
O primeiro-ministro, António Costa, e a ministra da saúde, Marta Temido, 
visitaram o Hospital CUF Tejo no dia 5 de fevereiro, por ocasião da vacinação 
dos colaboradores do hospital contra a Covid-19. 
A visita teve início no Atendimento Permanente e terminou no auditório, com 
várias intervenções e declarações à imprensa. Por parte da CUF, Salvador 
de Mello deu as boas-vindas a toda a comitiva, tendo reiterado o espírito 
colaborativo e a missão que acompanham a CUF há mais de 75 anos. As 
intervenções seguintes ficaram a cargo do Governo, com a ministra da saúde 
a agradecer e a elogiar a colaboração com o setor privado no combate à 
pandemia e com o primeiro-ministro a revelar a distribuição de novas vacinas 
para os hospitais privados.

PRIMEIRO-MINISTRO E MINISTRA 
DA SAÚDE VISITAM CUF TEJO 
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O Grupo José de Mello vai promover nos dias 17 e 18 de março, 
em parceria com o European Innovation Council (EIC), estrutura 
da Comissão Europeia para promoção da inovação, um importante 
evento dirigido à comunidade europeia das startups das áreas da 
mobilidade, saúde e envelhecimento.
Das 125 startups europeias que apresentaram a sua candidatura, 
as equipas de inovação da José de Mello, Brisa, CUF e José de 
Mello Residências e Serviços selecionaram 42, que têm assim a 
possibilidade de partilhar as suas soluções e participar em reuniões individuais com os negócios.
Promover a colaboração entre startups e empresas e lançar o desafio às startups para apresentarem soluções 
inovadoras são dois importantes objetivos desta iniciativa criada pela Comissão Europeia em 2016, cuja 
organização está apenas ao alcance de organizações empresariais de dimensão relevante.
Para o Grupo José de Mello é uma oportunidade única para conhecer algumas das mais disruptivas startups 
europeias e afirmar a inovação como alavanca de captação de novas oportunidades de crescimento.

GRUPO JOSÉ DE MELLO PROMOVE 
ENCONTRO COM STARTUPS EUROPEIAS

PRÉMIOS ALFREDO DA SILVA 
INCENTIVAM INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
A Fundação Amélia de Mello (FAM) lançou, no dia 26 de janeiro, os 
Prémios Alfredo da Silva, uma iniciativa integrada no programa de 
comemorações dos 150 anos do nascimento do criador do Grupo CUF, 
que visa estimular o desenvolvimento de trabalhos de investigação 
científica e a produção de conhecimento em três domínios: Alfredo  
da Silva e o Empreendedorismo; Inovação Tecnológica, Mobilidade  
e Indústria; Sustentabilidade dos Sistemas de Saúde.
A cerimónia de lançamento foi presidida pelo Ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e contou com intervenções 
de Vasco de Mello, 
presidente da FAM e 
dos representantes 
máximos do 
BCSD Portugal, 
COTEC Portugal e 
Universidade Nova 
de Lisboa, parceiros 
desta iniciativa, que 
prevê atribuir três 
bolsas de 25 mil 
euros cada.

125 startups de 23 países candidataram-se ao EIC Procurers Day powered 
by José de Mello Group, um evento organizado em parceria com a Comissão Europeia. 

TRADIÇÃODOFUTURO

Quero, antes de mais e no contexto 
das novas funções de presidente 
executivo do Grupo José de Mello que 
me foram confiadas, dirigir-me a todos 
os colaboradores, de todas as nossas 
empresas, para reconhecer e agradecer as 
inúmeras provas de resiliência e capacidade 
de adaptação que têm marcado os tempos 
de pandemia que estamos a viver. E quero 
deixar uma palavra de especial apreço 
pelo exemplo de entrega que tem sido 
evidenciado pelos profissionais da nossa 
área da saúde que estão na linha da frente 
deste difícil e exigente combate. 
É com grande sentido de responsabilidade 
que aceitei o desafio de dar continuidade a 
um legado histórico com mais de 120 anos 
de importantes iniciativas empresariais, 
excelentes exemplos de responsabilidade 
social e relevantes investimentos no 
desenvolvimento de Portugal. 
É também com entusiasmo e ambição que 
assumo o compromisso de responder aos 
desafios de crescimento que temos pela 
frente. Iremos fazê-lo com base em três 
pilares.  
Em primeiro lugar, as pessoas – as que 
trabalham connosco e a forma como 
vamos atrair e desenvolver talento de nível 
internacional, com competências e espírito 
empreendedor. 
Em segundo lugar, a capacidade para usar 
a tecnologia para transformar e criar novas 
oportunidades de negócio e crescermos 
para além do nosso perímetro tradicional. 
E, por último, a responsabilidade com que 
estabelecemos objetivos empresariais 
ambiciosos, com um posicionamento 
de excelência e exigentes critérios de 
sustentabilidade. 
Tenho uma convicção muito forte de que só 
conseguiremos prosseguir com sucesso o 
caminho de crescimento e de afirmação 
do Grupo José de Mello contando com o 
empenho e o contributo de todos e cada 
um de vós. 
Pela minha parte, e em nome da família 
a que me orgulho de pertencer, podem 
contar com o empenho e a dedicação que 
sempre tivemos na liderança e gestão dos 
nossos negócios e que, estou certo, será 
continuada nas próximas gerações. A este 
propósito, gostaria de sublinhar a minha 
satisfação por contarmos hoje com vários 
membros da quinta geração em funções 
em empresas do Grupo José de Mello.
Conto com todos para esta missão.

Salvador de Mello

BRISA CONCLUI RENOVAÇÃO 
DO TÚNEL DE MONTEMOR 
A Brisa Concessão Rodoviária concluiu a 
renovação do Túnel de Montemor, no sublanço 
Radial da Pontinha - Radial de Odivelas 
(A9, CREL), uma obra que representou um 
investimento total de 10,11 milhões de euros 
e cuja empreitada decorreu entre abril e 
dezembro de 2020. 
Em termos funcionais, o Túnel de Montemor, 
construído em 1996, é agora um túnel longo 
com novas e melhores condições de circulação 
e segurança, tanto ao nível da deteção de 
ocorrências, como na perspetiva da resposta 
operacional ou de emergência.

RESPONSABILIDADE 
E COMPROMISSO

Raquel W
ise
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A Bondalti e a Fundação Amélia 
de Mello (FAM) voltaram a 
premiar os melhores estudantes 
de engenharia da Faculdade de 
Engenharia do Porto (FEUP), 
numa cerimónia que decorreu 
no dia 13 de janeiro, por ocasião 
da Cerimónia do Dia da FEUP, que assinalou os 184 anos de história do ensino da 
engenharia no Porto. 
João Fugas, administrador da Bondalti, entregou os prémios aos melhores alunos dos 
Mestrados Integrados em Engenharia Química (Hugo da Silva Marques), Engenharia 
Mecânica (Rui Martim Lopes Busto Salgado), Engenharia Metalúrgica e de Materiais 
(Hélder Joaquim Moreira Nunes), Engenharia e Gestão Industrial (Inês Pereira Cabral 
Ribeiro), Engenharia Informática e Computação (Rui Pedro Moutinho Moreira Alves), 
Engenharia do Ambiente (Inês Magalhães Rodrigues) e Licenciatura em Engenharia 
de Minas e Geo-ambiente (Inês Brandão Pereira Barros). Em representação da FEUP 
esteve o seu diretor, João Falcão e Cunha.

FICHA TÉCNICA

EDIÇÃO Direção de Comunicação da José de Mello Capital, 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

A CUF já lançou a Teleconsulta do Dia, direcionada para a população 
adulta, para casos de doença não urgente, podendo ser agendada 
para o próprio dia, no horário que for mais conveniente para o cliente, 
entre as 8 e as 22 horas, sete dias por semana, incluindo feriados. 
Na Teleconsulta do Dia, a CUF disponibiliza consultas de Medicina 
Geral e Familiar e de Medicina Interna, permitindo um apoio médico 
no próprio dia, evitando perdas de tempo e deslocações, sendo ainda 
possível realizar uma consulta de seguimento, ou marcar exames de 
diagnóstico nos hospitais ou clínicas da rede CUF.

CUF LANÇA TELECONSULTA DO DIA

A Fundação Amélia de Mello concedeu, em 
janeiro, 34 bolsas de estudo destinadas a 
apoiar filhos de colaboradores do Grupo José 
de Mello, nomeadamente da ATM, Bondalti, 
Brisa e CUF.
As bolsas vão apoiar licenciaturas e 
mestrados nas áreas do Direito, Engenharia, 
Medicina, Farmácia, Fisioterapia, 
Enfermagem, Línguas, História, Jornalismo e 
Música.

VINHOS DA RAVASQUEIRA 
EM DESTAQUE NA WINE 
ENTHUSIAST

BONDALTI DISTINGUE 
ESTUDANTES 
DE ENGENHARIA

A Wine Enthusiast provou 
e pontuou, em janeiro, três 
vinhos da Ravasqueira com 
notas de excelência, dadas 
pelo seu conhecido provador 
e crítico Roger Voss. O Vinhas 
Romãs 2018 e o Reserva da 
Família tinto 2018 obtiveram 
ambos 93 Pontos, enquanto  
o Premium Tinto 2014 obteve 
94 pontos. A consistência 
destas pontuações reforça  
o trajeto e a relevância destes 
três vinhos no panorama 
nacional e internacional.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO 
NAS RESIDÊNCIAS DOMUS VIDA

O processo de vacinação dos 
residentes e colaboradores das 
unidades Domus Vida do Estoril e de 
Lisboa, que visa conferir imunidade  
à Covid-19, está em curso desde o dia 
9 de janeiro e tem decorrido de forma 
segura, profissional e em ambiente de 
boa disposição.
Este processo ficou concluído na 
Domus Vida Lisboa, onde já foram 
administradas as duas doses, e deverá 
ficar concluído na Domus Vida Estoril 
até ao final de fevereiro.

ATM NOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA APMI

FUNDAÇÃO AMÉLIA DE MELLO 
CONCEDE BOLSAS DE ESTUDO

A ATM voltou a integrar a direção da Associação Portuguesa 
de Manutenção Industrial (APMI), para o biénio 2021/2022, 
na sequência de eleições para os corpos sociais realizadas no dia 21 de janeiro, 
quando se comemoraram 40 anos desde a criação desta entidade.
A APMI é a associação de referência na área da manutenção em Portugal, que 
concentra associados das áreas técnica, industrial, académica e normativa, 
acompanhando as mais recentes evoluções do setor.

SER SOLIDÁRIO 
ELEGE 
INSTITUIÇÕES 
BENEFICIÁRIAS

A Associação Novo 
Futuro, o Renascer – Centro de 
Acolhimento Temporário para 
Crianças em Risco (Torres Vedras) 
e a Associação Humanitária de 
Salreu foram as três instituições 
mais votadas pelos colaboradores 
do Grupo José de Mello na 
edição de 2020 do Ser Solidário, 
iniciativa transversal e de adesão 
voluntária que visa apoiar todos 
os anos diferentes instituições 
de solidariedade social. Dada 
a situação de pandemia que se 
vive e, em particular, o regime de 
confinamento em vigor, a entrega 
dos apoios financeiros às três 
instituições será feita assim que 
estejam reunidas as condições 
para o seu agendamento e 
concretização.

FARMADRIVE DA VIA 
VERDE JÁ DISPONÍVEL 
EM CINCO FARMÁCIAS

O FarmaDrive da Via Verde 
já está disponível em cinco 
farmácias portuguesas, 
com a recente entrada 
em funcionamento deste 
serviço na Farmácia 
Sacavém, que se junta 
assim às farmácias do 
Grupo Silveira no Bairro  
do Rosário, Birre, Mem 
Martins e São Domingos 
de Rana. 
Lançado em 2017, este serviço representa uma solução inovadora e segura para comprar 
e pagar medicamentos, funcionando em qualquer tipo de viatura com identificador Via 
Verde ativo e colocado corretamente no vidro frontal, com exceção dos motociclos.  


