
A José de Mello Saúde assinala em 2015 sete 
décadas de prestação de cuidados de saúde em 
Portugal e vai celebrar a data com um conjunto 
de iniciativas de âmbito interno e externo que 
decorrerão ao longo de todo o ano. 
Em termos externos, o início da comemoração 
é feito com uma campanha de publicidade que 
arrancou no dia 24 de Fevereiro, tendo como 
principal objectivo reforçar a notoriedade da 
marca. A comemoração dos 70 anos de actividade
está ligada à abertura do Hospital da CUF 

JOSÉ DE MELLO SAÚDE COMEMORA 70 ANOS 
E ANUNCIA NOVO HOSPITAL EM LISBOA
O início de 2015 fica marcado pelo anúncio de um novo hospital em Alcântara e pelo
arranque da celebração dos 70 anos de prestação de cuidados de saúde em Portugal

A Efacec e a Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto (FEUP) venderam, em meados de Janeiro,
à australiana Dyesol, a propriedade intelectual 
de uma tecnologia pioneira a nível mundial. 
Esta inovação tecnológica, desenvolvida com a 
contribuição da CUF, EDP, CIN e Agência de Inovação, 
utiliza células fotovoltaicas com soldadura 
de vidro assistidaa laser para produzir energia 
a baixo custo. Com durabilidade superior a 25 
anos, baixo custo de fabrico e grande eficiência 
energética, esta tecnologia pode vir a revolucionar 
o mercado das novas energias. A Dyesol, que 
é líder mundial em tecnologia nesta área, tem 
como objectivo terminar a produção de módulos 
de demonstração do protótipo até 2016 e massificar 
a sua produção a partir de 2018.

ÚLTIMA HORA

DESTAQUE

BREVES

INNOVNANO OBTÉM CERTIFICAÇÃO 
ISO 9001

“CONHECER O GRUPO” REALIZOU 
15ª EDIÇÃO

O Programa “Conhecer o Grupo José de Mello”
registou, nos dias 21, 22 e 23 de Janeiro, a sua 
15ª edição, tendo contado com a participação 
de 16 colaboradores das várias empresas 
participadas, que frequentaram a última 
edição do PAGE/Grupo José de Mello.
Com o objectivo de dar a conhecer a realidade
dos diferentes negócios, desenvolver valores 
comuns ao Grupo e criar sinergias internas, 
esta edição teve início no Edifício Sede do Grupo
José de Mello, em Lisboa, a que se seguiram 
visitas às instalações da Brisa em Carcavelos,
ao pólo da CUF em Estarreja, ao Hospital 
de Braga, à fábrica da Efacec na Arroteia 
e ao hospital CUF Descobertas, em Lisboa. 
O programa terminou com uma visita e almoço
no Monte da Ravasqueira, em Arraiolos.

FAM PROMOVE EDIÇÃO 2015 DA BOLSA 
PEDRO MARIA JOSÉ DE MELLO COSTA 
DUARTE

EFACEC E FEUP 
VENDEM PATENTE À DYESOL
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(actual hospital CUF Infante Santo) em 1945, 
o que constituiu o primeiro passo de uma história 
única e de sucesso, que deu origem a uma rede 
de hospitais e clínicas altamente diferenciadas 
e em contínuo crescimento. 
Numa altura em que conta com mais de 7.000 
colaboradores que contribuem diariamente 
para a liderança do sector em Portugal, a José 
de Mello Saúde anunciou, já em Fevereiro, 
que vai construir um novo hospital em Lisboa, 
num terreno localizado em Alcântara. 
A construção da nova unidade, que vai substituir
o actual CUF Infante Santo e irá dispor de 200 
camas, todas as especialidades médicas e 
cirúrgicas e tecnologia de ponta, terá início após 
obtenção do necessário licenciamento camarário, 
prevendo-se abertura ao público em 2018. 
Com este projecto, que representa um investimento
de cerca de 100 milhões de euros, a José de 
Mello Saúde dotará a cidade de Lisboa da mais 
moderna unidade hospitalar de Portugal.

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 17 de Abril de 2015, 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 22 de Maio de 2015.

12.500 Euros

Fundação Amélia de Mello

Avenida 24 de Julho, 24 | 1200-480 Lisboa

Tel: 21 391 61 60

e-mail: info@fundacaoameliademello.org.pt

Parceiros
Institucionais

A Innovnano, 
empresa especializada
na produção de 
pós-cerâmicos de 
alto desempenho, 
anunciou a sua 
certificação pela 
Lloyd’s Register 
(LRQA) de acordo 
com as normas ISO 
9001. Esta acreditação, 

obtida em Dezembro último, demonstra o 
compromisso da Innovnano para a fabricação de
pós-cerâmicos e produtos nanoestruturados da
mais elevada qualidade e destaca a sua dedicação
ao progresso contínuo no desenvolvimento
de materiais cerâmicos avançados.

A Fundação Amélia 
de Mello (FAM) está a  
promover, com o apoio 
da José de Mello Saúde 
e da associação Angel, 
a edição de 2015 da Bolsa
Pedro Maria José de Mello
Costa Duarte, no montante
de 12.500€ e que visa 
fomentar projectos de 

investigação e estudos em Síndrome de Angelman.
Podem candidatar-se profissionais e estudantes
das áreas de medicina, enfermagem, técnicos dos
meios complementares de diagnóstico e terapêutica,
de bioengenharia e de tecnologias de informação,
individualmente ou integrados em equipas. 
As candidaturas devem ser entregues até 17 de Abril,
prevendo-se uma decisão do júri até 22 de Maio.



EM FOCO

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO REALIZA
QUESTIONÁRIO AOS COLABORADORES

A Comissão Coordenadora do Programa de 
Voluntariado do Grupo José de Mello realizou 
um breve questionário aos colaboradores 
de todas as empresas com o objectivo 
de recolher contributos para as próximas 
etapas do processo de desenvolvimento 
do Programa.
Este questionário, realizado em Dezembro 
e Janeiro, recebeu 485 respostas de colaboradores,
voluntários inscritos no Programa e não 
voluntários, e tornou evidente, por exemplo, 
que 86% dos colaboradores, caso pudessem 
optar, gostariam mais de fazer voluntariado 
numa instituição da sua área de residência
ou ao serviço da sua comunidade. Já na resposta
à pergunta se gostariam de fazer voluntariado
numa área específica de intervenção, 52% 
disseram sim e 48% disseram não. 
Relativamente à pergunta se gostariam 
de fazer voluntariado numa instituição diferente
das actuais cinco entidades parceiras do 
Programa, 32% dos colaboradores disseram 
que sim. Quanto às áreas de maior interesse
para a prática de voluntariado, as seis escolhas
mais representativas foram, por ordem 
decrescente: apoio a crianças e bebés, saúde, 
apoio a idosos, apoio escolar, apoio a pessoas 
sem-abrigo e apoio social.

CUF HOMENAGEIA COLABORADORES 
MAIS ANTIGOS

Como já é tradição, a Comissão Executiva da 
CUF decidiu homenagear os colaboradores 
mais antigos da empresa, tendo promovido 
um evento nesse sentido, que teve lugar em 
Estarreja, no dia 5 de Dezembro do ano passado.
Os 43 homenageados cumpriram 25, 30, 35, 
40, 45 ou 50 anos de carreira na CUF.

BRISA LANÇA PRÉMIO MOBILIDADE

A Brisa, em parceria com a associação Acredita
Portugal, lançou, no final de Dezembro, o Prémio
Brisa Mobilidade. O galardão destina-se a 
premiar iniciativas empresariais focadas no 
tema “Nova Mobilidade”. Serão reconhecidos 
serviços, produtos, infra-estruturas, design 
ou sistemas inovadores que respondam aos 
desafios das economias sustentáveis.

FICHA TÉCNICA

CCO
COMEMORA 10 ANOS...

CLÍNICA CUF MIRAFLORES 
ABRE PORTAS

EFACEC
NO CENTRO DE NEGÓCIOS 
LAGOAS PARK

VINHOS MONTE DA RAVASQUEIRA
JÁ SOMAM 12 MEDALHAS EM 2015

… E ACOLHE ENCONTRO DE INOVAÇÃO

O Centro de Coordenação Operacional (CCO) 
da Brisa comemorou no passado dia 30 de Janeiro 
o seu 10º aniversário ao serviço dos clientes 
da rede Brisa e da segurança rodoviária.
Na medida em que se traduz numa solução 
integrada para os actuais modelos de gestão 
rodoviária e para a resolução dos problemas 
inerentes à circulação automóvel, o CCO é considerado
um elemento fundamental na actuação da Brisa 
como agente da mobilidade sustentável.
Depois de 30 anos a construir auto-estradas 
e a desenvolver serviços inovadores - como a 
Assistência Rodoviária ou a Via Verde -, e logo 
após o final da sua privatização, a Brisa decidiu, 
em 2002, voluntariamente, investir na materialização
de um conceito de “auto-estradas inteligentes”, 
o que esteve na origem do CCO.

A José de Mello Saúde acaba de abrir uma nova 
clínica no concelho de Oeiras, a clínica CUF 
Miraflores, que representa um investimento de 
dois milhões de euros e irá acolher mais de 120 
profissionais. Com cerca de mil metros quadrados, 
divididos em dois pisos, a clínica CUF Miraflores
disporá de 18 gabinetes de consulta, dois gabinetes
de exames, uma sala de tratamentos e uma sala 
de pensos, para além de postos de colheita de 
análises clínicas e de um serviço de imagiologia
dotado de RX, Ecografia e TAC, funcionando seis 
dias por semana em horário alargado. Os clientes
terão à disposição 370 lugares de estacionamento.
A clínica CUF Miraflores disponibiliza consultas 
das diferentes especialidades médicas e cirúrgicas, 
incluindo “consulta do dia” (regime diário não 
programado) de medicina geral e familiar, a par 
de exames de diagnóstico e de tratamentos 
específicos de diferentes especialidades. 

A Efacec concretizou, no final de Janeiro, 
a transferência para o Centro de Negócios Lagoas
Park das actividades que operavam em Carnaxide,
passando assim a dispor de infra-estruturas
mais modernas e de qualidade superior. O Lagoas
Park está localizado numa das zonas mais nobres 
dos arredores de Lisboa, contando com 14 edifícios
de escritórios, que acolhem mais de oito dezenas 
de empresas. A Efacec está instalada nos pisos 0 
e 1 do edifício 14.

O CCO foi palco, por outro lado, de mais um encontro
promovido pelo Comité de Inovação do Grupo 
José de Mello, desta vez subordinado ao tema 
“Como Medir a Inovação?” e uma vez mais dirigido
a administradores, directores e gestores das 
empresas participadas com responsabilidades nas 
áreas de I&D e inovação, financeira e planeamento,
entre outras. Evolução da Medição da Inovação, 

por Pedro Carmo Costa da Exago, Avaliação 
de Projectos de Inovação, por Walter Parma 
da Caixa Capital e Avaliação de Projectos de 
Empreendedorismo Social, por Miguel Alves Martins
do Instituto de Empreendedorismo Social, foram 
os temas que dominaram o evento realizado no 
dia 29 de Janeiro. Vasco de Mello abriu os trabalhos,
cabendo o encerramento a João de Mello.
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BREVES

O Monte da Ravasqueira já 
conquistou 12 medalhas em 
concursos internacionais de 
vinho desde o início do ano. 
O Monte da Ravasqueira Reserva

Tinto 2012 arrecadou três medalhas: duplo ouro 
no China Wine & Spirits Awards (CWSA), ouro no 
concurso russo da Prodexpo e prata no Sakura 
Japan Women’s Wine Award. Por sua vez, o Monte
da Ravasqueira Tinto 2013 foi também distinguido

com duplo ouro no CWSA e obteve prata na Prodexpo. 
Também no CWSA, o Monte da Ravasqueira Branco
2014 e o Sauvignon Blanc 2014 conquistaram medalhas
de ouro, ao passo que o Fonte da Serrana Tinto 
2013 obteve uma medalha de prata. Finalmente, 
o Monte da Ravasqueira Reserva Branco 2013
conquistou prata na Prodexpo e no concurso promovido
pela revista alemã de referência Selection, que 
distinguiu também com prata o Monte da Ravasqueira
Vinha das Romãs 2012 e o Touriga Franca 2012.


