
O Programa de Voluntariado do Grupo José de Mello assinalou, no dia 14 de outubro, 
a 11ª edição do Dia do Voluntário, que decorreu este ano numa exploração agrícola 
em Oeiras. Esta iniciativa foi organizada em parceria com o Semear, um programa 
sustentável de inclusão social que visa promover a empregabilidade e a integra-
ção sócio profissional de pessoas com dificuldade intelectual e de desenvolvimen-
to, através da formação certificada, transformação e produção agrícola biológica. 
Depois de um breve discurso de boas-vindas proferido por Salvador de Mello, presi-
dente executivo do Grupo José de Mello, os mais de 100 voluntários presentes orga-
nizaram-se em equipas e participaram nas diferentes etapas da cadeia de produção, 
com um balanço final muito positivo: 2,5 toneladas de batata-doce apanhadas, 4 mil 
m2 de monda e 2.800 espécies plantadas. 
Criado em 2010, o Programa de Voluntariado conta com uma rede de 14 entidades 
parceiras e mais de 470 voluntários, entre colaboradores e antigos colaboradores 
do Grupo José de Mello.
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TRADIÇÃODOFUTURO
SEMEAR ACOLHE DIA DO VOLUNTÁRIO 2022 

A Fundação Amélia de Mello lançou, no dia 21 de        
outubro, o site do Arquivo CUF – Alfredo da Silva 
para permitir que os investigadores e demais inte-
ressados possam conhecer o seu conteúdo, acessível 
de forma gratuita em arquivocufalfredodasilva.pt. 
O Arquivo CUF – Alfredo da Silva resulta de uma par-
ceria com a Nova SBE e é um dos maiores arquivos 
empresariais de Portugal, composto por três arquivos 
distintos, disponibilizados sob a forma de um igual 
número de bases de dados: o Arquivo Documental, 

que reúne a documentação com interesse histórico 
pertencente ao Grupo CUF (hoje Bondalti) e empresas 
que lhe sucederam; o Arquivo Fotográfico, que contém 
cerca de 55 mil fotografias; e o Arquivo de Desenhos, 
com cerca de 135 mil plantas e desenhos produzidos 
pelos serviços técnicos. 
Além disso, pode também pesquisar-se uma base de 
dados da documentação relativa ao Grupo CUF (até 
1975), que pode ser encontrada nos arquivos públicos 
portugueses.

FUNDAÇÃO AMÉLIA DE MELLO LANÇA SITE
DO ARQUIVO CUF – ALFREDO DA SILVA 

COMISSÃO EUROPEIA APROVA PROJETO DE HIDROGÉNIO DA BONDALTI 

O projeto da Bondalti para a produção de hidro-
génio no Complexo Químico de Estarreja, deno-
minado H2Enable, obteve, no final de setembro, o 
estatuto de “Projeto Importante de Interesse Eu-

ropeu Comum” atribuído pela Comissão Europeia. 
Com um investimento estimado de 142 milhões 
de euros até 2026, o projeto liderado pela Bon-
dalti, com a participação de parceiros como a 
Air Liquide, Faculdade de Engenharia do Porto, 
APQuímica e HyLab, consiste na construção de 
uma infraestrutura para a produção de hidrogé-
nio verde no Complexo Químico de Estarreja.
Assente em tecnologias avançadas, inteligentes 
e eficientes, o projeto visa principalmente a des-
carbonização das operações da Bondalti, mas 
permitirá igualmente a produção para venda 
direta no mercado.

CUF REFORÇA
PRESENÇA
NO TERRITÓRIO
NACIONAL 
A CUF prossegue o seu plano de 
expansão, tendo inaugurado o 
Hospital CUF Trindade, no Porto, 
e tendo chegado a acordo com os 
acionistas do Hospital Internacio-
nal dos Açores para a aquisição 
desta unidade hospitalar localizada na ilha de São Miguel.
Inaugurado no dia 14 de outubro, o Hospital CUF Trinda-
de resulta de uma parceria com a Ordem da Trindade e 
vem reforçar a oferta de cuidados de saúde no centro da 
cidade do Porto.
Relativamente ao Hospital Internacional dos Açores, inau-
gurado em março de 2021, é uma unidade de saúde de 
referência, dispondo de uma capacidade instalada dife-
renciada e de uma oferta alargada de serviços de saúde. 
Para além da inauguração de um novo hospital no Porto 
e do acordo de princípio para aquisição de uma unidade 
hospitalar nos Açores, a CUF prepara-se ainda para iniciar 
a atividade, muito em breve, da Clínica CUF Montijo, sendo 
também já conhecida a intenção de abertura de uma clí-
nica na Comporta.

BRISA NO MOBI SUMMIT 2022 
A Brisa participou em mais uma edição do Mobi 
Summit, que foi dedicada este ano à “Mobilidade 
como motor do desenvolvimento”. 
Participaram na Grande Cimeira do Mobi Sum-
mit, que decorreu nos dias 28 e 29 de setembro, 
António Pires de Lima, presidente executivo da 
Brisa, e os administradores Eduardo Ramos e 
Manuel Melo Ramos.  
A transição elétrica dos modos de mobilidade e 
o investimento da Brisa numa rede de postos de 
carregamento nas autoestradas estiveram em 

destaque, bem como a necessidade de melho-
rar a articulação entre os diferentes meios de 
mobilidade e o impacto da covid-19 no trabalho.

https://www.josedemello.pt/newsletter/
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CATÁLOGO DE NATAL
DA RAVASQUEIRA
JÁ DISPONÍVEL  
Com o aproximar da época festiva, foi já lança-
do o habitual Catálogo de Natal da Ravasqueira, 
com propostas para todos os gostos, ideais para 
partilhar à mesa, ou para oferecer como presen-
te. O Catálogo de Natal encontra-se disponível 
para consulta no website da Ravasqueira ou 
através do QR code na imagem.

GROW VISITA INCUBADORAS DE STARTUPS  
As equipas da José de Mello, CUF e Bondalti realizaram, em setembro, um 
conjunto de visitas na região Norte, mais concretamente à Incubadora da 
Universidade de Aveiro, à UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Uni-
versidade do Porto, ao i3S – Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, 
no Porto, e à Startup Braga.
No total, contactaram com mais de 40 startups de base científica e tecno-
lógica, com soluções inovadoras para as diferentes áreas de atuação do 
Grupo José de Mello.

ATM MODERNIZA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO DO ESTÁDIO DA LUZ 
A ATM está a executar, desde o início de outubro, um conjunto de obras no Estádio da Luz para modernizar o 
sistema de iluminação e projeção de imagens para o público. 
Em concreto, trata-se da substituição completa de iluminação do relvado e das bancadas do estádio por uma 
nova tecnologia LED com luminárias robotizadas, em parceria com a empresa norte-americana Musco. Para 
além das luminárias, a ATM vai também realizar a instalação de painéis publicitários nos três pisos das bancas 
e novos écrans LED de videowall para projeção de vídeo no estádio.

BONDALTI 
NA GREEN SAVERS 2022 
“Portugal na rota da sustentabilidade” é o tema 
da III Conferência Green Savers, agendada para 
26 de outubro, em Lisboa, com o patrocínio e 
participação da Bondalti.  O evento compreen-
de a participação de oradores dos mais varia-
dos setores nacionais para um debate alargado 
sobre o desafio das alterações climáticas, con-
tando com a participação de Vasco Granadeiro, 
diretor de Novos Negócios da Bondalti.

CAMPANHA “TODO O CUIDADO É CUF” 
A CUF lançou, em outubro, uma nova campanha para reforçar que a 
prestação de cuidados de saúde que oferece está onde, quando e como 
o cliente precisa, através de uma oferta física, de proximidade e digital, 
que se interliga entre si. 
Sob o mote “Todo o cuidado é CUF”, a nova campanha de marca surge 
após a CUF ter vindo a robustecer a sua oferta para responder às novas 
necessidades e expectativas dos clientes, oferecendo hoje uma expe-
riência mais digitalizada, customizada e adaptável às necessidades do 
consumidor, com uma versão híbrida de cuidados de saúde - à distância 
e presencial, ilustrando a capacidade de resposta da CUF no continuum 
de cuidados.
Com transmissão em televisão, cinema, mupis, cartazes nas unidades 
e presença nos meios digitais, a campanha estará disponível até mea-
dos de novembro.

Teve início, no dia 11 de outubro, a 19ª edição do Pro-
grama Avançado de Gestão para Executivos (PAGE) 
do Grupo José de Mello, iniciativa que decorre em 
parceria com a Católica Lisbon School of Business 
and Economics e que este ano conta com a partici-

pação de 25 quadros provenientes da ATM, Bondalti, 
Brisa, CUF e Ravasqueira, para além de membros da 
família José de Mello. 
Esta edição assinala o regresso às aulas em formato 
presencial e inclui algumas novidades como as Talks 
– três momentos específicos de partilha de políticas 
e práticas das empresas participadas – que terão 
como temas a “Orientação para o Cliente”, “Inovação 
e Diferenciação” e “Cultura e Valores”. 
A realização do PAGE decorre desde 2002 e constitui 
uma oportunidade para aprofundar conhecimentos, 
conhecer as diferentes áreas de negócio e reforçar 
as ligações pessoais e profissionais, tendo propor-
cionado, até ao momento, formação em gestão a 
mais de 400 quadros do Grupo José de Mello.

19ª EDIÇÃO DO PAGE NA UNIVERSIDADE CATÓLICA

RESIDÊNCIAS DOMUSVIDA RETOMAM REGIME DE VISITAS 
Na sequência das recentes decisões do Governo, a 
Direção Geral de Saúde publicou as novas normas 
de aplicação para as unidades residenciais, ao abrigo 
das quais as unidades DomusVida Parede e Junquei-
ra anunciaram, no início de outubro, aos seus residen-
tes e familiares, o alívio nas regras de visitas. 
Este alívio nas normas de visitas permite agora re-
cuperar em grande parte a filosofia de ser a casa dos 
residentes, sem limitações de horários para as visitas 
de familiares e amigos, promovendo-se um ambiente 
humanizado, de confiança e transparência. 
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