
CUF ABRE NOVO HOSPITAL EM SINTRA
A nova unidade da rede CUF vai criar mais de 500 empregos diretos até final de 2020.

O Programa de Voluntariado do Grupo José de Mello, que vai entrar  
no seu 9º ano de vida, já abriu as inscrições para novos voluntários,  
passando a oferecer agora um vasto conjunto de perfis de posto em dez 
diferentes entidades parceiras.
As inscrições podem ser efetuadas no site http://voluntariado.josedemello.pt/, 
no qual estão disponíveis todas as informações relativas ao Programa  
de Voluntariado ou, em alternativa, junto das direções de Recursos Humanos 
das diversas empresas que integram o universo de participações do Grupo José 
de Mello.

ÚLTIMA HORA

DESTAQUE

BREVES

ATM COM NOVOS CONTRATOS 
NO BENFICA E OCP PORTUGAL 
A ATM foi selecionada 
recentemente pelo 
Sport Lisboa e Benfica 
e pela OCP Portugal 
para a celebração de 
dois novos contratos, com entrada em vigor 
prevista para dia 1 de julho e com uma duração 
de três anos.
No caso do Benfica, o contrato insere-se numa 
relação de parceria com mais de dez anos  
e visa trabalhos de manutenção nas áreas de 
energia e climatização do Complexo do Estádio 
da Luz e no Caixa Futebol Campus do Seixal. 
Relativamente à OCP Portugal, trata-se de um 
cliente novo que se dedica à comercialização 
e distribuição de produtos farmacêuticos, com 
sete instalações distribuídas de norte a sul  
de Portugal. Neste caso, o contrato visa  
a manutenção preventiva e corretiva de todas 
as localizações.

VIA VERDE INAUGURA 
NOVA LOJA DE LISBOA

A Via Verde inaugurou, no dia 18 de junho, 
a sua nova loja de Lisboa, um espaço novo, 
desenhado de raiz, localizado no centro de 
Lisboa, mais concretamente na Avenida Fontes 
Pereira de Melo.
Com um horário alargado, de segunda a sexta 
das 8h30 às 19h30 e sábados das 8h30 às 14h, 
a nova loja de Lisboa vem substituir as antigas 
lojas do Saldanha e Laranjeiras e disponibiliza 
todos os serviços presenciais tradicionalmente 
prestados em lojas Via Verde, para além de 
compreender espaços novos especialmente 
vocacionados para suporte aos clientes dos 
novos serviços e soluções de mobilidade, 
oferecidos através do ecossistema digital da 
Via Verde.

BONDALTI PREMEIA BOAS IDEIAS 

Tiago Silva, colaborador da área da 
manutenção na produção de anilina e 
derivados, foi o grande vencedor da mais 
recente edição do programa Colombo da 
Bondalti, uma plataforma de ideias inovadoras 
que contou este ano com 14 ideias a concurso.
Para além de Tiago Silva, que conquistou o 
primeiro lugar com a ideia “Sistema autónomo 
de arranque de equipamentos críticos”, houve 
mais quatro ideias distinguidas.
Os prémios foram entregues no decurso 
do Open Day Colombo, que teve lugar em 
Estarreja, no dia 8 de maio.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
PROMOVE NOVAS INSCRIÇÕES
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O novo Hospital CUF Sintra abriu as suas portas ao 
público no dia 3 de junho, com uma ampla oferta de 
cuidados de saúde. 
Com esta nova unidade, a José de Mello Saúde 
consolida a sua visão de crescimento da rede CUF, 
fortalecendo a presença no concelho de Sintra.
Com uma área de 5.000 m2 e dois pisos, o novo 
hospital dispõe de consultas de mais de 32 
especialidades médicas e cirúrgicas, exames e ainda 
Atendimento Médico Permanente, adulto e pediátrico, 
disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano.
O novo hospital vem substituir a Clínica CUF Sintra, 
que tinha iniciado atividade em 2014, e assegura 
desde já a criação de mais de 300 postos de trabalho 
qualificados.
Assumindo-se como um hospital tecnológico, o 
Hospital CUF Sintra dispõe de uma oferta de meios 
complementares de diagnóstico de ponta, tais como a 

Ressonância Magnética 1.5 Tesla, a TAC 128 cortes 
- que reduz amplamente a dose de radiação deste 
tipo de exame e permite fazer, além das habituais 
TAC, exames cardíacos diferenciadores, como as 
angio-TAC - ou um Mamógrafo de última geração, 
que apresenta uma maior qualidade de imagem, 
facilitando os diagnósticos. 
Nesta primeira fase de abertura de portas, entram 
em funcionamento as consultas, imagiologia, 
patologia clínica (análises clínicas) e outros 
exames de especialidades, assim como os 
tratamentos de enfermagem e o atendimento 
médico permanente. 
A segunda fase, prevista para o início de 2020, 
representará um reforço da capacidade do 
hospital através das valências de bloco operatório, 
internamento, cuidados intermédios e exames 
especiais.

http://voluntariado.josedemello.pt/


EM FOCO

FICHA TÉCNICA

GROW PATROCINA LISBON INVESTMENT SUMMIT 2019… 

TEMPOEXTRA PARA OS COLABORADORES JOSÉ DE MELLO SAÚDE 
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O edifício sede do Grupo José de Mello foi palco, no dia 29 de maio, da 2ª edição do Grow Mentoring 
Sessions, encontros periódicos nos quais as startups do Grow têm oportunidade de expor desafios 
das suas empresas e receberem mentoria de um grupo alargado de pessoas-chave do ecossistema 
português de startups.
Esta sessão contou com 12 participantes, entre eles três mentores e três startups do Grow: 
HealthySystems (Grow Health), Heptasense (Grow Mobility) e Knok (Grow Health).

O programa Grow assumiu o estatuto de 
patrocinador oficial da 7ª edição do Lisbon 
Investment Summit (#LIS), que decorreu nos 
dias 6 e 7 de junho, na Cordoaria Nacional. 
A presença do Grow no #LIS consistiu na 
participação em seis painéis setoriais e 
generalistas, com oradores de diferentes 
empresas do Grupo José de Mello (Bruno 
Tavares, Filipe Coelho, Luís Brito de Goes e Rita 
Ralha) e no patrocínio do Pitch Competition, 
tendo o prémio sido entregue na sessão de 
encerramento por Luís Brito de Goes à startup 
Musiversal, uma plataforma portuguesa que 
permite a músicos alugar minutos em estúdios 
de música a um preço bastante competitivo.

BRISA E FIDELIDADE JUNTAS NA MOBILIDADE DIGITAL 

BONDALTI DISTINGUE 
MELHOR ALUNO DE QUÍMICA 

A Bondalti, em parceria com a Fundação 
Amélia de Mello (FAM), atribuiu o Prémio de 
Melhor Aluno de Química do Instituto Superior 
Técnico (IST) no ano letivo 2018/2019 a João 
Pedro Saavedra. 
No âmbito desta parceria, foi também 
entregue um donativo ao IST para a melhoria 
das condições de ensino e de aprendizagem.  
A cerimónia, que decorreu no dia 22 de 
maio, contou com a presença de André de 
Albuquerque, administrador da Bondalti, 
Jorge Quintas, secretário geral da FAM, Fátima 
Montemor, vice-presidente para os Assuntos 
Académicos do IST e Teresa Duarte, presidente 
do Departamento de Química do IST. 

FUNDAÇÃO AMÉLIA DE MELLO 
ABRE CANDIDATURAS ÀS BOLSAS 
DE ESTUDO… 

A Fundação Amélia de Mello (FAM) deu início 
recentemente ao processo de candidaturas 
para as Bolsas de Estudo relativas ao 
ano letivo de 2019/2020 que, pelo quarto 
ano consecutivo, abrange licenciaturas e 
mestrados. 
O programa Bolsas de Estudo destina-se 
a apoiar o desenvolvimento e formação de 
filhos de colaboradores das empresas do 
Grupo José de Mello que desejem obter uma 
licenciatura ou um mestrado. 
As candidaturas decorrem até ao próximo dia 
10 de setembro.

… E INTEGRA DIREÇÃO DA EPIS 

Na sequência de uma assembleia geral 
realizada no dia 23 de maio, em Cascais, a 
FAM passou a integrar a direção da EPIS – 
Empresários pela Inclusão Social, juntamente 
com a Jerónimo Martins, Fundação Manuel 
António da Mota, Galp e Grupo Delta.
Liderada por Leonor Beleza, a EPIS realizou na 
mesma data um encontro que contou com a 
presença do Presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, no qual foi apresentado o 
plano de ação para 2019-2021.

… E JUNTA MENTORES E STARTUPS 

A Brisa e a Fidelidade celebraram uma parceria 
inovadora no âmbito da mobilidade digital, com 
benefício imediato nos custos, comodidade e na 
segurança rodoviária dos utilizadores, que visa 
a oferta de seguros baseados em telemática 
e que inclui também produtos de seguros de 
mobilidade dedicados aos clientes Via Verde, 
com vantagens específicas no âmbito do 
ecossistema de serviços Via Verde. 

A parceria entre a Brisa e a Fidelidade, 
anunciada no início de maio, arrancou com o 
projeto Smart Drive, na área da mobilidade 
digital, em que os clientes da Brisa já 
registados no programa de fidelização 
“Viagens&Vantagens” da Via Verde que não 
sejam ainda clientes automóvel da Fidelidade 
são convidados a aderir e experimentar a app 
Smart Drive da Via Verde.

ENOTURISMO DO MONTE 
DA RAVASQUEIRA NOVAMENTE 
DISTINGUIDO COM CERTIFICADO 
DE EXCELÊNCIA TRIP ADVISOR 
O Enoturismo do Monte da Ravasqueira foi 
distinguido, no final de maio, pelo quinto 
ano consecutivo, com mais um certificado 
de excelência Trip Advisor, que vem atestar 
novamente a qualidade dos serviços prestados e 
constitui uma excelente forma de promoção do 
projeto de vinhos. 
Criado em 2011, este certificado é concedido a 
marcas e estabelecimentos do setor de turismo 
e hotelaria de todo o mundo, que prestam um 
serviço de elevada qualidade.

A José de Mello Saúde estabeleceu uma parceria com o 
TempoExtra, projeto da  Entrajuda - Associação para o Apoio 
a Instituições de Solidariedade Social, que visa apoiar os 
colaboradores que se encontram numa fase de transição da sua 
vida profissional, nomeadamente por passagem a uma situação 
de pré-reforma ou de reforma, a terem um tempo extra para 
o exercício de voluntariado em organizações de âmbito social, 
cultural ou ambiental.


