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Ministro do Ambiente visitou Efacec

A Efacec recebeu, no dia 11 de Abril, no 
pólo tecnológico da Maia, a visita do Mi-
nistro do Ambiente, Ordenamento do 
Território e Energia, Jorge Moreira da Sil-
va. Antecipando o crescimento da mo-
bilidade eléctrica à escala internacional, 
Jorge Moreira da Silva destacou o papel 
da Efacec nesta área, antecipando a cria-
ção de um cluster português que envolva 
empresas e centros de investigação para 
induzir crescimento, emprego e desen-
volvimento sustentável. 
O portfólio da Efacec nesta actividade, 
que nasceu em 2009 com o projecto 
Mobi.E, inclui infra-estruturas de carre-
gamento para particulares (condomínios 
e habitações), infra-estruturas públicas, 
carregadores rápidos, sistemas de gestão 
e integração da rede, para além da parti-
cipação no projecto autocarro eléctrico.

O Hospital de Vila Franca de Xi-
ra celebrou, no dia 28 de Mar-
ço, o primeiro aniversário desde 
que passou a funcionar nas no-
vas instalações, tendo a ocasião 
sido aproveitada para o anúncio 

Hospital de Vila Franca de Xira celebra 
1º aniversário com acções sociais
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CUF e PACOPAR apoiaram  
12 entidades de Estarreja 

A CUF e as restantes empresas do Pólo 
Químico de Estarreja entregaram recen-
temente um conjunto de apoios a 12 
entidades de Estarreja, no valor de 45 
mil euros. Inseridos no programa anual 
de apoios financeiros do PACOPAR, os 
apoios irão contribuir para a concretiza-
ção de projectos nas áreas educativa, de 
apoio social e protecção civil. 
As 12 entidades seleccionadas, a partir 
de 35 candidaturas, relacionam-se com a 
melhoria de infra-estruturas e aquisição 
de equipamentos para valências sociais, 
como lares de idosos, centros de dia e in-
fantários, para além da compra de mate-
riais educativos e adaptação de um veícu-
lo de combate a incêndios.
Desde que vigora o PACOPAR, as empre-
sas do Pólo Químico de Estarreja já apoia-
ram um total de 110 projectos de institui-
ções locais. 

Via Verde lança aplicação mobile

A nova aplicação Via Verde Mobile, uma verdadeira loja acessível 24 horas por dia, 
vai ser lançada no próximo dia 3 de Maio, estando disponível para smartphones com 
os sistemas operativos Android e iOS. Concebida ao estilo homebanking, esta nova 
app vai tornar mais prático, mais rápido e mais cómodo o relacionamento entre os 
clientes e a Via Verde, já que permite a alteração de dados pessoais, alteração de 
matrículas, consulta de movimentos e extractos e consulta de alertas de anomalias, 
entre outras funcionalidades. A nova aplicação Via Verde conta ainda com uma cal-
culadora de percursos, que mostra aos clientes as taxas de portagem praticadas em 
todas as concessionárias de pontes e auto-estradas.

da criação de um fundo de res-
ponsabilidade social no valor de 
50 mil euros. 
Criado com o apoio da Funda-
ção Amélia de Mello e inserido 
na política de responsabilidade 

O hospital público gerido pela José de Mello Saúde anunciou  
a criação de um fundo de responsabilidade social e instituiu  
uma estrutura de promoção do desenvolvimento sustentável

Última hora

social da José de Mello Saúde, 
este novo fundo tem como prin-
cipal objectivo fomentar projec-
tos ou programas específicos de 
apoio à comunidade envolven-
te, através da atribuição de bol-
sas de solidariedade, reconhe-
cendo-se assim a relevância da 
promoção da integração social, 
do bem-estar, do desenvolvi-
mento e da valorização pessoal 
das populações dos cinco con-
celhos que o hospital serve.
Foi também instituído o Con-
selho para o Desenvolvimento 
Sustentado do hospital, um ór-
gão presidido por Maria da Luz 
Rosinha, ex-presidente da Câ-
mara de Vila Franca de Xira e 
que integra também um conjun-
to de individualidades de reco-
nhecida capacidade, idoneida-
de e mérito, representantes dos 
cinco municípios, de instituições 
de saúde e do Instituto de Segu-
rança Social. A sua acção vai ser 
coordenada com os agentes po-
líticos, sociais e económicos da 
área do hospital.
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Ficha técnica

Via Verde remodela  
loja de Almada 

A Loja da Via Verde de Almada, situa-
da junto à ponte 25 de Abril, foi alvo 
de um projecto de remodelação com o 
objectivo de melhorar a capacidade de 
resposta e proporcionar uma maior co-
modidade aos clientes que ali se deslo-
quem. O atendimento é realizado aos 
dias úteis entre as 8h30 e as 20h00 e 
aos sábados entre as 9h30 e as 15h00.

Tempos de espera dos hospitais 
CUF na Internet

Os tempos de espera dos serviços de 
Atendimento Permanente dos hospi-
tais CUF Descobertas e CUF Infante 
Santo, em Lisboa, já estão disponíveis 
em tempo real, nos sites das respeti-
vas unidades, podendo igualmente 
ser consultados em qualquer telemó-
vel com acesso à internet. 
O tempo de espera é actualizado a ca-
da 5 minutos, é aproximado e repre-
senta a média da duração entre a ad-
missão e o atendimento médico das 
senhas verdes dos últimos 30 minutos. 

Monte da Ravasqueira lança  
MR Premium branco e rosé

O Monte da Ravasqueira está a pro-
ceder ao lançamento do MR Premium 
Branco 2012 e do MR Premium Rosé 
2013, dois vinhos inéditos, personali-
zados e dirigidos ao segmento mais 
exigente e qualificado do mercado. 
A exemplo do que sucedeu com o 
MR Premium Tinto 2007, lançado em 
Abril de 2010, também estes dois no-
vos vinhos representam uma home-
nagem a José Manuel de Mello. MR 
Premium Branco 2012 é resultado de 
um lote de uvas das castas Viognier, 
Alvarinho, Semillon, Arinto e Mar-
sanne, enquanto que MR Premium 
Rosé 2013 é resultado de uma crite-
riosa selecção de uvas da casta Tou-
riga Nacional. Mais informações em 
www.ravasqueira.com

Efacec vence concurso em Malta 

Brisa promove segurança rodoviária entre os jovens

Selecta celebra protocolo com ISEG

Ser Solidário 2013

Nova clínica CUF em São Domingos de Rana

Entrou em funcionamento no dia 1 de Abril a nova 
clínica CUF São Domingos de Rana. Com mais esta 
abertura, a Saúde CUF reforça a sua rede de clínicas 
de proximidade, depois da entrada em funciona-
mento, em Janeiro, da clínica CUF Mafra. Consultas, 
análises e exames complementares de diagnóstico 
são alguns dos serviços disponíveis na nova clíni-
ca CUF São Domingos de Rana. Além de Medicina 
Geral e Familiar, a clínica CUF terá também consul-
tas de Ginecologia, Pediatria, Cardiologia, Otorri-
nolaringologia, Medicina Dentária, Oftalmologia, 
Ortopedia, Cirurgia Geral e Vascular, entre outras 

especialidades. Esta nova unidade de saúde tem 
acordos com a maioria das seguradoras e subsiste-
mas de saúde. Com um horário de funcionamento 
de segunda a sexta-feira, entre as 7h e as 21h30 e 
aos sábados entre as 8h e as 19h, a nova clínica dis-
põe também de um serviço de consultas de Medici-
na Geral e Familiar sem necessidade de marcação, a 
funcionar de segunda a sexta-feira entre as 8h e as 
21h30 e aos sábados entre as 8h e as 19h. A clínica 
CUF São Domingos de Rana funciona no n.º 195 da 
Rua Afonso de Albuquerque. Mais informações em 
www.cufsaodomingosderana.pt

50 alunos, com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos, par-
ticiparam, de 7 a 11 de Abril, na iniciativa Brisa Student Drive Camp, 
que se enquadrou na semana Braga Capital Jovem da Segurança 
Rodoviária e que envolveu um conjunto alargado de actividades que 
combinaram o lazer e a aprendizagem em torno da temática da Se-
gurança e Prevenção Rodoviária.

Um consórcio liderado pela Efacec venceu recen-
temente em Malta um concurso público interna-

cional para o fornecimento de uma 
Central de Valorização Orgâ-

nica em que participaram 
vários concorrentes eu-
ropeus. Fazendo parte 
de um núcleo muito 
restrito de três empre-
sas a nível mundial que 

detêm tecnologia de 
tratamento de resíduos 

por via húmida, a Efacec é 
líder do consórcio que integra 

uma empresa alemã e uma maltesa, reforçando 
as suas referências e reputação nesta área. O con-
trato, que ascende a 49 milhões de euros, envolve 
diversos trabalhos que abrangem o desenvolvi-
mento a construção e exploração de uma central 
de tratamento mecânico e biológico e deverão 
estar concluídos em Setembro de 2016.

A Selecta e o Instituto Superior de Economia e Ges-
tão (ISEG) celebraram, no dia 31 de Março, um pro-
tocolo que visa apoiar um prémio a atribuir anual-
mente à melhor Tese de Mestrado do curso de 
Gestão e Avaliação Imobiliária, que vai já na sua 13ª 
edição. O júri do prémio é composto por elemen-
tos da direcção do ISEG e do curso de Mestrado, 
para além de representantes do conselho de admi-
nistração da Selecta. A assinatura deste protocolo 
contou com a participação de João Duque, presi-
dente do ISEG, José Antonio de Mello, presidente 
da Selecta, João Carvalho das Neves, director do 
Curso de Mestrado e Diogo Pinto Gonçalves, ad-
ministrador da Selecta e coordenador e docente da 
cadeira de Estratégia Imobiliária do mesmo curso.

Os apoios financeiros que resultaram da edição 
2013 do projecto Ser Solidário na CUF, Efacec, José 
de Mello e José de Mello Saúde foram entregues 
no dia 12 de Março. ATL da Galiza, Obra do Frei Gil, 
Angel – Associação de Síndrome de Angelman de 
Portugal e Fundação Rui Osório de Castro foram as 
quatro entidades mais votadas pelos colaboradores 
solidários, tendo recebido, cada uma, um apoio de 
quatro mil euros. Também no âmbito do projecto 
Ser Solidário, a Brisa atribuiu, no dia 12 de Abril, dois 
apoios de 22 mil euros cada um ao Centro Social e 
Paroquial de Aveiras de Cima e à Fundação Realizar 
um Desejo (Make a Wish).


