
BRISA LANÇA PACTO PARA A MOBILIDADE 
DAS EMPRESAS 
A reunião mundial do WBCSD, que este ano teve lugar em Lisboa, constituiu uma 
oportunidade única para o lançamento de uma iniciativa que confere às empresas 
uma responsabilidade acrescida na área da mobilidade.

A Bondalti vai iniciar em novembro as operações para o arranque da sua 
nova fábrica em Torrelavega, na região espanhola da Cantábria. 
A nova fábrica representa um investimento de 55 milhões de euros e vai 
posicionar a Bondalti como o principal produtor ibérico de cloro-álcalis. 
Esta unidade dispõe das mais avançadas técnicas de produção 
disponíveis, nomeadamente a produção de cloro com tecnologia de 
membrana, que se destaca pela sua sustentabilidade ambiental.
A produção em pleno está prevista para o primeiro trimestre de 2020.

ÚLTIMA HORA

DESTAQUE

BREVES

PROGRAMA MENOS SAL PORTUGAL 
MOSTRA RESULTADOS DE ESTUDO
A CUF e o Pingo Doce 
apresentaram, no 
dia 16 de outubro, na 
Cidade do Futebol, em 
Oeiras, os resultados 
do estudo realizado no 
âmbito do programa 
Menos Sal Portugal  
que avaliou o impacto da alteração de hábitos 
alimentares.
O estudo conclui que a diminuição da ingestão 
de sal e o aumento da ingestão de potássio, 
a par da mudança dos padrões alimentares, 
estão associados a uma significativa redução 
da pressão arterial e a potenciais benefícios 
cardiovasculares. 
O Programa Menos Sal Portugal pretende 
incentivar os portugueses a seguirem as 
recomendações da Organização Mundial de 
Saúde que apontam para a redução do consumo 
diário para 5 gramas de sal, metade do que é 
ingerido atualmente.

DOMUS VIDA ALARGA  
OFERTA EM LISBOA 

A José de Mello Residências e Serviços alargou 
a oferta comercial Domus Vida destinada a 
pessoas independentes e ativas, passando a 
disponibilizar apartamentos T1 e T2, integrados 
no condomínio residencial localizado na zona 
lisboeta da Junqueira.
Trata-se de um conceito que traduz comodidade 
e segurança dirigido a pessoas que procuram 
uma casa sem terem de se preocupar com a 
gestão da vida diária. Esta oferta compreende 
um conjunto de serviços relacionados com 
a limpeza, lavandaria, refeições, serviços de 
interesse comum, sistema de chamada de 
emergência e acesso a programa de atividades.

GRUPO JOSÉ DE MELLO PROMOVE 
ALTERAÇÕES ACIONISTAS NA BRISA
O Grupo José de Mello 
decidiu vender parte 
da sua participação na 
Brisa, num processo de 
venda conjunto com o 
fundo Arcus, seu atual 
parceiro acionista, 
através da venda de 
dois blocos acionistas, representativos, cada 
um, de cerca de 40% dos direitos de votos.
O Grupo José de Mello pretende assim iniciar 
um novo ciclo de parcerias para o seu principal 
ativo, continuando como acionista de referência, 
com uma participação de cerca de 20%.
A conclusão, com sucesso, deste processo 
de venda permitirá ao Grupo José de Mello 
reforçar a sua política de investimentos nos 
seus atuais negócios e em novos negócios, 
continuando a contribuir para o crescimento e 
desenvolvimento da economia portuguesa.

BONDALTI PREPARA ARRANQUE 
DA FÁBRICA NA CANTÁBRIA 
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A Brisa lançou, no dia 15 de outubro, o Pacto 
para a Mobilidade das Empresas, uma iniciativa 
desenvolvida em parceria com a Câmara 
Municipal de Lisboa, o World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD), a Arcadis e 
a EDP, que tem como objetivo principal promover 
uma maior colaboração entre as empresas e a 
cidade de Lisboa, na transformação dos hábitos 
de mobilidade das pessoas na capital e na sua 
área metropolitana.
No lançamento desta iniciativa, que ocorreu por 
ocasião da reunião mundial do WBCSD, que teve 
lugar este ano em Lisboa, o presidente da Brisa, 
Vasco de Mello, sublinhou que “a mudança dos 
sistemas é fundamental para conseguirmos a 
mobilidade urbana sustentável”, tendo ainda 

acrescentado que “este pacto demonstra que 
as empresas e a cidade podem trabalhar juntas 
e conseguir criar um impacto positivo mais 
poderoso”.
Em concreto, o Pacto para a Mobilidade das 
Empresas propõe que as empresas adotem um 
conjunto de ações destinadas a construir uma 
mobilidade urbana limpa, eficiente, segura e 
inclusiva, através da transformação dos seus 
colaboradores, fornecedores e clientes.
O ecossistema de serviços de mobilidade 
desenvolvido pela Brisa, com a marca Via Verde, já 
disponibiliza um conjunto de produtos e serviços 
que vão ao encontro deste desígnio, como são os 
casos do carsharing DriveNow, o carpooling Via 
Verde Boleias ou o integrador Via Verde Planner.



VINHA DAS ROMÃS EM DESTAQUE 
NA WINE ENTHUSIAST 
O vinho tinto Vinha 
das Romãs, já 
considerado um 
ícone do Monte da 
Ravasqueira e do 
Alentejo, volta a 
estar em destaque 
na Wine Enthusiast, 
alcançando 
93 pontos nas 
mais recentes 
classificações 
divulgadas pela 
prestigiada revista 
nos primeiros  
dias de outubro.
Com esta recente classificação, são já cinco 
os anos consecutivos de vindimas (2012 a 
2016) em que o Vinha das Romãs consegue 
alcançar um patamar de excelência para a 
Wine Enthusiast.

JOSÉ DE MELLO SAÚDE E FUNDAÇÃO 
GULBENKIAN PROMOVEM 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

A José de Mello Saúde (JMS) e a Fundação 
Calouste Gulbenkian decidiram unir 
esforços para promover uma iniciativa de 
empreendedorismo social, denominada 
Cuidar de Quem Cuida, que atua ao nível da 
intervenção junto de cuidadores informais 
promovendo a capacitação de técnicos de 
instituições locais. A participação da JMS 
nesta iniciativa foi formalizada em setembro 
e contribuirá para a formação nas áreas da 
demência e pós-AVC em vários municípios do 
norte de Portugal, entre 2019 e 2022.

FUNDAÇÃO AMÉLIA DE MELLO 
DISTINGUE MELHORES ALUNOS  
DA NOVA SBE E DO LISBON 
CONSORTIUM UCP 

O júri do Best Research Awards do Lisbon 
Consortium – Universidade Católica 
Portuguesa atribuiu, com o apoio da Fundação 
Amélia de Mello (FAM), dois prémios aos 
melhores trabalhos apresentados pelos 
alunos Ana Fabíola Maurício (PhD) e Teresa 
Líbano Monteiro (MA). A cerimónia de entrega 
decorreu no dia 9 de outubro, na sessão 
inaugural do ano letivo do Lisbon Consortium.
A FAM e a Nova School of Business and 
Economics vão também entregar, no próximo 
dia 9 de novembro, o prémio de melhor aluna 
de Gestão a Ana Rita de Luis Casquinha e 
Costa, que se destacou por ter concluído a 
licenciatura no ano letivo de 2018/2019 com  
a classificação média mais elevada.

EM FOCO

FICHA TÉCNICA

JOSÉ DE MELLO SAÚDE E NOVA MEDICAL SCHOOL CONSTITUEM 
NÚCLEO ACADÉMICO CLÍNICO 

ATM CONSEGUE ACREDITAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ENSAIOS… 
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A Brisa vai participar nas duas maiores cimeiras 
que ocorrem em Portugal no espaço de duas 
semanas, o Portugal Mobi Summit, de 24 a 27 
de outubro, em Carcavelos, e o Web Summit, 

A José de Mello Saúde e a NOVA Medical School | 
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade 
NOVA de Lisboa constituíram, em setembro, o 
primeiro Núcleo Académico Clínico no Hospital 
CUF Infante Santo, dedicado à formação de 
alunos pré e pós-graduados do curso de 
Medicina, incluindo doutoramentos na área da 
Otorrinolaringologia e da Patologia Cérvico-Facial. 
O Hospital CUF Infante Santo torna-se assim o 
primeiro hospital privado em Portugal a integrar 
a atividade assistencial de prestação de cuidados 

BRISA NO PORTUGAL MOBI SUMMIT E NO WEB SUMMIT 

DIA DO VOLUNTÁRIO 2019 A FAVOR DO BANCO ALIMENTAR 

A edição deste ano do Dia do Voluntário, que decorreu no dia 20 de setembro, nas instalações da 
Agromais, em Riachos, teve como objetivo a recolha da produção de batatas que ficariam no solo sem 
aproveitamento, tendo sido apanhadas mais de 3,5 toneladas.
O resultado desta atividade, conhecida como “restolho”, foi canalizado para famílias carenciadas do 
distrito de Santarém, apoiadas pelo Banco Alimentar.
Mais de 100 voluntários das empresas do Grupo José de Mello juntaram-se assim, pelo oitavo ano 
consecutivo, num momento único de convívio e altruísmo.

O Laboratório de Ensaios da ATM (LabENS) foi recentemente acreditado pelo 
Instituto Portugês de Acreditação (IPAC), o que atesta o compromisso de 
qualidade e rigor assumido pela empresa neste domínio.
Tendo como clientes um conjunto alargado de grandes, médias e pequenas 
empresas dos setores hospitalar, farmacêutico, industrial e serviços, em 
todo o território nacional, o LabENS desenvolve a sua atividade ao nível 
das salas limpas, planos de prevenção e controlo de legionella, bem como 
avaliações técnicas de desempenho das infraestruturas para determinação 
das causas de anomalias complexas.

… E PARTICIPA NA CELEBRAÇÃO DOS 25 ANOS DO HOSPITAL DO SAMS 

Na qualidade de empresa parceira do Hospital do SAMS desde a sua 
fundação, a ATM decidiu associar-se ao evento de comemoração dos 
25 anos de vida daquele hospital, que terá lugar em Lisboa, no dia 9 
de novembro, marcando presença física num espaço de expositores 
dedicado a parceiros.

de saúde com o ensino pré e pós-graduado e, 
ainda, com a investigação clínica. 

de 4 a 7 de novembro, em Lisboa. No Portugal 
Mobi Summit vão ser discutidas soluções de 
mobilidade e inovação nas cidades do futuro, 
estando prevista a participação de João Azevedo 
Coutinho, presidente da Via Verde, num painel 
internacional agendado para dia 24 e dedicado à 
Mobilidade nas Smart Cities do Futuro. 
No dia seguinte, Bruno Tavares, do Grow 
Mobility, junta-se a um grupo de debate sobre 
Ecossistema das Startups, Inovação e Mobilidade. 
Relativamente ao Web Summit, contará com a 
presença da Brisa, Via Verde e A-to-Be.


