
FUNDAÇÃO AMÉLIA DE MELLO APOIA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
A Fundação Amélia de Mello (FAM) promove e apoia, pelo segundo ano consecutivo, a investigação científica através 
do lançamento, no final de janeiro, dos Prémios de Investigação Alfredo da Silva, que consistem em três concursos 
temáticos, cujos vencedores recebem, cada um, 25 mil euros.
Para concretizar esta iniciativa, a FAM convidou três parceiros para cada um dos temas: BCSD Portugal (“Alfredo da 
Silva e o Empreendedorismo”), COTEC Portugal (“Inovação Tecnológica, Mobilidade e Indústria”) e Universidade NOVA 
de Lisboa (“Sustentabilidade na Saúde”).
O período de candidaturas decorre até 16 de maio. Os projetos vencedores serão anunciados e entregues em cerimónia 
pública no dia 30 junho deste ano.
Mais informações em www.fundacaoameliademello.org.pt.
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HOSPITAL CUF PORTO 
REACREDITADO PELA JCI

TRADIÇÃODOFUTURO

VIA VERDE FACILITA PAGAMENTO 
DE CARREGAMENTOS ELÉTRICOS E LANÇA CAMPANHA
A Via Verde lançou recentemente uma funcionalidade digital para facilitar o pagamento de 
carregamentos elétricos, contribuindo assim para a promoção da mobilidade sustentável. 
A app Via Verde Electric, integrada na app da Via Verde, permite aos utilizadores aceder a 
mais de dois mil postos de carregamento da rede pública Mobi.E e proceder ao respetivo 
pagamento.
A Via Verde Estacionar, outra app do ecossistema 
Via Verde, lançou no dia 17 de janeiro uma 
campanha multimeios que visa reforçar a 
notoriedade desta oferta comercial que está já 
presente em 32 municípios portugueses e em 
225 parques de rua. O piloto português Miguel 
Oliveira, embaixador oficial da Via Verde, é o 
rosto desta campanha.

O Hospital CUF Porto obteve, pela segunda vez consecutiva, a 
acreditação pela Joint Commission Internacional (JCI), a mais 
prestigiada entidade acreditadora independente a nível mundial. 
Para a obtenção desta distinção, conhecida no início de janeiro, o 
Hospital CUF Porto foi submetido a uma rigorosa auditoria, entre 22 e 

26 de novembro de 2021, por forma a garantir que o hospital obedece aos mais elevados padrões de qualidade e segurança, 
em todas as áreas de prestação de cuidados clínicos e desenvolve ainda as melhores práticas de gestão. 
No exigente processo de auditoria, foram analisados por parte de auditores internacionais, mais de mil parâmetros 
relacionados com a qualidade e segurança dos cuidados prestados ao doente, tendo sido atestada a conformidade em 97%, 
sendo os restantes pontos apresentados como oportunidades de melhoria.

BONDALTI CELEBRA PARCERIA 
PARA REFINAÇÃO DE LÍTIO

A Bondalti celebrou, em janeiro, um acordo de cooperação com a Reed 
Advance Materials (RAM), com vista à construção de uma refinaria de 
lítio em Estarreja e à comercialização, na Europa, de um processamento ambientalmente sustentável desta matéria-prima.
A RAM é a detentora de um novo processo de purificação de lítio usando o método de eletrólise, denominado ELi®, que se 
destaca pela menor pegada carbónica. A Bondalti, por seu lado, domina a tecnologia de eletrólise, que confere elevados 
padrões de sustentabilidade ambiental à indústria do cloro-álcalis, do qual a empresa portuguesa é a maior produtora 
ibérica em capacidade instalada.
O projeto, que faz parte das Agendas Mobilizadoras do Plano de Recuperação e Resiliência, prevê um investimento 
compartilhado de cerca de quatro milhões de euros para a construção e operação de uma refinaria de lítio na unidade de 
produção de cloro-álcalis da Bondalti em Estarreja.
A refinaria proposta será a primeira operação comercial a usar o processo ELi® da RAM.

A tecnologia a utilizar representa um importante 
contributo no domínio da sustentabilidade ambiental

Publicada pela primeira vez em 
julho de 2004, a newsletter Tradição 
do Futuro foi desenhada para ser 
o principal meio transversal de 
comunicação interna do Grupo 
José de Mello, cumprindo, assim, 
a função de noticiar as iniciativas 
e concretizações mais relevantes 
dos últimos 18 anos e contribuindo, 
ao mesmo tempo, para reforçar a 
coesão e sentido de pertença de 
todas as nossas Pessoas.
Para celebrar esta centésima 
edição, juntámos um grupo 
constituído por dez responsáveis 
de Comunicação e de Recursos 
Humanos das diferentes empresas 
que integram hoje o Grupo 
José de Mello, com a missão 
de selecionarem os 18 temas e 
notícias mais marcantes da nossa 
atividade nos últimos 18 anos.
O resultado dessa seleção 
materializou-se numa edição 
suplementar, que pode ser 
visualizada no final desta edição, 
em formato digital e seguindo 
o mesmo modelo gráfico das 
habituais edições.
Para além disso, decidimos 
também compilar as 99 edições 
anteriores, dando assim a 
possibilidade de se passar 
em revista os temas que mais 
marcaram a atividade do Grupo 
José de Mello desde julho de 2004 
a janeiro de 2022.
O resultado desse exercício pode 
ser consultado através do QR Code 
em baixo ou, em alternativa, aqui. 

http://www.fundacaoameliademello.org.pt
https://www.josedemello.pt/wp-content/uploads/2022/02/TdF-2004-2022.pdf


A parceria entre a CUF e o Pingo Doce segue este ano uma 
nova etapa de promoção de conteúdos de saúde. “A saúde 
alimenta-se” é o mote desta campanha, que desenvolveu ao 
longo de janeiro e durante o mês de fevereiro uma comunicação 
sobre leitura de rótulos dos produtos alimentares. Com três 
momentos de comunicação digital, através das redes sociais 
de ambas as empresas, esta iniciativa ajuda a clarificar o que 
ter em conta no momento de escolher os alimentos, de modo 
a fazer as melhores opções nutricionais. 
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A Bondalti, em 
colaboração com a 
Fundação Amélia 
de Mello, voltou a 
reconhecer este 
ano a contribuição 
das universidades 
para o desenvolvimento, premiando os melhores estudantes 
da Faculdade de Engenharia do Porto (FEUP), numa cerimónia 
realizada no dia 28 de janeiro.
Coube a João Fugas, administrador da Bondalti, entregar os 
prémios aos melhores alunos de 2020/2021 em mestrados 
integrados de Engenharia Química (Renata Araujo Loyola), 
Engenharia Mecânica (Tomás Pinto de Freitas Teixeira da 
Rocha), Engenharia Metalúrgica e de Materiais (Fernando Ye 
Lin), Engenharia e Gestão Industrial (Mariana Silva Sousa), 
Engenharia Informática e Computação (Pedro Miguel Braga 
Barbosa Lopes Moás), Engenharia do Ambiente (Sofia Miranda 
Maia) e Licenciatura em Engenharia de Minas e Geo-ambiente 
(Margarida Stoffel Mesquita Joyce Chalupa).

BONDALTI 
E FUNDAÇÃO 
AMÉLIA 
DE MELLO 
ENTREGAM 
PRÉMIOS AOS 
MELHORES 
ALUNOS 
DA FEUP

O Ser Solidário vai entregar, 
no dia 9 de março, três apoios 
de cinco mil euros às três 
instituições mais votadas este ano 
pelos colaboradores aderentes: 
Associação de Paralesia 
Cerebral de Viseu, Apoio à Vida e 
Cercidiana. 
O Ser Solidário é uma iniciativa 
transversal ao Grupo José 
de Mello, que agrega 
colaboradores da José de Mello, 
ATM, Bondalti, CUF, José de 
Mello Residências e Serviços e 
Ravasqueira, com o objetivo de 
apoiar todos os anos diversas 
instituições de solidariedade 
social mediante a participação 
ativa e de forma voluntária 
dos colaboradores, através do 
desconto de pelo menos 1 euro 
do salário mensal. As empresas 
contribuem com um apoio de 
valor idêntico ao que resulta das 
contribuições dos colaboradores. 

SER SOLIDÁRIO CONCEDE 
APOIOS DE 15 MIL EUROS

CUF E PINGO DOCE CONTINUAM A 
PROMOVER A SAÚDE PELA ALIMENTAÇÃO

As residências DomusVida estão empenhadas em promover a sua atividade de programas 
de recuperação, uma oferta de mercado que responde a um alargado conjunto de 
necessidades que podem surgir na sequência de diferentes situações: cirurgia ortopédica 
por motivo de acidente, implementação de 
uma prótese, acidente vascular cerebral, 
traumatismo craniano, reabilitação após alta 
hospitalar, assistência por motivos oncológicos 
ou crónicos. Exemplo deste empenho foi a 
colocação, em meados de fevereiro, na unidade 
de Lisboa, de uma tela promocional dedicada 
aos programas de recuperação. Esta atividade 
permite o desenvolvimento de uma eficiência 
clínica que garante estadias mais curtas e 
que, ligadas ao conforto e ambiente hoteleiro, 
proporcionam uma recuperação segura e 
agradável.

RESIDÊNCIAS DOMUSVIDA PROMOVEM 
PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO

As instalações da AEMA, participada da Bondalti em 
Espanha, que opera na área do tratamento de águas 
industriais a partir de Alfaro, receberam, no dia 15 de 
fevereiro, a visita do embaixador português em Madrid, 
João Mira Gomes.
A visita institucional contou também com a presença 
de Luís Moura, delegado da AICEP em Espanha, 
e de Pedro Marcelo Curto, primeiro secretário da 
embaixada portuguesa, para além de José Antonio 
Marín Perurena, vice-presidente da Câmara Municipal 
de Alfaro, dos administradores da AEMA Pedro Pais, 
Luis Rebelo da Silva e Víctor Navajas e da diretora 
de I&D&i, Alicia Torres.

EMBAIXADOR PORTUGUÊS VISITA AEMA

COMITÉ DE INOVAÇÃO DEFINE AGENDA PARA 2022

O Comité de 
Inovação do 
Grupo José de 
Mello reuniu 
no dia 9 de 
fevereiro, no 
auditório do 
Hospital CUF 
Tejo, com o 
objetivo de 
partilhar, 
com todos os 
participantes, 
um resumo 
das atividades 

ocorridas no exercício de 2021 e a definição das iniciativas previstas para 
2022. Em concreto, foi abordado o crescimento continuado do Grow que, 
desde que foi criado em 2017, já contactou com mais de duas mil startups 
e empreendedores, realizou 48 pilotos e fechou 15 contratos comerciais. 
Constituído por representantes das áreas de inovação da José de Mello 
e das empresas participadas, o Comité de Inovação tem como missão 
reforçar a cultura de inovação do Grupo José de Mello, através da partilha 
de conhecimento e da organização conjunta de iniciativas transversais. 

As marcas Dona Vitoria e Coutada Velha, produzidas 
pela Ravasqueira, iniciaram em fevereiro a 
sua presença nas redes sociais Facebook e 
Instagram, materializando assim uma estratégia de 
autonomização das marcas, que visa reforçar a sua 
relação com o consumidor.

DONA VITORIA E COUTADA VELHA 
NAS REDES SOCIAIS



EDIÇÃO SUPLEMENTAR

TRADIÇÃODOFUTURO

As edições da newsletter 
Tradição do Futuro 
publicadas entre julho 
de 2004 e janeiro de 
2022 constituem um 
importante acervo 
histórico e documental 
das iniciativas e 
concretizações que mais 
marcaram a atividade do 
Grupo José de Mello nos 
últimos 18 anos.
Face à diversidade e 
quantidade de temas 
relevantes que foram 
objeto de notícia, 
pedimos a um grupo 
constituído por dez 
responsáveis de 
Comunicação e de 
Recursos Humanos das 
diferentes empresas 
que integram hoje o 
Grupo José de Mello 
para selecionarem os 
18 temas que mais 
marcaram a nossa 
atividade no período em 
análise.
Para memória futura, 
partilhamos aqui a 
composição desse grupo: 
Bruno Domingos (ATM), 
Fernando Marques 
(José de Mello), Franco 
Caruso (Brisa), Gonçalo 
Ribeirinho (Ravasqueira), 
Henrique Pulido (Brisa), 
José Luís Carvalho 
(CUF), Luís Wissmann 
(José de Mello e 
Bondalti), Margarida 
Gonçalves (CUF), Paulo 
Caetano (Bondalti) e 
Sandra Lopes (José de 
Mello Residências e 
Serviços).
Também para memória 
futura, pode ser 
visualizado nestas três 
páginas o resultado 
dessa seleção.

TRADIÇÃO DO FUTURO Nº1 2004
TRADIÇÃO DO FUTURO Nº3 2004

TRADIÇÃO DO FUTURO Nº8 2005

TRADIÇÃO DO FUTURO Nº19 2008

TRADIÇÃO DO FUTURO Nº41 2012TRADIÇÃO DO FUTURO Nº31 2010
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TRADIÇÃO DO FUTURO Nº58 2015

TRADIÇÃO DO FUTURO Nº78 2018 TRADIÇÃO DO FUTURO Nº87 2019

TRADIÇÃO DO FUTURO Nº86 2019

TRADIÇÃO DO FUTURO Nº82 2019 TRADIÇÃO DO FUTURO Nº90 2020
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TRADIÇÃO DO FUTURO Nº91 2020 TRADIÇÃO DO FUTURO Nº92 2020

TRADIÇÃO DO FUTURO Nº92 2020

TRADIÇÃO DO FUTURO Nº93 2020 TRADIÇÃO DO FUTURO Nº96 2021

TRADIÇÃO DO FUTURO Nº99 2021
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