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Domus Vida 
promove  
Campanha  
de Outuno

A Domus Vida 
tem em curso 
uma Campanha 
de Outono para 

estadias permanentes, desde 1850€ por 
mês, incluindo pensão completa, acompa-
nhamento especializado e assistência de 
enfermagem e médica 24 horas.
Esta campanha é válida até 15 de Novem-
bro e compreende um desconto de 10% 
para os familiares dos colaboradores das 
empresas do Grupo José de Mello.
Para mais informações e reservas sobre 
este ou outros programas, os colabora-
dores devem ligar para o número de tele-
fone 707 506 506 ou consultar o site da 
José de Mello Residências e Serviços em 
www.jmellors.pt.

O Hospital Vila Franca de Xira 
obteve, no dia 16 de Outubro, a 
Acreditação pela Joint Commis-
sion International (JCI), após um 
processo de preparação e audi-
toria concretizado em 18 meses.
O processo de Acreditação en-
volveu a realização de audito-
rias rigorosas a toda a activida-
de e procedimentos do hospital. 
Nesta avaliação, orientada pe-
la quinta edição do Manual de 
Acreditação da JCI, que compor-
ta um grau de exigência superior 
às anteriores versões, foram ava-
liados mais de mil parâmetros e cerca de 300 pa-
drões de excelência, focados na qualidade da pres-
tação de cuidados e segurança do doente.  
 A JCI é uma das mais prestigiadas entidades acredi-
tadoras independentes que tem como intuito super-
visionar e certificar as unidades de saúde, em todo 
o mundo, seguindo padrões de qualidade validados 
internacionalmente.
Integrado na rede oficial hospitalar, o Hospital Vila 
Franca de Xira é um hospital público que é gerido, 

Hospital Vila Franca de Xira obtém acreditação  
pela Joint Commission International
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Efacec apresenta o carregador CC  
mais compacto do mercado

A Efacec acaba de apresentar, 
no âmbito da eCarTec 2014, 
que decorreu de 21 a 23 de 
Outubro, em Munique, na Ale-
manha, o seu novo carregador 
CCS de veículos eléctricos, o 
QC24S, que será o mais leve e 
mais pequeno do mercado. 
O novo modelo QC24S, con-
cebido para servir os mercados 
europeu e norte-americano, 
representa uma abordagem 

revolucionária para sistemas 
de carregamento CCS e está 
direccionado para o carrega-
mento semi-rápido de quais-
quer veículos que cumpram a 
norma CCS, designadamente a 
Volkswagen, BMW, Daimler ou 
General Motors.
Ainda este ano será lançada 
uma versão de acordo com as 
normas CHAdeMO (alternativa 
aos carregadores CCS).

desde o dia 1 de Junho de 2011, através de um 
modelo de parceria entre o Estado e a José de 
Mello Saúde.
O hospital tem serviços de urgência geral, pe-
diátrica e de obstetrícia/ginecologia, conta com  
233 camas de internamento geral, nove salas de 
bloco, cinco salas de partos, uma sala de cesaria-
nas, 33 gabinetes para consultas e serve os conce-
lhos de Alenquer, Azambuja, Arruda dos Vinhos e 
Benavente, além de Vila Franca de Xira.

A acreditação de qualidade foi atribuída pela Joint Commission 
International, uma das mais prestigiadas entidades acreditadoras 
independentes em todo o mundo

Última hora

Via Verde alarga 
presença  
na McDonald’s

A Via Verde esten-
deu recentemen-

te a sua presença nos McDrive da cadeia 
McDonald’s, sendo agora 11 os restauran-
tes que contam com a tecnologia Via Ver-
de como meio de pagamento.
Este serviço é passível de utilização por to-
dos os clientes Via Verde, sem quaisquer 
custos adicionais, bastando um identifi-
cador válido colocado no vidro e correc-
tamente associado à matrícula da viatura.

CUF organiza sessões estratégicas 
com colaboradores

Sob a liderança do presidente do conse-
lho de administração e da comissão exe-
cutiva da CUF, João de Mello, iniciou-se 
neste mês de Outubro um vasto conjunto 
de sessões com os colaboradores, com o 
objectivo de aprofundar a partilha de in-
formação sobre a estratégia e o plano de 
acção da empresa. Estas sessões, iniciadas 
em 2012, constituem uma prática que re-
força o alinhamento de todos os colabora-
dores com a estratégia da CUF. 
Até ao final do ano, todas as sessões terão 
sido concluídas.
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Ficha técnica

Médicos do Hospital CUF Descobertas lançam plataforma gratuita de E-Learning

Auto-Estradas do Atlântico marcou presença  
no Moche Rip Curl Pro Portugal

Monte da Ravasqueira divulga 
Catálogo de Natal 2014

O Monte da Ravasqueira vai divulgar nos 
próximos dias o seu Catálogo de Natal 
2014, que apresenta um conjunto de su-
gestões de presentes para a época festiva 
que se aproxima, com preços muito com-
petitivos.
As encomendas podem ser feitas para o 
endereço lacoutinho@ravasqueira.com.

Programa  
de Voluntariado  
do Grupo José  
de Mello entra  
no quarto ano  
de vida

O Programa de Volun-
tariado do Grupo José de Mello já deu iní-
cio ao seu quarto ano de actividade. 
Depois de uma primeira fase de inscrições, 
que decorreu até Setembro, realizou-se no 
dia 6 de Outubro um curso de Iniciação ao 
Voluntariado para os novos voluntários. 
O Programa conta actualmente com um to-
tal de 205 voluntários provenientes da Bri-
sa, CUF, Efacec, José de Mello Saúde, José 
de Mello SGPS, M Dados e Família José de 
Mello, que estão a ser integrados gradual-
mente nas instituições parceiras, nomea-
damente a Associação Coração Amarelo, 
ATL da Galiza, Centro Comunitário da Pa-
róquia de Carcavelos, Obra do Frei Gil e Ju-
nior Achievement Portugal.
Neste novo ano, o Programa de Voluntaria-
do decidiu alargar o seu universo de poten-
ciais voluntários, passando a poder contar 
também com a participação de reforma-
dos das empresas do Grupo José de Mello.  
Para novas inscrições, consulte o site  
http://voluntariado.josedemello.pt.

Brisa apoia Vela Sem Limites

No âmbito da 
sua política de 
responsabili-
dade social, a 
Brisa apoiou 
pelo sexto ano 
consecutivo o Encontro Vela Sem Limites, 
que teve lugar na Marina de Cascais, nos 
dias 10 e 11 de Outubro.
Esta acção, realizada em parceria com o 
Clube Naval de Cascais, teve como objec-
tivo proporcionar a pessoas com deficiên-
cia uma prática regular de uma modalida-
de náutica, em quatro dimensões com-
plementares: lúdica, desportiva, terapêu-
tica e competitiva.

O Colégio de Engenharia Geológica e de Minas 
promoveu, no dia 19 de Setembro, uma visita téc-
nica às instalações mineiras da CUF em Loulé. 
Nesta visita à mina de sal-gema da Campina de 

Cima participaram 21 técnicos de diversas áreas 
da engenharia, que satisfizeram a sua curiosidade 
numa visita às instalações de superfície e do inte-
rior da mina. 
Ao longo de três horas e meia, no decorrer da vi-
sita, foram abordados e visualizados os aspectos 
das várias disciplinas da engenharia envolvidas na 
actividade mineira moderna. 
No final da visita, a generalidade dos participantes 
elogiaram a CUF por conseguir gerir a mina em 
boa harmonia ambiental, respeitando também o 
espaço urbano onde se insere.

A equipa da unidade de Neuro-
desenvolvimento do Centro da 
Criança do Hospital CUF Des-
cobertas lançou em Setembro 
uma plataforma gratuita de  
E-Learning, que permite, à dis-

tância de um clique, o acesso a 
sessões de formação para pais, 
professores e auxiliares de edu-
cação, feitas por médicos, sobre 
a Perturbação de Hiperactivida-
de e Défice de Atenção (PHDA), 
um problema que afecta 5 a 8% 
das crianças em idade escolar 
em Portugal. 
Esta nova plataforma, integrada 
no Clube PHDA, um projecto de 
empreendedorismo social lan-
çado em Outubro do ano pas-

sado, vem responder às neces-
sidades do ensino à distância, 
permitindo aprofundar infor-
mação cientificamente credível 
sobre a PHDA, e vem dotar os 
pais, professores e auxiliares de 
educação, de ferramentas úteis 
que têm como objectivo ajudar 
a promover o desenvolvimento 
saudável dos mais jovens. 
No total, existem mais de 80 mil 
casos de crianças com PHDA em 
Portugal.

A concessionária Auto-Estradas 
do Atlântico marcou presença 
este ano no Moche Rip Curl Pro 
Portugal, etapa nacional do cir-
cuito mundial de surf que decor-
reu de 12 a 23 de Outubro e que 
colocou, uma vez mais, Portugal 
no mapa das grandes competi-
ções internacionais dos despor-
tos de mar. 
Esta participação decorre do au-
mento da importância do surf 
para a dinamização do turismo 
nacional, bem como do reforço 

do papel das au-
to-estradas co-
mo infra-estru-
turas de suporte 
a estas iniciati-
vas. A Auto-Es-
tradas do Atlântico, através da 
A8 e da A15, serve destinos de 
excelência para a prática do surf 
como Peniche, Nazaré e Ericeira.
Com uma localização privilegia-
da junto à praia Supertubos, on-
de teve lugar o evento, a Auto-
-Estradas do Atlântico preparou 

para o público um parque de es-
tacionamento com 450 lugares. 

Colégio de Engenharia Geológica e de Minas visitou instalações mineiras da CUF em Loulé

A Unicer investiu recentemente 
cerca de 100 milhões de euros 
na modernização da sua fábrica 
de Leça do Balio, cuja obra foi 
inaugurada no final de Setembro 
e compreendeu um novo arma-
zém automático que foi executa-
do com tecnologia Efacec, permi-
tindo assim duplicar a actual di-

mensão da maior empresa por-
tuguesa de bebidas nos próximos 
anos e suportar o crescimento do 
seu volume de exportações. 
Com a concretização deste pro-
jecto, a Efacec comprova que 
é uma das principais empresas 
portuguesas que concebe e co-
mercializa soluções tecnologica-

mente avançadas e reforça a sua 
experiência em logística indus-
trial de elevada complexidade.

Tecnologia Efacec na modernização da maior fábrica da Unicer


