
“Estamos preparados para voos mais altos. Temos uma nova ambição”. Foi desta 
forma que João de Mello, presidente da Bondalti, deu início ao Encontro de Qua-
dros, que decorreu nos dias 13 e 14 de julho, na Estufa Fria, em Lisboa, subordina-
do ao tema “Ligações com futuro”. 
Com a participação de mais de 160 pessoas, o evento deixou bem vincada a via de 
crescimento para os próximos anos, focada na química industrial, gestão e trata-
mento de águas, bem como em novos negócios ligados à sustentabilidade e des-
carbonização. Hidrogénio verde e refinação de lítio – maximizando a experiência 
da Bondalti no processo de eletrólise – representam duas das novas áreas-chave.

A apresentação do novo Propósito – “Contribuir para um mundo melhor, criando 
uma química inovadora e sustentável” – foi um dos pontos altos do evento, sinte-
tizando numa expressão a razão de ser da Bondalti e o impacto que se pretende 
na sociedade. 
Merece ainda destaque a homenagem a António Mesquita de Sousa, diretor coor-
denador dos sites da indústria química e diretor de Energia e Planeamento de Pro-
dução Integrado, que irá deixar de exercer funções executivas por limite de idade, 
e uma ação de team building, cujo resultado – bicicletas montadas por equipas de 
colaboradores – reverteu a favor da Casa do Gaiato.
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TRADIÇÃODOFUTURO

BRISA É MECENAS DA FUNDAÇÃO 
CALOUSTE GULBENKIAN
A Brisa celebrou, em 
julho, um protocolo de 
mecenato com a Fun-
dação Calouste Gulben-
kian, no âmbito do qual 
vai apoiar, até 2023, as 
atividades desenvolvidas 
por esta entidade, no-
meadamente a prosse-
cução dos fins artísticos 
durante a temporada 
de música Gulbenkian 
2022/2023.

BONDALTI REALIZA ENCONTRO DE QUADROS 2022

A Fundação Amélia de Mello (FAM) realizou, no dia 30 
de junho, no Centro Cultural de Belém, a cerimónia de 
entrega dos Prémios de Investigação Alfredo da Silva.
O vencedor do Prémio “Alfredo da Silva e o Empreen-
dedorismo” foi Diogo Alexandrino, do CIMAR e líder da 
equipa, com o projeto “XenoHybrid – Tecnologia híbri-
da de tratamento de águas para a mitigação de po-
luição causada por contaminantes emergentes”. Já o 
Prémio “Inovação Tecnológica, Mobilidade e Indústria” 
foi atribuído por Miguel Neves (do i3S), líder da equi-
pa, com o projeto “MSense – a miniaturized biosensor 
technology for personalized diagnostics and monito-
ring of multiple sclerosis”. 

Por sua vez, o Prémio “Sustentabilidade dos Sistemas de 
Saúde” foi entregue a João Filipe Raposo, da Associação 
Protetora dos Diabéticos de Portugal e líder da equipa, 
com o projeto “Empowerment in Diabetic Foot Ulcer”.
O evento contou com a presença do Secretário de Es-
tado do Ensino Superior, Pedro Nuno Teixeira, e com 
intervenções de Vasco de Mello, presidente da FAM, 
e dos presidentes do júri das candidaturas de cada 
área: Daniel Bessa (BCSD Portugal), João Falcão e 
Cunha (COTEC Portugal) e José Fragata (Universidade 
Nova de Lisboa).
Os projetos vencedores receberam, cada um, 25 mil 
euros.

FUNDAÇÃO AMÉLIA DE MELLO ATRIBUI PRÉMIOS DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

CUF ONCOLOGIA LANÇA RELATÓRIO BIENAL

A CUF Oncologia acaba de 
lançar o seu Relatório Bie-
nal que reflete a atividade 
e o trabalho desenvolvido 
em 2020 e 2021, período em 
que foram realizados mais 
de 9.900 novos diagnósticos 
e tratados mais de 8.800 
doentes. 
Com a assinatura “Há ra-
zões para ter esperança”, 
o relatório dá a conhecer a 
história e a missão de vá-
rios profissionais de saúde 

da rede de cuidados oncoló-
gicos da CUF e as histórias 
de doentes de cancro que se 
disponibilizaram para parti-
lhar a sua experiência, fican-
do bem patente que os anos 
2020 e 2021 foram especial-
mente desafiantes face à 
pandemia e ao aumento de 
doenças oncológicas.
O relatório revela também 
a forma como se encontra 
estruturada a CUF Onco-
logia, assim como os seus 

diferentes interlocutores e a 
forte aposta feita em pilares 
estratégicos como a Quali-
dade Clínica, a Investigação 
e a Inovação.
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BRISA PRÉ-QUALIFICADA
PARA CONCESSÃO 
DE AUTOESTRADA NA GRÉCIA… 
A Brisa foi uma das oito empresas seleciona-
das pelo Fundo de Desenvolvimento de Ativos 
da República Helénica, no início de julho, para 
apresentar uma proposta vinculativa para a con-
cessão da autoestrada Attiki Odos, na Grécia, no 
âmbito de um concurso internacional competiti-
vo. Esta concessão integra o eixo rodoviário que 
liga Atenas a algumas das principais cidades 
gregas, como Patras e Salónica. A concessão, 
de 25 anos, inclui o financiamento, a operação, 
a manutenção e a exploração da autoestrada. 

… E A-TO-BE CRESCE
NOS ESTADOS UNIDOS
A A-to-Be prossegue a sua expansão no mer-
cado norte-americano através da sua subsidiá-
ria A-to-Be USA, que venceu, no final de julho, 
o segundo contrato em Richmond, no estado 
da Virgínia. Ao abrigo deste contrato de dez 
anos, celebrado com a Richmond Metropoli-
tan Transportation Authority, a A-to-Be USA 
vai implementar um sistema de cobrança em 
três zonas portajadas de dois dos corredores 
de tráfego mais movimentados: Downtown Ex-
pressway e Powhite Parkway.

RAVASQUEIRA LANÇA
ESPUMANTE GRANDE RESERVA 2014 
Oito anos após a sua vindima, chegou finalmente ao mercado a 
colheita 2014 do Espumante Ravasqueira Grande Reserva, um vi-
nho singular que é resultado de um trabalho de rigor, paciência e 
dedicação. 
Produzido a partir da casta Alfrocheiro, segundo o método clássico 
e com mais de quatro anos de estágio, este vinho revela uma aci-
dez muito viva e uma bolha muito fina, a que acrescem notas de 
fruta cristalizada e biscoito.
Foram produzidas apenas 3.260 garrafas, que se encontram dis-
poníveis na loja online da Ravasqueira desde o final de julho e tam-
bém nas melhores garrafeiras portuguesas.

A AEMA e a Enkrott, empresas participadas da 
Bondalti, prosseguem o desenvolvimento de rele-
vantes projetos no setor de tratamento de água, 
reforçando o seu posicionamento enquanto im-

portantes operadores neste segmento, tanto a 
nível nacional como internacional. 
A subsidiária espanhola AEMA assumiu o esta-
tuto de coordenadora do consórcio que está a 
desenvolver o projeto LIFE Multi-AD, programa 
financiado pela Comissão Europeia que visa criar 
um sistema totalmente automatizado para o tra-
tamento de águas residuais geradas por peque-
nas e médias empresas (PME) do setor agroali-
mentar na UE. 
Quanto à Enkrott, reforçou a sua presença no seg-
mento de tratamento de águas de processo em cal-
deiras de biomassa para geração de energia, através 
do fornecimento e instalação de uma solução inte-
grada para uma unidade de cogeração CHP (calor 
e eletricidade combinados) em Slobozia, Roménia. 

AEMA E ENKROTT DESENVOLVEM IMPORTANTES PROJETOS

ATM PARTICIPA
NA PARAGEM DE MANUTENÇÃO
DA REFINARIA DA GALP 

A ATM foi uma vez mais eleita para participar na 
paragem de manutenção da refinaria da Galp, em 
Sines, que decorre no mês de agosto, realizando, 
em concreto, a manutenção às colunas de fracio-
namento de coque e aos balões de reservatório. 
Trata-se de um projeto que exige o cumprimento 
dos mais exigentes standards da indústria num 
cliente de referência como é a Galp.

A Fundação Amélia de Mello (FAM) entre-
gou, no dia 30 de junho, os diplomas das 
bolsas de estudo destinadas aos filhos 
dos colaboradores dos grupos José de 
Mello e Sovena, relativos aos dois últimos 
anos letivos.
A cerimónia, que decorreu no Centro 
Cultural de Belém, no mesmo dia da 
cerimónia de entrega dos Prémios de 
Investigação Alfredo da Silva, contou com 
intervenções de Vasco de Mello e Manuel 
Alfredo de Mello, da direção da FAM, ten-
do os diplomas sido entregues por Maria 
Amélia de Mello Bleck (presidente do 
Júri), Salvador de Mello (José de Mello), 
João de Mello (Bondalti), Rui Diniz (CUF), 

António Pires de Lima (Brisa), Carolina 
Cabral (Sovena) e Miguel Loureiro (ATM).

Foram entregues 94 bolsas de estudo 
para licenciaturas e mestrados.

FUNDAÇÃO AMÉLIA DE MELLO 
ENTREGA
BOLSAS DE ESTUDO

A CUF recebeu o Prémio Marketeer 2022 como marca 
do ano na categoria de Saúde, numa cerimónia que teve 
lugar no dia 21 de junho, em Lisboa. 
A 14ª edição dos prémios Marketeer contou com 32 ca-
tegorias nas mais diversas áreas, avaliadas pela redação 
e pelo conselho editorial da revista e também pelo voto 
do público.
Este reconhecimento vem consolidar a notoriedade da 
marca CUF enquanto líder na prestação de cuidados de 
saúde de excelência em Portugal.

CUF VENCE PRÉMIO MARKETEER 2022 


