
CUF CELEBRA ACORDO COM A SOLVAY 
PARA OPERAR FÁBRICA EM ESPANHA
O acordo celebrado com a Solvay vai permitir à CUF reforçar o seu estatuto de operador 
ibérico de referência na produção de cloro

A campanha Via Verde Leve, lançada no Verão, foi 
bem recebida pelos portugueses e contribuiu para 
um crescimento significativo de novos clientes.
Até setembro, a Via Verde registou um crescimento
de 61% em novas adesões face ao mesmo período
de 2015. Este aumento ficou a dever-se, em grande
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CLÍNICA CUF ALMADA REFORÇA 
REDE DA JOSÉ DE MELLO SAUDE 

A José de Mello Saúde vai alargar a oferta 
da rede CUF na região da Grande Lisboa, 
com a abertura de uma clínica no concelho 
de Almada. 
A Clínica CUF Almada será inaugurada ainda 
este ano e irá acolher mais de 150 profissionais, 
entre médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos 
e administrativos. 
Esta nova unidade, localizada no Monte de 
Caparica, terá uma área clínica de 4.200 m2 
e uma oferta alargada em regime de ambulatório,
disponibilizando consultas de diversas 
especialidades médicas e cirúrgicas, bem como
exames complementares de diagnóstico e 
atendimento médico permanente, de adultos 
e pediátrico, das 8h às 24. 

TINTOS DO MONTE DA RAVASQUEIRA 
EM DESTAQUE NA WINE ENTHUSIAST

Três vinhos 
tintos do Monte 
da Ravasqueira 
conseguiram 
recentemente 
pontuações acima
dos 90 pontos 
na prestigiada 
revista de vinhos 

Wine Enthusiast, nomeadamente o Monte da 
Ravasqueira Vinha das Romãs 2013 (94 pontos),
 o Monte da Ravasqueira Reserva Tinto 2013 
(91 pontos) e o Monte da Ravasqueira Tinto 2014 
(90 pontos). Os resultados foram publicados 
na edição online no início de outubro.

ATM COM NOVO SITE

A ATM, empresa do Grupo José de Mello com 
atividade na área da manutenção, passou 
a ter, desde o final de setembro, um site na 
internet (www.atmtotal.com).
O novo site, concebido numa lógica de one 
page, tem como objetivo permitir uma boa 
experiência de utilização, pode ser visitado 
através de diferentes suportes e mostra a 
nova identidade da ATM, para além de comunicar,
de forma simples e direta, a informação 
institucional mais relevante, a estratégia, os 
valores, principais atividades, serviços e clientes. 
A ATM resulta da reorganização e fusão, 
ocorrida em março de 2016, das empresas do 
Grupo José de Mello que operavam na área 
da manutenção. 

VIA VERDE EM CRESCIMENTO
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dar continuidade à sua estratégia de ser um dos 
principais produtores ibéricos na cadeia de valor 
do cloro-álcalis.  
A formalização da operação está ainda dependente 
da concretização de algumas condições previstas 
no acordo assinado com a Solvay.

A CUF celebrou um acordo com a Solvay que 
visa instalar e operar uma fábrica de produção 
de cloro, soda cáustica, hipoclorito de sódio 
e ácido clorídrico na unidade industrial que esta 
multinacional química detém em Torrelavega, 
na província espanhola da Cantábria. 
Nos termos do acordo assinado no dia 29 
de setembro, esta fábrica substituirá a unidade
industrial da Solvay que ainda opera com células 
de mercúrio, uma tecnologia que tem de ser 
descontinuada por imposição da legislação 
europeia. 
A CUF pretende realizar o investimento necessário 
para garantir a aquisição da unidade industrial 
da Solvay e a sua reconversão tecnológica para 
células de membrana, tecnologia considerada 
como a mais moderna e amiga do ambiente 
e que a CUF já utiliza há vários anos na sua fábrica 
de Estarreja.
A fábrica manterá a capacidade instalada de 
produção anual de cloro, o que permitirá à CUF 

parte, aos 133 mil novos clientes que aderiram 
entre julho e setembro, aproximando-se fortemente
do objetivo total de 150 mil novas adesões para 
o segundo semestre de 2016. O suporte on-line 
assumiu um peso significativo nesta evolução, 
com 46% do total, contra apenas 7% há um ano atrás.



EM FOCO

HOSPITAL CUF SANTARÉM 
ASSINALA ANIVERSÁRIO

O Hospital CUF Santarém celebrou, no dia 
1 de outubro, o seu primeiro ano de atividade 
integrado na rede de unidades da José de 
Mello Saúde.
Ao longo deste primeiro ano, foram atendidos
25 mil clientes, tendo sido realizadas 60 mil 
consultas, mais de 13 mil urgências, mais 
de 120 mil exames nas diversas áreas de 
especialidade e operados mais de dois mil 
clientes.
Este ano fica também marcado por concretizações 
que muito contribuíram para uma oferta 
mais completa e diferenciada desta unidade, 
nomeadamente a abertura do atendimento
permanente para adultos 24 horas por dia,
a abertura do serviço de pediatria com consulta
não programada, assim como o alargamento
do horário de funcionamento e do corpo 
clínico do hospital.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
NA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 
ANGELMAN

O Presidente da República, Marcelo Rebelo 
da Sousa, participou na sessão de abertura 
da 5ª Conferência Científica Internacional 
Angelman, um evento organizado pela 
ANGEL Portugal, com o apoio da Fundação 
Amélia de Mello, que reuniu em Lisboa, 
nos dias 30 de setembro e 1 de outubro, 
os principais investigadores e médicos 
especialistas em Síndrome de Angelman 
a nível mundial, para além de representantes 
de associações de pais de todo o mundo.
Os participantes nesta conferência puderam 
conhecer as últimas descobertas realizadas 
sobre esta doença, ainda sem cura, que se 
estima afetar 1 em cada 15.000 nascidos 
vivos e que é caracterizada pelo atraso 
no desenvolvimento, dificuldade na fala, 
distúrbios no sono, convulsões, movimentos 
desconexos e sorriso frequente.

FICHA TÉCNICA

JOSÉ DE MELLO SAÚDE ATRIBUI  
BOLSAS DE DOUTORAMENTO EM MEDICINA 

BRISA E EMPARK LANÇAM SOLUÇÃO 
PARA ESTACIONAMENTO DE RUA

CUF PROMOVE NOVOS FILMES 
SOBRE AS SUAS OPERAÇÕES

DIA DO VOLUNTÁRIO 2016

A José de Mello Saúde atribuiu, pelo terceiro ano 
consecutivo, cinco Bolsas de Doutoramento em 
Medicina, no valor de cem mil euros (€100 mil), 
a médicos que trabalham nas suas unidades e se 
encontram a frequentar programas de doutoramento
em Faculdades de Medicina. 

A Brisa e a Empark criaram uma aplicação, denominada Via Verde Estacionar,
que permite aos utilizadores dos parques de estacionamento realizarem 
os pagamentos de uma forma mais simples, mais rápida e mais segura.
Esta app ficou disponível, a partir de 10 de outubro, na Amadora, Figueira 
da Foz, Portimão, Porto (zona do Pólo Universitário e da Asprela) e Vila Real. 
Este projeto piloto visa melhorar a experiência de utilização do estacionamento 
de superfície, simplificando o pagamento, sem necessidade de moedas, trocos 
ou parquímetros, libertando também o utilizador da preocupação de pré-
-carregamentos porque assenta no modelo pós-pagamento da Via Verde.

A CUF vai lançar nas redes sociais, em novembro, 
dois novos filmes, nos quais são apresentadas 
duas das suas instalações: a mina de sal-gema 
de Loulé e a operação de logística no Porto de 
Aveiro.
O primeiro filme chama-se “CUF – Viagem às 
Profundezas da Terra” e mostra o interior da mina
da Campina de Cima, a 230 metros de profundidade.
“CUF – Aposta na Logística” é o título do segundo 
filme, que retrata a operação da empresa no Porto
de Aveiro, um local central para a receção de 

Pelo quinto ano consecutivo, os voluntários 
das várias empresas do Grupo José de Mello, 
integrados nas seis instituições parceiras do 
Programa de Voluntariado, juntaram-se, no dia 

EDIÇÃO Direção de Comunicação da José de Mello, SGPS, S.A. | MORADA Avenida 24 de Julho, n.º 24 1200-480 Lisboa | E-MAIL info@josedemello.pt 
CONCEÇÃO E PAGINAÇÃO Unimagem - Comunicação e Imagem | DISTRIBUIÇÃO Gratuita aos colaboradores do Grupo José de Mello | www.josedemello.pt

BREVES

matérias-primas essenciais para a fábrica da CUF 
em Estarreja.

A cerimónia de entrega das bolsas decorreu 
em Lisboa, no Museu do Oriente, no dia 28 de 
setembro, com a presença dos ministros da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Saúde. 
A concessão das Bolsas de Doutoramento foi 
atribuída por unanimidade do júri a Carla Madail, 
especialista em Ortopedia do Hospital CUF 
Infante Santo, Carla de Sousa, especialista em 
Cardiologia do Hospital CUF Porto, Luis Campos, 
especialista em Medicina Interna da Clínica CUF
Belém, Ricardo Coentre, especialista em Psiquiatria
do Hospital de Vila Franca de Xira e Susana Maia, 
especialista em Ginecologia-Obstetrícia do Hospital 
CUF Porto.

FAÇA DOWNLOAD
DA APP VIA VERDE
ESTACIONAR

Available on the
App Store

SEM SE PREOCUPAR COM
PRÉ-CARREGAMENTOS,
MOEDAS OU PARQUIMETROS

ESTACIONE
COM A APP
VIA VERDE

PROJETO PILOTO

APP VIA VERDE ESTACIONAR

Estacionar

16 de setembro, no Centro Comunitário da Paróquia 
de Carcavelos, para partilhar experiências e 
conhecimentos, passando um dia diferente 
e de alegre convívio.


