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Domus Vida 
promove 
campanha  
de Verão

A Domus Vida tem em curso uma cam-
panha de Verão, com condições especial-
mente criadas para o período das férias. 
A oferta é desenhada para estadas de cur-
ta duração, com um mínimo de 15 dias e 
com preços diários convidativos, a partir 
de 78 euros por dia, por pessoa. 
Para além do acesso aos programas Vida 
Activa e Estimulação Cognitiva, bem como 
às diversas actividades de lazer, os clientes 
que pretendam aproveitar esta campanha 
beneficiam de acompanhamento médico 
e de serviço de enfermagem e assistencial. 
A promoção é válida nos meses de Junho 
a Setembro. Para os familiares dos colabo-
radores das empresas do Grupo José de 
Mello haverá um desconto de 10%.
Para mais informações e reservas sobre es-
te ou outros programas existentes, os cola-
boradores devem ligar para o número de 
telefone 707 506 506 ou consultar o site 
da José de Mello Residências e Serviços em 
www.jmellors.pt

No âmbito do Programa de Voluntariado do Grupo 
José de Mello, realizou-se no passado dia 20 de Ju-
nho, no Monte da Ravasqueira, em Arraiolos, mais 
um Dia do Voluntário. 
Pelo terceiro ano consecutivo, mais de 100 colabo-
radores das várias empresas do Grupo José de Me-
llo, integrados como voluntários nas cinco institui-
ções parceiras do Programa de Voluntariado, junta-
ram-se para partilhar experiências e conhecimentos, 
passando um dia diferente.
A realização de uma actividade de team building, 
envolvendo trabalho em equipa, estratégia, lideran-
ça e comunicação, foi um dos pontos altos do Dia 

Dia do Voluntário 2014 
no Monte da Ravasqueira
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Efacec instala sistemas  
de carga rápida para veículos 
eléctricos na Alemanha

A Efacec acaba de instalar nove pos-
tos de carregamento rápido de veícu-
los eléctricos na auto-estrada alemã A9, 
que liga Munique e Leipzig, o que permi-
te aos condutores de veículos eléctricos 
movimentarem-se sem preocupações 
ao longo de uma extensão com 430 
km, dadas as alternativas de carrega-
mento que passaram a estar disponíveis.  
A instalação destes Carregadores Rápi-
dos QC45DC Efacec insere-se num pro-
jecto mais amplo de mobilidade eléctrica 
na ligação entre as regiões da Baviera e 
da Saxónia, no qual estão envolvidas a 
Siemens, a E.ON e a BMW, que construí-
ram os nove postos com sistemas Efacec.
Os carregadores da Efacec contemplam 
tecnologia combinada de sistemas DC 
de Carregamento Rápido DC-CCS (Com-
bined Charging System) e de Carrega-
mento AC (Corrente Alternada), traba-
lhando em paralelo e permitindo a carga 
simultânea de dois veículos.

Comité de Inovação promove sessão  
sobre Vigilância Tecnológica e Financiamento

O Comité de Inovação do Grupo 
José de Mello realiza, no dia 27 de 
Junho, mais um Encontro de Ino-
vação, desta vez subordinado ao 
tema “Vigilância Tecnológica e Fi-
nanciamento”.
O evento tem lugar no novo Cen-
tro de Congressos do iParque, em 

Coimbra, onde está instalada a In-
novnano, que integra o universo 
de participações da CUF, e conta 
com a participação de cerca de 70 
quadros provenientes das empre-
sas participadas, para além de al-
guns convidados externos de enti-
dades parceiras.

Este Encontro de Inovação pre-
tende abordar a importância das 
actividades de Vigilância para as 
empresas e para o crescimento 
dos negócios, através da explora-
ção das dimensões Vigilância Tec-
nológica e Vigilância de Oportuni-
dades de Financiamento Externas.

do Voluntário 2014, que ficou também marcado 
por intervenções destinadas a fazer o ponto de si-
tuação do Programa de Voluntariado e a dar a co-
nhecer os resultados dos inquéritos de satisfação 
feitos aos voluntários e às cinco instituições parcei-
ras (Associação Coração Amarelo, ATL da Galiza, 
Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos, 
Junior Achievement Portugal e Obra do Frei Gil). 
O encerramento foi feito por Pedro de Mello, vice-
-presidente do Grupo José de Mello, que realçou 
a importância do Dia do Voluntário como forma 
de reconhecer e homenagear os colaboradores 
que integram o Programa de Voluntariado.

O Monte da Ravasqueira acolheu os mais de 100 colaboradores  
das empresas do Grupo José de Mello que participaram no  
Dia do Voluntário 2014

Última hora
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Reserve agora o seu programa pessoal • Informações e reservas 707 506 506

Programas de Vida Activa, Actividades de Lazer, Reabilitação, Estimulação cognitiva, Ginástica mental.

A Domus Vida é o local privilegiado para uma estadia de saúde e bem-estar com o  serviço e segurança de que necessita.

78€
DESDE

POR DIA
POR PESSOA

Faça férias em segurançajunto ao mar

10% DESCONTO PARA FAMILIARES

DE COLABORADORES

Campanha válida de 1 de Junho a 30 de Setembro
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Ficha técnica

Mcall ganha troféu Gold da APCC

A Mcall, empresa criada pela Brisa em 
1992, foi reconhecida pela Associação 
Portuguesa de Call Centers (APCC) com 
o troféu Gold na Categoria “Outros Sec-
tores” pelo serviço desempenhado para a 
Via Verde Portugal.
Este galardão, entregue no dia 29 de 
Maio, é o reconhecimento das boas prá-
ticas implementadas ao nível da gestão 
estratégica, operacional, tecnológica e, 
sobretudo, ao nível do capital humano no 
contact center da Mcall. 

Candidaturas abertas para  
Bolsas de Estudo 2014/2015

A Fundação Amélia de Mello (FAM) tem 
em curso, uma vez mais e até 15 de Se-
tembro, o programa de candidaturas pa-
ra as Bolsas de Estudo relativas ao ano 
lectivo de 2014/2015.Este programa vi-
sa apoiar o desenvolvimento e formação 
de filhos de colaboradores das empresas 
do Grupo José de 
Mello que dese-
jem obter uma 
licenciatura no 
ensino univer-
sitário, através 
do qual a FAM 
compar t i c ipa 
no pagamento 
das propinas no 
decurso dos es-
tudos.

Brisa, Egis e NedMobiel formam novo consórcio de mobilidade

CUF com novo site na internet

A CUF tem, desde o dia 16 de Ju-
nho, um novo site corporativo na 
internet.
Com um grafismo diferente, me-
nus renovados e conteúdos dirigi-
dos a diferentes públicos, o novo 
site CUF está disponível no ende-
reço habitual, em www.cuf.pt 
Os sete diferentes menus dão a 
conhecer a CUF enquanto em-
presa química centenária, quer 
através dos produtos que fabri-
ca, quer através dos seus valo-
res e história, ou ainda das li-
nhas estratégicas que orientam 

a sua actividade presente. 
No novo site CUF são destacados 
três grandes temas: as pessoas 
que quotidianamente ajudam a 
construir a empresa, a aposta es-
tratégica na inovação e as preocu-
pações e acções que a CUF realiza 
em prol da sustentabilidade e das 
comunidades locais. 
Ao longo de muitas páginas di-
gitais, quem navegar no site da 
CUF poderá recolher informa-
ções sobre as características de 
todos os produtos que a empre-
sa fabrica nas diferentes unidades 

industriais, da química pesada às 
nanopartículas. Poderá também 
conhecer alguns dos momentos 
mais marcantes da vida da orga-
nização e a forma como a CUF se 
relaciona com os seus colabora-
dores e restantes stakeholders. 

A Egis juntou-se, no dia 28 de 
Maio, à Brisa e à Nedmobiel, 
accionistas-fundadores da BNV 
Mobility, numa parceria que visa 
oferecer serviços inovadores e de 
gestão na área da mobilidade.

Hospital de Braga 
recebeu 1º Congresso 
do Internato Médico 
José de Mello Saúde

O Hospital de Braga aco-
lheu, no dia 23 de Maio, 
o 1º Congresso do In-
ternato Médico José de 
Mello Saúde, um evento 

promovido pela Academia CUF, que con-
tou com a participação de cerca de 150 
médicos internos de todas as unidades e 
que teve como grande objectivo promover 
a partilha de conhecimento e incentivar o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
competências dos profissionais.

O Monte da Ravasqueira vai participar no arraial Santos ao Cubo, um 
evento promovido pela Let’s Help que procura aglutinar num único dia 
os festejos alusivos aos santos populares e que ocorre no dia 27 de Junho 
a partir das 20 horas no Museu da Carris, em Lisboa. O Monte da Ravas-
queira assume o estatuto de parceiro do evento e fornecedor oficial de 
vinhos. A Let’s Help é uma organização sem fins lucrativos dedicada ao 
empreendedorismo social. Mais informações em www.letshelp.pt

Com a gestão da mobilidade a 
crescer em importância, a Egis, 
líder mundial na área da enge-
nharia, estruturação de projec-
tos e serviços de operação, vem 
acrescentar valor à BNV Mobi-
lity, que ganha assim uma di-
mensão global. 
A BNV Mobility tem desenvol-
vido vários projectos de suces-
so na gestão da mobilidade, 
nomeadamente na gestão de 

horas de ponta, os quais condu-
ziram a mudanças positivas no 
comportamento dos conduto-
res frequentes. O mais recente 
projecto foi o Wild! van de spits, 
implementado em Roterdão e 
que, em dois meses, conta com 
mais de 10.000 participantes 
que são recompensados mone-
tariamente por evitarem circular 
nos acessos à cidade de Roter-
dão durante as horas de ponta.

Efacec promove workshop 
para fornecedores

A Efacec promoveu o I Workshop Efasst para forne-
cedores da empresa, num total de mais de 160 par-
ticipantes provenientes de mais de 100 empresas. 
Envolver e informar todos os fornecedores da Efa-
cec rumo a uma maior celeridade e proximidade na 

gestão do relacionamento 
foi o objectivo principal do I 
Workshop Efasst (portal pa-
ra fornecedores da Efacec), 
que teve lugar em Lisboa no 
dia 20 de Maio e no Porto 
no dia 23 de Maio. 

Clínica CUF Cascais venceu 1º Torneio 
de Futebol José de Mello Saúde

O Estádio Municipal 
de Oeiras foi palco, 
no passado dia 31 de 
Maio, do 1º Torneio 
de Futebol José de 
Mello Saúde. 
Todas as unidades estiveram representadas, num 
total de 14 equipas inscritas e mais de 150 joga-
dores. A equipa vencedora foi a Clínica CUF Cas-
cais, que derrotou na final a equipa do Hospital 
CUF Porto. O Hospital de Braga e o Hospital Vila 
Franca de Xira foram os semi-finalistas.

Monte da Ravasqueira no Santos ao Cubo

› FORMAÇÃO MÉDICA E FUTURO

23 de Maio de 2014 • Hospital de Braga 

14h00 MESA 2: “SÍNDROMES CORONÁRIOS AGUDOS”

 Moderadores:

 Dr. Adelino Correia (Cardiologia). Médico do Hospital de Braga

 Dr. Carlos Rabaçal (Cardiologia). Médico do Hospital Vila Franca de Xira

 Internos:

 Dra. Carina Arantes (Cardiologia). Médica Interna do Hospital de Braga

 Dra. Juliana Martins (Cardiologia). Médica Interna do Hospital de Braga

 Dra. Glória Abreu (Cardiologia). Médica Interna do Hospital de Braga

 Dra. Joana Neiva (Cardiologia). Médica Interna do Hospital Vila Franca de Xira

15h15 COFFE-BREAK

15h45 MESA 3: “PATOLOGIA DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES”

 Moderadores:

 Prof. Doutora Ana Neto (Pediatria). Médica do Hospital CUF Descobertas

 Dr. Vítor Correia da Silva (ORL). Médico do Hospital CUF Porto

 Internos:

 Dra. Maria Miguel Gomes (Pediatria). Médica Interna do Hospital de Braga

 Dra. Filipa Carvalho Moreira (ORL). Médica Interna do Hospital de Braga

 Dra. Paula Campelo (ORL). Médica Interna do Hospital CUF Infante Santo

 Dra. Inês Mota (Imuno-Alergologia). Médica Interna do Hospital CUF Descobertas

 Dra. Mariana Nogueira (Pediatria). Médica Interna do Hospital CUF Descobertas

17h15 CONFERÊNCIA FINAL: “O MÉDICO E A SOCIEDADE”

 Prof. Doutor Manuel Caldeira Cabral, Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho

18h00 ENCERRAMENTO Atribuição das Bolsas de Doutoramento da José de Mello Saúde 2014 aos    

 Doutorandos seleccionados e divulgação dos resultados do Concurso de E-Posters

Apoios:

09h30 CAFÉ DE RECEÇÃO 

10h00 ABERTURA 

 Dr. Salvador de Mello 

 Prof. Doutor João Paço 

10h30 CONFERÊNCIA INICIAL

 Prof. Doutor Agostinho Marques, Diretor da Fac. de Medicina da Univ. do Porto

11h15 MESA 1: “DOR ABDOMINAL. O QUE FAZER?”

 Moderadores:

 Dra. Teresa Salgueiro (Cirurgia Geral). Médica do Hospital Vila Franca de Xira

 Dr. José Pedro Azevedo (Cirurgia Geral). Médico do Hospital CUF Porto

 Internos:

 Dr. André Goulart (Cirurgia Geral). Médico Interno do Hospital de Braga

 Dra. Magda Alves (Cirurgia Geral). Médica Interna do Hospital Vila Franca de Xira

 Dra. Claudia Marques (Cirurgia Geral). Médica Interna do Hospital Vila Franca de Xira

 Dr. José Almeida Lopes (Cirurgia Vascular). Médico Interno do Hospital CUF Porto

12h30 ALMOÇO

Destinatários:

Internos de Ano Comum e Internos de 

Formação Específica cujo Internato Médico, 

ou parte dele, esteja a ser desenvolvido nas 

Unidades do Grupo José de Mello Saúde

INSCRIÇÕES GRATUITAS 

e limitadas à capacidade da sala

Reserve o seu lugar através da intranet: 

Recursos Humanos/Formação/Formação Médica

Data limite de inscrição:

13 de Maio de 2014 

Concurso de e-posters

Consultar o regulamento na intranet

Envio de trabalhos até 16 de Maio de 2014 

1º prémio: 3.000€

Menções Honrosas: 1.500€

Contato para mais informações: 

congresso.interno@jmellosaude.pt


