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Moody’s sobe rating da Brisa 
Concessão Rodoviária

A agência de rating Moody’s Investor 
Service anunciou, no dia 30 de Julho, 
que subiu a notação da Brisa Concessão 
Rodoviária (BCR) para Ba1, com outlook 
positivo. 
A decisão da Moody’s, que vem no se-
guimento do upgrade do rating da Re-
pública Portuguesa, conclui o processo 
de upgrade da BCR e é fundamentada 
no crescimento do tráfego e na forte po-
sição de liquidez da empresa.

O Ministro da Saúde reali-
zou, no dia 13 de Agosto, a 
sua primeira visita ao Hospi-
tal de Braga, tendo ficado 
satisfeito com a actividade 
do hospital, nomeadamente 
no que se refere ao aumen-
to das cirurgias e primeiras 
consultas, e tendo aprovei-
tado para conhecer de per-
to diferentes áreas, como o 
Serviço de Urgência, inter-
namento e consulta externa 
do Serviço de Pediatria, Uni-
dade de Hemodiálise e Cen-
tro Clínico Académico. 
Salvador de Mello, presidente da José de Mello Saú-
de, que acompanhou o governante na visita, apro-
veitou o momento para sublinhar que o “Hospital 
de Braga é um dos melhores do País, em diversas 
áreas clínicas”. 
Recorde-se que a Entidade Reguladora da Saúde 
atribuiu recentemente ao Hospital de Braga, atra-
vés do estudo do Sistema Nacional de Avaliação em 
Saúde, a classificação máxima em seis áreas clínicas: 
Revascularização Arterial (cirurgia vascular), Enfarte 
Agudo do Miocárdio (cardiologia); Cirurgia do Có-
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… e em Moçambique

A Efacec garantiu, também em Julho, 
o fornecimento e instalação das infra-
-estruturas de energia de média tensão 
da nova fábrica que a Coca-Cola Sabco 
Moçambique está a construir na Matola, 
uma região densamente povoada e que 
é a maior zona industrial do país, adja-
cente à capital Maputo.
Esta nova fábrica deverá ser inaugurada 
em 2016 e será a mais moderna da Co-
ca-Cola em África.

Monte da Ravasqueira lança quatro novos vinhos

O Monte da Ravasqueira vai 
lançar, no decurso de Setem-
bro, quatro novos vinhos, 
cujas produções vão oscilar 
entre as 3.269 garrafas, no ca-
so do Touriga Franca 2012, e 
as 3.571 garrafas, no caso do 
Petit Verdot 2012. Já o Nero 
d’Avola terá uma produção de 
3.298 garrafas, enquanto que 

o Syrah  Viognier dará origem 
a 3.374 garrafas.
Estes quatro novos vinhos in-
serem-se na política do Monte 
da Ravasqueira de elaborar vi-
nhos de qualidade distintiva e, 
no caso concreto destes quatro 
novos vinhos, de apresentar no 
mercado produções que sejam 
diferenciadoras e inovadoras.

lon (cirurgia geral), Neurologia AVC, Obstetrícia 
- Partos e Cuidados Pré Natais e Unidade de Cui-
dados Intensivos.
O Ministro da Saúde teve ainda oportunidade de 
conhecer o Projecto de Humanização dos Espa-
ços Pediátricos, que evidencia a preocupação do 
Hospital de Braga com a humanização dos seus 
espaços e que teve origem num desafio lançado a 
cinco artistas plásticos de Braga para desenvolve-
rem ilustrações destinadas à decoração das pare-
des das áreas pediátricas do hospital.

Paulo Macedo manifestou-se satisfeito com a performance  
em termos de assistência clínica, que “aumentou e melhorou”

Última hora

Efacec reforça presença em Angola…

A Efacec Angola recebeu, em Julho, três 
encomendas da angolana Empresa Na-
cional de Electricidade (ENE) para a im-
plementação de novos equipamentos na 
Central Hidroeléctrica do Gove. 
Estas encomendas surgem na sequência 
de outros trabalhos anteriormente reali-
zados para o mesmo cliente. 
Localizada a 120 km da cidade do Huam-
bo e possuindo três grupos de 24 MVA, 
a intervenção na central compreende-
rá o estudo, fornecimento, instalação e 
comissionamento de dois carregadores 
de baterias para os serviços auxiliares de 
corrente contínua, quatro UPS para uni-
dades de controlo digital e um quadro 
de transferência automática de carga 
para a gestão dos grupos geradores de 
emergência.
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Ficha técnica

Bolsas de 
Estudo para 
filhos de 
colaboradores

A Fundação Amé-
lia de Mello (FAM) 
tem em curso, 
uma vez mais, 
o programa de 
candidaturas pa-
ra as Bolsas de 
Estudo relativas 
ao ano lectivo 
de 2014/2015. 

Este programa visa apoiar o desenvol-
vimento e formação de filhos de colabo-
radores das empresas do Grupo José de 
Mello que desejem obter uma licenciatura 
no ensino universitário, através do qual a 
FAM comparticipa no pagamento das pro-
pinas no decurso dos estudos. As candi-
daturas decorrem até ao próximo dia 15 
de Setembro.

Nova Clínica CUF em Sintra

iBrisa 3.0 com novas funcionalidades

A versão 3.0 da aplicação mobi-
le iBrisa, que entrou em serviço 
em Julho último, apresenta uma 
nova imagem e, sobretudo, uma 
experiência do utilizador melho-
rada, já que compreende uma 
nova ferramenta – “Em Via-
gem” – que consiste num ver-
dadeiro co-piloto ao serviço da 
segurança rodoviária.
Esta nova ferramenta, totalmen-
te personalizada, permite que, 
sem necessitar de interacção por 
parte do condutor, o telemóvel 
emita alertas de ocorrências 
(acidentes e cortes de vias, en-
tre outros), leitura de alertas dos 
painéis de mensagem variáveis, 

aproximação de áreas de servi-
ço, excesso de velocidade e tem-
pos de condução e descanso.
A ferramenta “Em Viagem” do 
iBrisa 3.0 permite aos automo-
bilistas, através de alertas de 
voz, continuar a receber toda a 
informação necessária para ter 
uma viagem segura e confortá-
vel sem ter que recorrer à utili-
zação directa do aparelho mó-
vel, e sem desviar a atenção da 
condução.
A app iBrisa está disponível gra-
tuitamente nas plataformas IOS 
(versões iPhone e iPad), Android 
e Windows 8, e conta já com 
cerca de 120 mil downloads.

Projecto Colombo da CUF  
atribui grande prémio

Rui Ribeiro, Afonso Valente e Manuel 
Fonseca, colaboradores da CUF da área 
de produção do cloro-alcális, foram os 
vencedores do grande prémio Colombo 
2013, que visa estimular o aparecimento 
de ideias inovadoras.
A partir de uma ideia simples cujo objecti-
vo é reduzir o tempo de paragem da elec-
trólise da AGC (salmoura) para efeitos de 
manutenção, um procedimento que é rea-
lizado duas vezes por ano, estes três cola-
boradores ganharam um automóvel cita-
dino, que lhes foi entregue no dia 11 de 
Julho por João Fugas, administrador exe-
cutivo da CUF.
Em concreto, os três colaboradores da 
CUF propuseram adicionar duas novas li-
nhas de água desmineralizada, uma em 
cada linha do circuito de manutenção, de 
forma a aumentar os caudais de quatro 
para trinta metros cúbicos, o que permite 
o enchimento simultâneo dos nove elec-
trolisadores e, consequentemente, uma 
diminuição significativa do tempo neces-
sário para a intervenção.

A Selecta apresentou publicamente, no dia 15 de 
Julho, um novo fundo denominado Imoecadint, 
que arranca em Portugal este ano com um capital 
inicial na ordem dos 30 milhões de euros, embo-
ra possa ocorrer um reforço para os 50 milhões 

de euros e posteriormente para os 150 milhões 
de euros.
Este fundo é destinado a investidores do mercado 
chinês e tem como objectivo geográfico o inves-
timento imobiliário em países da União Europeia, 
embora esteja focado, numa primeira fase, em 
Portugal e Espanha.
Para além da Ecadint, sociedade de investimento 
com presença em Hong Kong, Xangai e Lisboa, a 
Selecta conta com outros parceiros no desenvol-
vimento do fundo, nomeadamente do Banco Po-
pular, como banco depositário, da Deloitte, como 
auditora e de diversas consultoras imobiliárias na-
cionais e internacionais na pesquisa e análise das 
diversas oportunidades de investimento.

A nova Clínica CUF Sintra en-
trou em funcionamento no dia 
9 de Junho, reforçando-se as-
sim a rede de clínicas de proxi-
midade, depois da entrada em 
funcionamento, em Janeiro, da 
Clínica CUF Mafra e, em Abril, 
da Clínica CUF São Domingos 
de Rana. 
Consultas, análises e exames 
complementares de diagnósti-
co são alguns dos serviços dis-
poníveis na nova clínica. Além 
de Medicina Geral e Familiar, a 
Clínica CUF Sintra terá também 
consultas de Cardiologia, Cirur-
gia Geral, Cirurgia Vascular, Ci-

rurgia Plástica e Reconstrutiva, 
Cirurgia Pediátrica, Dermatolo-
gia, Endocrinologia, Gastroen-
terologia, Ginecologia-Obste-
trícia, Imuno-Alergologia, Me-
dicina Interna, Neurocirurgia, 
Neurologia, Oftalmologia, ORL, 
Ortopedia, Pediatria, Pneumo-
logia, Psiquiatria, Reumatologia 
e Urologia. 
Com um horário de funciona-
mento de segunda a sexta-feira, 
entre as 7h30 e as 21h30 e, aos 
sábados, entre as 8h e as 19h, a 
nova clínica tem acordos com a 
maioria das seguradoras e sub-
sistemas de saúde.

Selecta lança novo fundo de investimento imobiliário


