
A CUF acaba de lançar uma nova versão da app My CUF, com o objetivo de otimizar e melhorar a experiência digital 
dos clientes. 
Gratuita e disponível para iOS e Android, a nova versão apresenta várias novidades ao nível das funcionalidades, 
oferecendo uma navegação mais fácil e intuitiva, assim como um design mais apelativo e em linha com as últimas 
tendências das aplicações móveis. 
A nova versão da app My CUF disponibiliza ainda uma visão única, reunindo num único local todas as ações possíveis 
de realizar no aplicativo (marcação, check-in e pagamentos) e todos os documentos associados (fatura, declaração 
de presença, resultados de exames, prescrições de medicamentos e requisições de exames). 
O lançamento da nova app My CUF reforça a aposta que tem vindo a ser feita pela CUF através do desenvolvimento 
de soluções digitais que garantam uma resposta rápida e eficaz às necessidades dos clientes. 

NOVA APP MY CUF

NOTÍCIAS DO GRUPO JOSÉ DE MELLO DEZEMBRO 2020 / JANEIRO 2021 | Nº 93

O Grupo José de Mello e a família José de Mello decidiram conceder um 
donativo de 12 milhões de euros à Universidade Católica Portuguesa (UCP), 
cumprindo, desta forma, o propósito de reforçar o papel das instituições 
universitárias na formação de jovens qualificados que possam dar o seu 
contributo para o desenvolvimento de Portugal.
Este donativo visa apoiar a construção do novo Campus Veritati, que ficará 
localizado a norte da Avenida Lusíada, em Lisboa, e que compreenderá um 
novo edifício multifunções, onde será instalada a Reitoria, e um novo edifício 
para a instalação da Católica Lisbon School of Business and Economics, que 
passará a denominar-se “Edifício José Manuel de Mello”.
O acordo foi formalizado no dia 10 de dezembro, numa cerimónia que 

GRUPO E FAMÍLIA JOSÉ DE MELLO CONCEDEM DONATIVO 
À UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

MINISTRO DO AMBIENTE VISITA FÁBRICA DA BONDALTI

O Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e o Secretário 
de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, deslocaram-se  
a Estarreja no dia 26 de outubro para conhecerem de perto a atividade 
da Bondalti, nomeadamente a produção de anilina e cloro, e também 
o papel que o hidrogénio tem na cadeia produtiva.
A visita foi ainda marcada por uma reunião com o presidente da 
Bondalti, João de Mello, na qual foi evidenciado o compromisso da 
empresa no processo de descarbonização.

A doação é uma das mais relevantes 
realizadas até hoje em Portugal a uma universidade

TRADIÇÃODOFUTURO

ATM COM NOVOS CONTRATOS 
E NOVA ACREDITAÇÃO 

A ATM concretizou um conjunto de 
importantes contratos, em novembro  
e dezembro, nomeadamente com a Força 
Aérea Portuguesa (sistema de extinção 
de incêndio em Monsanto), com o 
Benfica (eficiência energética no Campus 
do Seixal), com o Hospital de Braga 
(manutenção de equipamentos hoteleiros) 
e com a clínica Uninefro de Santo Tirso 
(renovação do sistema de AVAC).
Paralelamente, foi também obtida uma 
nova acreditação (de 0) pelo Laboratório 
de Ensaios da ATM, emitida pelo Instituto 
Português de Acreditação, que tem por 
objetivo a verificação da conformidade 
dos sistemas de filtragem das salas 
limpas.

BRISA NA LIDERANÇA EUROPEIA 
EM SUSTENTABILIDADE

A Brisa foi classificada como a operadora de 
infraestruturas rodoviárias mais sustentável da Europa 
e a segunda a nível mundial, pelo ranking de referência 
GRESB 2020. 
Para este resultado contribuiu a aposta da Brisa num 
modelo de negócios sustentável, no investimento em 
programas de eficiência energética e descarbonização 
da mobilidade, através de soluções seguras, inclusivas 
e eficientes.
O GRESB atribuiu também, pelo segundo ano 
consecutivo, o rating cinco estrelas à Brisa pelo 
excelente desempenho na promoção de boas práticas  
e resultados nos critérios ESG (ambientais, sociais  
e de governação).

decorreu na Reitoria da UCP, em Lisboa, e que contou com a participação do 
Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, da Reitora da UCP, Isabel 
Capeloa Gil, e de Teresa, Maria João, Vasco e Pedro de Mello.



O Plano +CUF conheceu no 
dia 2 de dezembro uma nova 
campanha publicitária de 
Natal, subordinada ao mote 
Mais do que um cartão de boas 
festas, ofereça um cartão de boa 
saúde. 
Esta campanha visa sensibilizar 
os potenciais clientes para a 
utilidade de oferecerem aos 
seus familiares um presente 
de Natal útil: um cartão que 
dá acesso a um plano de saúde 
com consultas incluídas nas 
mensalidades e uma tabela de 
preços muito competitiva nos 
hospitais e clínicas CUF. 
O Plano +CUF pode ser 
subscrito na internet (www.cuf.
pt), ou por telefone (210 025 
192).

FICHA TÉCNICA
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A José de Mello 
Residências e Serviços 
celebrou recentemente 
novos acordos de parceria com uma série de seguradoras, aumentando 
assim o número de potenciais clientes que podem recorrer aos programas 
de recuperação ou assistência disponíveis nas unidades Domus Vida.
Multicare (doentes oncológicos e crónicos/proteção vital), Zurich (acidentes/
sinistros), Europ Assistance, Allianz (acidentes + Saúde 55 + Rede Bem 
Estar), Allianz Worldwide e Seguradores Unidas – Tranquilidade, Generali 
e Açoreana (acidentes/sinistros) – são as seguradoras que passam a 
oferecer aos seus clientes programas que compreendem recuperações 
ortopédicas, geriátricas ou neurológicas e assistência a doentes 
oncológicos ou crónicos, acedendo a um pacote que inclui consultas de 
especialidade, sessões terapêuticas, assistência de enfermagem, apoio 
nas atividades da vida diária e estadia em regime de pensão completa.

JOSÉ DE MELLO 
RESIDÊNCIAS 
E SERVIÇOS 
CELEBRA 
ACORDOS COM 
SEGURADORAS

O vinho tinto Ravasqueira Nero D’Avola 
2013 esteve em destaque na edição 
de novembro da Revista de Vinhos, 
tendo sido avaliado com 17 pontos, 
na sequência de uma prova feita e 
comentada pelo sommelier Manuel 
Moreira.
Plantada em 1998 no início do projeto 
de vinhos, porque era uma das castas 
preferidas de José Manuel de Mello, 
esta casta nativa da Sicília encontrou na 
Ravasqueira um terroir muito adequado 
às suas características, tendo dado 
origem a um vinho que não encontra 
ainda paralelo em Portugal.

GROW REALIZA TALKS E MENTORING SESSION

PLANO +CUF COM CAMPANHA DE NATAL

O Grow realizou, no dia 11 de dezembro, a quarta edição das Grow 
Mentoring Sessions, que contou com a participação das startups 
Clynx e Matereo, para além de Hugo Gonçalves Pereira (Shilling 
Capital Partners), Carlos Silva (Faber Ventures), Cristina Gouveia 
(ANI), Soraya Gadith (InoCrowd), Francisco Montanha Rebelo (Brisa), 
Paula Brito Silva (CUF) e João Mil-Homens (José de Mello), os três 
últimos na qualidade de mentores do Grow.
Paralelamente, as Grow Talks fecharam a segunda temporada no dia 
9 de dezembro, com a participação de Lino Santos, coordenador do 
Centro Nacional de Cibersegurança. O Futuro da Alimentação (Lauri 
Reuter, 7 de outubro), Pandemia e Longevidade (David Cristina, 22 
de outubro), Internet da Energia (Arash Aazami, 3 de novembro) e 
Economia do Mar (Helena Vieira, 17 de novembro) foram os temas 
abordados nas edições anteriores das Grow Talks.

RODRIGO BATISTA VENCE OPEN DAY COLOMBO DA BONDALTI
Rodrigo Batista foi o grande vencedor da edição deste ano do Open 
Day Colombo da Bondalti, que premeia as melhores ideias submetidas 
por colaboradores. “Drenagem do circuito de bombas de benzeno” foi 
a solução que valeu o primeiro lugar. Os prémios foram entregues por 
João Fugas, administrador da Bondalti, no dia 25 de outubro.

FUNDAÇÃO AMÉLIA DE MELLO 
PROMOVE CONFERÊNCIA NA 
ACADEMIA DE CIÊNCIAS

RAVASQUEIRA NERO D’AVOLA 
EM DESTAQUE NA 
REVISTA DE VINHOS

O Concurso Postal 
de Natal voltou a 
desafiar, uma vez 
mais, os filhos 
dos colaboradores 
das empresas do 
Grupo José de Mello 
menores de 12 anos 
a apresentarem 
desenhos para 
ilustrar o postal 
de Natal digital. Nesta edição, o concurso contou com 39 
desenhos, tendo sido vencedor Tiago (10 anos), filho de um 
colaborador da José de Mello.

CONCURSO POSTAL DE NATAL 
COM 39 CONCORRENTES…

… E ÁRVORE DO APADRINHAMENTO 
COM PRESENTES PARA 885 CRIANÇAS

A Árvore do Apadrinhamento, uma iniciativa transversal a 
todas as empresas do Grupo José de Mello com o objetivo 
de sensibilizar os colaboradores a oferecerem um presente 
de Natal a crianças carenciadas, apadrinhou este ano 885 
crianças, menores de 15 anos e oriundas de 11 diferentes 
instituições.

A Fundação Amélia de Mello 
(FAM) continua a materializar  
o programa das comemorações 
dos 150 anos do nascimento de 
Alfredo da Silva, desta vez com 
uma conferência em formato 
predominantemente digital 
e intitulada “Globalização 
em Português: Revoluções 
e Continuidades Africanas”, 
agendada para 18 de dezembro, 
na Academia das Ciências  
de Lisboa.
A agenda da conferência prevê 
um momento de abertura a cargo 
de Vasco de Mello, presidente 
da FAM, e intervenções de Jorge 
Braga de Macedo,  membro 
da Academia das Ciências de 
Lisboa, Justino Pinto de Andrade, 
membro fundador do Movimento 
Popular de Libertação de Angola, 
Carlos Lopes, antigo secretário 
executivo da Comissão Económica 
da Organização das Nações 
Unidas, Álvaro Ferreira da Silva, 
docente da Nova SBE, e Pedro 
Passos Coelho, a quem cabe o 
momento de encerramento.

http://www.cuf.pt
http://www.cuf.pt

