos e de sensibilização para a importância da química nas socieda-
des modernas. 

ticulação com a clínica CUF Torres Vedras, insere-se 
numa política de criação de unidades de proximidade, 
cujo objectivo é levar a cada vez mais portugueses os 
cuidados de saúde da José de Mello Saúde. 
A abertura de Mafra coincidiu com uma suave re-
formulação da marca, assente em estudos de mer-
cado que associam a rede Saúde CUF a cuidados 
de saúde de elevada qualidade, prestados de forma 
humanizada. 
Assim, a sigla CUF passou a surgir sempre em primei-
ro plano, seguindo-se a referência à localização da 
unidade e, por último, a sua tipologia. 
A nova clínica está localizada na Rua Almirante 
Gago Coutinho, n.º 4, bem no centro de Mafra,  
e os seus serviços podem ser consultados em 
www.cufmafra.pt.

A abertura de uma nova clínica em Mafra insere-se  
numa política de criação de unidades de proximidade
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Ficha técnica

FAM lança Bolsa Pedro Maria 
José de Mello Costa Duarte

A Fundação Amélia de Mello (FAM) 
vai lançar nos próximos dias, com o 
apoio da José de Mello Saúde, a se-
gunda edição da Bolsa Pedro Maria 
José de Mello Costa Duarte, no mon-
tante de €12.500, destinada a promo-
ver projectos de investigação e estu-
dos em Síndrome de Angelman.
Podem candidatar-se profissionais e 
estudantes das áreas de medicina, en-
fermagem, técnicos dos meios com-
plementares de diagnóstico e terapêu-
tica, de bioengenharia e de tecnolo-
gias de informação, individualmente 
ou integrados em equipas.
Para esta segunda edição, a Funda-
ção Amélia de Mello espera poder vir 
a contar com o elevado nível de qua-
lidade apresentado nas sete candida-
turas do ano anterior.
O júri apreciará os projectos no final 
de Maio.

Concurso Postal de Natal 2013 
contou com 62 desenhos

O Concurso Postal de Natal 2013, pro-
movido junto dos colaboradores das 
empresas do Grupo José de Mello no 
sentido de estimular os seus filhos me-
nores de 12 anos a apresentarem pro-
postas de desenho para o postal de 
Natal, produzido apenas em formato 
electrónico, contou com a participa-
ção de 62 propostas. 
O júri, composto por representantes 
da Brisa, CUF,  Efacec, José de Mello 
SGPS e José de Mello Saúde elegeu 
como vencedor o desenho da autoria 
de Afonso (ver imagem), de 8 anos, fi-
lho de uma colaboradora da CUF. 

Comité de Inovação promove 
encontro sobre Open Innovation

Brisa premiou automobilistas

“Conhecer o Grupo” realizou 14ª edição

Monte da Ravasqueira lança vinhos da vindima 2013

Saúde CUF lança app inovadora

A Saúde CUF lançou, em Feverei-
ro, uma aplicação (app) para te-
lefones móveis, a partir da qual 
é possível gerir todo o relaciona-
mento com as unidades que inte-
gram a rede de unidades privadas 
da José de Mello Saúde
A app myCUF, a primeira do gé-
nero em Portugal, está disponível 

gratuitamente na 
Appstore para dis-
positivos com sis-
tema IOS e na Googleplay para 
dispositivos com sistema Android.
A inscrição no myCUF pode ser 
realizada em www.saudecuf.pt, 
ficando o cliente com acesso a 
informação personalizada so-

bre todas as interacções 
com todas as unidades 
nos últimos três anos 

(consultas, exames, facturas), 
assim como as marcações agen-
dadas. Na mesma área pessoal 
pode ser gerida a informação 
sobre os descendentes menores 
de 16 anos.

O Programa “Conhecer o Grupo 
José de Mello” registou, nos dias 
19, 20 e 21 de Fevereiro, a sua 
14ª edição, tendo contado com a 

O Monte da Ravasqueira acaba de lançar no mercado os primeiros vinhos resultantes 
da vindima de 2013, nomeadamente o Monte da Ravasqueira Branco 2013, o Monte da 
Ravasqueira Rosé 2013 e o Fonte da Serrana Branco 2013.
Praticamente ao mesmo tempo foram também lançados no mercado os tintos Monte 
da Ravasqueira Vinha das Romãs 2011 e Monte da Ravasqueira Sangiovese 2012, para 
além do branco Monte da Ravasqueira Viognier 2012.

A José de Mello Saúde elegeu 2014 como o Ano do Colaborador. Sob o lema 
“EU SOU José de Mello Saúde”, este programa tem como objectivo central con-
tribuir para a valorização profissional e pessoal dos colaboradores, assim como contribuir para uma maior 
partilha dos Valores e da Visão da organização. Ao longo do ano, os colaboradores serão convidados a 
participar num vasto conjunto de actividades, nas áreas da informação, solidariedade, desporto e lazer.

participação de 31 colaboradores 
das várias empresas participadas, 
com o objectivo de permitir co-
nhecer a realidade dos diferentes 
negócios, desenvolver valores co-
muns ao Grupo e criar sinergias 
internas.
Esta edição teve início no edifício 
sede do Grupo José de Mello, a 
que se seguiram visitas ao hospi-

tal CUF Descobertas em Lisboa, 
às instalações da Innovnano em 
Coimbra, ao hospital CUF Porto, 
à fábrica da Efacec na Arroteia, 
ao pólo da CUF em Estarreja e às 
instalações da Brisa em Carcave-
los, tendo terminado, no terceiro 
dia, com uma visita e almoço no 
Monte da Ravasqueira, em Ar-
raiolos.

O Hospital Vila Franca de Xira vai acolher, no dia 
próximo dia 28 de Fevereiro, mais um encontro 
promovido pelo Comité de Inovação do Grupo 
José de Mello, desta vez sobre Open Innovation e 
dirigido a administradores, directores e gestores 
das empresas participadas que tenham respon-
sabilidades ao nível de I&D, logística, inovação e 
gestão de projectos.
Apresentar o conceito de Open Innovation, parti-
lhar os principais modelos de Open Business, par-
tilhar um exemplo de organização externa que 
utiliza o conceito de Open Innovation de forma 
sistemática e partilhar um case study de um dos 
negócios do Grupo José de Mello são os principais 
objectivos deste encontro.

A Brisa premiou cinco utilizadores da sua rede de 
auto-estradas com um Toyota Yaris Híbrido e quatro 
prémios de 10.000 quilómetros em portagens grá-
tis, no âmbito do concurso que promoveu no Natal 
e que esteve no ar entre 9 de Dezembro de 2013 e 6 
de Janeiro de 2014. O objectivo foi recompensar os 
condutores que optaram pela utilização das auto-
-estradas da Brisa Concessão Rodoviária na altura 
do Natal e passagem de ano, contribuindo para uma 
relação positiva com os seus clientes.

A SUA ÁREA PESSOALNOS SITES SAÚDE CUF

Saiba mais em
www.mycuf.pt

Ative a sua conta nas nossas receções e aceda à sua informação pessoal:
 Atividade  Marcações  Exames e resultados  Faturas  Informação Descendentes

JÁ ADERIU AO MY CUF?

APP MY CUF, O MY CUF NO SEU TELEMÓVEL OU TABLET*
*Na pesquisa da App através de iPad, deve selecionar o filtro “iPhone Only”

Bolsa Pedro Maria José de Mello Costa Duarte

A Fundação Amélia de Mello, com o fim de 
contribuir para a investigação e estudos sobre a Síndrome de Angelman, 

instituiu a Bolsa Pedro Maria José de Mello Costa Duarte.

Com um carácter anual e com o valor de 12.500 Euros, esta Bolsa destina-se a profissionais e estudantes das áreas de medicina, 
enfermagem, técnicos de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, de bioengenharia e de tecnologias de informação, 
individualmente ou integrados em equipas, que desenvolvam trabalhos de investigação e estudos em Síndrome de Angelman, 

designadamente nas áreas de protocolos para diagnóstico e protocolos/dispositivos/ajudas técnicas para intervenção e melhoria de 
cuidados e de condições de vida das pessoas com esta síndrome. 

As candidaturas devem ser entregues até ao dia 30 de Abril de 2014, em formato papel, ou enviadas por e-mail para os contactos abaixo 
indicados e devem conter a nota curricular do candidato e os objectivos e descrição do trabalho/estudo.

A decisão do júri será anunciada até ao dia 16 de Junho de 2014.

12.500 Euros

José de Mello Saúde, S.G.P.S., S.A.
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