
Sob o mote “Uma química com natureza”, a Bondalti celebrou o Dia Internacional das 
Florestas convidando os seus colaboradores para uma ação de plantação de árvores.
No dia 21 de março, os colaboradores da Bondalti juntaram-se no Eco Parque 
Empresarial de Estarreja para, numa ação de voluntariado empresarial, plantar 
cerca de 100 árvores, dando início a um programa de florestação em parceria com a 
Associação BioLiving que, nos dias seguintes, concluiu a plantação de um total de 800 
unidades.
A reflorestação e o aumento de espaços verdes são uma componente integrante do 
Programa de Responsabilidade Social da Bondalti, contribuindo para a compensação 
das emissões de dióxido de carbono, preservação da biodiversidade e melhoria da 
qualidade de vida da população.
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CUF LANÇA CAMPANHA DEDICADA À ONCOLOGIA
A CUF lançou, em março, uma campanha de comunicação nacional com 
enfoque na área de Oncologia. 
Esta campanha pretende demonstrar que os avanços da medicina e 

BRISA CELEBRA 50 ANOS

A Brisa, cuja história marca a vida dos portugueses ao nível das 
acessibilidades, segurança e conforto nas viagens por estrada, 
celebra 50 anos de vida em 2022. 
O primeiro ato das celebrações decorreu na Casa de Serralves, no dia 17 de março, com 
um jantar oferecido pelo presidente do Conselho de Administração, Vasco de Mello, e pelo 
presidente da Comissão Executiva, António Pires de Lima, que contou com a participação 
do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, entre outros convidados. 
Até 22 de novembro, são várias as iniciativas que irão celebrar o contributo da Brisa para o 
desenvolvimento de Portugal.

FUNDAÇÃO AMÉLIA 
DE MELLO EDITA 
BIOGRAFIA SOBRE 
LEAL DA SILVA
A Fundação Amélia de Mello (FAM) 
realizou, no dia 10 de março, no 
auditório da Biblioteca Municipal do 
Barreiro, um evento de lançamento 
da biografia “José Miguel Leal da 
Silva – Entre Química e Minas”, 
integrada na coleção Histórias de 
Liderança. 
Este evento consistiu também 
numa cerimónia de homenagem 
ao biografado e contou com a presença de Vasco de Mello, presidente da FAM, Salvador de Mello, 
presidente executivo do Grupo José de Mello, e João de Mello, presidente da Bondalti. 

SER SOLIDÁRIO ENTREGA APOIOS A TRÊS INSTITUIÇÕES  
A cerimónia informal de entrega dos apoios do Ser Solidário relativos 
ao ano de 2021 decorreu no edifício sede do Grupo José de Mello, no 
dia 9 de março, tendo sido beneficiadas, com cinco mil euros cada, as 
seguintes instituições: Apoio à Vida, Associação de Paralisia Cerebral de 
Viseu e Cercidiana. 

tecnologia nesta área, aliados ao conhecimento acumulado da CUF, trazem 
uma esperança redobrada aos doentes com cancro e suas famílias.
A campanha CUF “Oncologia: Há razões para ter esperança” baseia-se na 
casuística anual da CUF, curvas de sobrevivência, assim como nas histórias 
dos doentes que passaram pelo processo de diagnóstico e tratamento na 
CUF Oncologia, para mostrar que é possível, hoje em dia, e em muitos 
casos, passar por um tratamento oncológico e recuperar a vida pessoal, 
profissional e social. 
Esta campanha esteve presente em televisão com dois vídeos - versão 
feminina e versão masculina - e em meios digitais, incluindo redes sociais.

BONDALTI ASSINALA 
DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS



O Plano +CUF lançou recentemente o seu produto para o segmento empresarial, 
estando agora disponível para empresas que pretendam disponibilizar melhores 
condições de acesso à CUF para os seus colaboradores e familiares. 
A abertura a este novo segmento acentua o cariz inovador deste produto, o único 
no mercado com possibilidade de subscrição por grupos.
Com uma mensalidade inferior a um seguro de saúde, processos de adesão 
e pagamento simples e possibilidade de inclusão de familiares, o Plano +CUF 
Empresas é uma ferramenta 
importante para melhorar 
as condições para os 
colaboradores e contribuir 
para a sua retenção.

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 18ª edição do Programa Avançado de Gestão para Executivos (PAGE), 
que decorreu entre setembro de 2021 e final de março de 2022, na 
Universidade Católica Portuguesa (UCP), terminou com a apresentação 
dos trabalhos finais e entrega de diplomas aos 25 participantes da ATM, 
Bondalti, Brisa, CUF, José de Mello, José de Mello Residências e Serviços 
e família José de Mello.
A equipa vencedora, que desenvolveu um trabalho intitulado “Academia de 
Especialização de Auxiliares – Requalificação da Força de Trabalho como 
Motor dos Cuidados de Excelência”, teve a seguinte composição: Carlota 
Kreye (José de Mello Residências e Serviços), Diana Carapinha (Brisa), 
Maria Ana Manoel (José de Mello), Marco Costa e Maria João Magalhães 
(CUF).
A realização do PAGE decorre desde 2002, em parceria com a UCP, e 
consiste numa oportunidade para todos os participantes aprofundarem 
conhecimentos, conhecerem as diferentes áreas de negócio do Grupo 
José de Mello e reforçarem as ligações pessoais e profissionais.

PAGE CONCLUÍDO NA CATÓLICA 
COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS FINAIS

O novo semestre de estágios de formação de 
primavera já arrancou nas unidades DomusVida 
Estoril e DomusVida Lisboa, na sequência da 
assinatura de um conjunto de protocolos com 
várias universidades e escolas profissionais de 
saúde portuguesas e internacionais, como são os 
casos da Escola Superior de Saúde de Santarém, 
do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, do 
Instituto Politécnico de Leiria, da Escola Superior 
de Saúde Cruz Vermelha Portuguesa, da Escola 
Superior de Alcoitão, da Escola Profissional Vale 
do Rio e do Instituto de Badajoz, entre outros 15 
institutos espanhóis de formação profissional. 
Estes estágios abrangem não só as áreas 
de saúde (enfermagem, fisioterapia, terapia 
ocupacional e terapia da fala), mas também 
outras funções relevantes para o bom 
funcionamento das residências DomusVida 
(auxiliares de ação médica, geriátrica e de 
hotelaria, nas áreas de atividades, sala e limpeza). 

RESIDÊNCIAS DOMUSVIDA 
PROMOVEM ESTÁGIOS DE FORMAÇÃO

PLANO +CUF TAMBÉM DISPONÍVEL PARA EMPRESAS

A Brisa assumiu, no final de março, através do seu presidente executivo, António 
Pires de Lima, a presidência da direção do BCSD Portugal – Conselho Empresarial 
para o Desenvolvimento 
Sustentável, para o período 
2022-2025. Com esta eleição, 
a Brisa dá continuidade a uma 
presença permanente desde 
2005 na direção da associação 
líder na sustentabilidade em 
Portugal, que já havia sido 
liderada por Vasco de Mello, 
na qualidade de presidente da 
Brisa, no período 2007-2010.

BRISA ASSUME PRESIDÊNCIA DO BCSD PORTUGAL 

CANDIDATURAS À BOLSA D. MANUEL DE MELLO ATÉ 19 DE JUNHO 

A Fundação Amélia de Mello lançou, 
no dia 18 de abril, em parceria 
com a CUF Academic Center, a 
18ª edição da Bolsa D. Manuel de 
Mello, que tem um valor de 50 mil 
euros e destina-se a galardoar 
trabalhos de investigação clínica 
de jovens médicos até aos 40 
anos, no âmbito das unidades de 
investigação e desenvolvimento 
das faculdades de medicina 
portuguesas. As candidaturas podem 
ser apresentadas até 19 de junho, 
prevendo-se que a decisão do júri 
seja anunciada até 30 de setembro.

JOSÉ DE MELLO REALIZA SESSÃO COM 
STARTUPS DE SERVIÇOS FINANCEIROS

Decorreu no dia 22 de abril, no 
âmbito do Grow, uma sessão com 
a Fintech House, que teve como 
objetivo reforçar a ligação do 
Grupo José de Mello a startups 
com tecnologias inovadoras 
de prestação de serviços 
financeiros. A sessão contou com a 
participação de colaboradores das 
diferentes empresas participadas, 
que ficaram a conhecer melhor 
a oferta de soluções da Coverflex 
(plataforma de benefícios 
flexíveis), da Toolto (app que agiliza 
assistência a clientes), da Finvex.
tech (plataforma de financiamento 
comercial B2B) e da YooniK 
(soluções de autenticação facial).

RAVASQUEIRA LANÇA NOVA 
COLHEITA DO VINHA DAS 
ROMÃS BLANC DE NOIRS 

A colheita de 2021 do Vinha das 
Romãs branco já está disponível na 
loja online da Ravasqueira e estará 
também disponível nas garrafeiras 
no decurso das próximas semanas. 
Depois do sucesso da primeira 
edição da colheita de 2020, que 
esgotou em pouco mais de um 
mês, está de volta este Blanc de 
Noirs que tem origem na mesma 
vinha e nas mesmas castas que 
o Vinha das Romãs Tinto (Touriga 
Franca e Syrah). 


