
PRÉMIO EMPRESÁRIO DO ANO 
O mais relevante de todos os Prémios Expresso Economia Caixa Geral de Depósitos 
foi atribuído ao presidente do Grupo José de Mello

A José de Mello Residências e Serviços (JMRS) e o Grupo Ageas 
Portugal celebraram, no final de novembro, uma parceria 
estratégica que compreende a entrada, com uma participação 
de 30%, do grupo segurador no capital da Sociedade Portuguesa 
de Serviços de Apoio e Assistência a Idosos (SPSI), participada da 
JMRS que gere as residências assistidas de Lisboa e Estoril.
Esta parceria nasce de uma visão estratégica convergente sobre o potencial de desenvolvimento do negócio e 
prevê a abertura de novas residências em Lisboa e noutros centros urbanos. 
Com a concretização desta parceria, que depende de aprovação da Comissão Europeia, a JMRS fica com uma 
participação de 70% na SPSI, mantendo-se inalterada a sua estrutura acionista, detida em 63% pela José de 
Mello, em 27% pela Associação Nacional das Farmácias e em 10% pela José de Mello Saúde.

EXPANSÃO

DESTAQUE

BREVES

BONDALTI RENOVA RECONHECIMENTO 
DE EMPRESA SUSTENTÁVEL 

A Bondalti realizou recentemente a sua 
avaliação das práticas de responsabilidade 
social corporativa através do ecoVadis, 
obtendo uma pontuação de 72 pontos em 
100, renovando assim o seu reconhecimento 
Gold e melhorando a sua pontuação face à 
avaliação anterior.
A avaliação atribuída pelo ecoVadis ao 
desempenho da Bondalti nos anos 2018 e 
2019 revelou resultados muito positivos, 
sobretudo ao nível ambiental, práticas 
laborais e direitos humanos e ética.
A Bondalti continua a ter uma posição de 
destaque relativamente à média do setor, 
conferindo-lhe assim um posicionamento 
mais competitivo, que confirma a sua 
identidade como empresa responsável e com 
foco na sustentabilidade.

BRISA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 
EMPRESA DO ANO 
A Brisa Operação e 
Manutenção (BOM)  
foi considerada a 
Melhor Empresa de 
2019 no âmbito da 
edição deste ano 
das 500 Maiores e 
Melhores Empresas, uma iniciativa promovida 
pela revista Exame em parceria com a Informa 
D&B e a Deloitte. 
A BOM é uma empresa do universo Brisa 
que opera na área da segurança, conforto e 
fluidez de tráfego nas autoestradas.

FORMAÇÃO MÉDICA JUNTA CUF  
E UNIVERSIDADE DE COIMBRA

O Hospital CUF Coimbra juntou-se à 
Universidade de Coimbra numa parceria que 
envolve a colaboração na formação  
pré-graduada dos alunos do Mestrado 
Integrado de Medicina.
A criação desta parceria, firmada em 
novembro, visa apoiar a formação pré-
graduada desenvolvida pela Faculdade 
de Medicina da Universidade de Coimbra 
assim como disponibilizar à Universidade 
as instalações, valências e competências 
do Hospital CUF Coimbra que sejam úteis na 
formação médica.

JMRS E GRUPO AGEAS PORTUGAL 
CELEBRAM PARCERIA ESTRATÉGICA 
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A segunda edição dos Prémios Expresso 
Economia Caixa Geral de Depósitos distinguiu 
Vasco de Mello, presidente do Grupo José de 
Mello, com o Prémio Empresário do Ano, numa 
cerimónia que decorreu no dia 5 de dezembro, 
na Culturgest, e que contou com a participação 
do ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, do 
presidente do Grupo Impresa, Francisco Pinto 
Balsemão, e dos presidentes do conselho 
de  administração e comissão executiva da 
instituição financeira anfitriã, Emílio Rui Vilar e 
Paulo Macedo, para além de outras inúmeras 
personalidades.
Na intervenção que proferiu no momento da 
entrega do prémio, Francisco Pinto Balsemão 

explicou que a distinção foi resultado de uma 
escolha do jornal Expresso e elogiou a resiliência 
e capacidade de reinvenção do Grupo José de 
Mello ao longo de quatro gerações. Por seu lado, 
Vasco de Mello agradeceu o prémio e considerou 
que “representa o esforço de toda a família e o 
compromisso de continuarmos a ser um grupo 
empresarial de referência em Portugal.”
Os Prémios Expresso Economia Caixa Geral de 
Depósitos concederam 26 outros prémios que 
reconheceram o mérito das empresas que mais 
cresceram, que mais empregos criaram e que 
mais exportações realizaram, para além do 
município e do país que mais contribuíram para o 
crescimento sustentado em Portugal.



RAVASQUEIRA 
TOURIGA 
FRANCA 2017 
EM DESTAQUE 
Na edição de 
dezembro da revista 
Vinho Grandes 
Escolhas, o Master 
of Wine brasileiro Dirceu Vianna Junior 
publicou uma análise a 12 vinhos portugueses 
monovarietais da casta Touriga Franca, 
na qual atribuiu 18 pontos ao Ravasqueira 
Touriga Franca 2017, que conquistou assim a 
pontuação mais alta, ex-aequo com um vinho 
do Douro, revelando-se, no entanto, a opção 
mais competitiva, com um preço inferior à 
média dos vinhos analisados.

NOVA SBE DISTINGUE 
FUNDAÇÃO AMÉLIA DE MELLO

A Fundação Amélia de Mello recebeu uma 
Menção de Impacto no decurso do evento 
“Nova SBE Impact Experience”, que decorreu 
no dia 14 de novembro, em Carcavelos, como 
reconhecimento público do apoio que tem dado 
a temáticas de impacto social e ambiental. 

CONCURSO POSTAL DE NATAL 2019 

O Concurso Postal de Natal voltou a desafiar 
os filhos dos colaboradores das empresas do 
Grupo José de Mello a apresentarem desenhos 
com o propósito de ilustrar o postal de Natal 
digital. Na sua nona edição, o concurso contou 
com 44 desenhos, tendo sido vencedor Vicente 
Martins de Oliveira, de 8 anos, filho de um 
colaborador da José de Mello Saúde.

473 CRIANÇAS 
COM UM NATAL 
MAIS FELIZ 
A Árvore do Apadrinhamento, uma iniciativa 
promovida pela José de Mello, mas transversal 
a todas as empresas do Grupo com o objetivo 
de sensibilizar os colaboradores a oferecerem 
um presente de Natal a crianças carenciadas, 
apadrinhou este ano 473 crianças menores 
de 15 anos de idade, pertencentes ao Centro 
Juvenil Comunitário Padre Amadeu Pinto, 
Casa de Proteção e Amparo de Santo António, 
Associação Humanitária de Salreu, Regaço 
Materno – Centro Social Paroquial Padre 
Ricardo Gameiro, Centro Comunitário da Galiza, 
Sociedade de São Vicente de Paulo e Centro 
Paroquial do Estoril.

EM FOCO

FICHA TÉCNICA

REUNIÃO DE QUADROS 2019 

MÉDICAS DA REDE CUF EM INVESTIGAÇÃO PREMIADA 
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BREVES

A Reunião de Quadros 2019 do Grupo José de 
Mello realizou-se nos dias 14 e 15 de novembro, 
no Monte da Ravasqueira, subordinada ao tema 
“Sustentabilidade - Compromisso com o Futuro”, 
abordado numa tripla perspetiva de Pessoas, 
Planeta e Desempenho. Atribuir importância aos 

VIA VERDE ESTACIONAR DISPONÍVEL EM LISBOA 

ATM REFORÇA LIGAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
A ATM celebrou um acordo com o Instituto Politécnico de Setúbal, em novembro, que visa divulgar a sua 
marca e tem por objetivo dinamizar o acolhimento de estagiários e a integração de jovens recém-licenciados, 
bem como desenhar novos referenciais de formação tendo em conta as necessidades do mercado. 
A exemplo deste acordo, a ATM desenvolveu, no decurso de 2019, um conjunto de outras parcerias similares, 
nomeadamente com a ATEC (academia de formação em Palmela e no Porto), Instituto Superior de Engenharia 
de Coimbra, Instituto Politécnico de Setúbal, centros de formação profissional da Amadora e de Alverca e 
Escola Técnica do Litoral Alentejano. Em resultado destas parcerias, a ATM acolheu 21 estagiários, 13 estágios 
curriculares e 8 estágios profissionais de diversas especialidades.

O Prémio Pfizer 2019 Investigação Clínica, no 
valor total de 50 mil euros, foi atribuído a uma 
investigação que identificou um marcador preditivo 
de resposta à Quimioterapia Neoadjuvante 
(QNA) em mulheres com cancro da mama, cuja 
coordenação esteve a cargo de Guadalupe Cabral, 
do Centro de Estudos de Doenças Crónicas da 
NOVA Medical School, que liderou uma equipa em 
que participaram Paula Borralho, coordenadora 

A app Via Verde Estacionar chegou a Lisboa em novembro, sendo agora sete os 
municípios da Grande Lisboa abrangidos (Almada, Amadora, Cascais, Lisboa, 
Loures, Oeiras e Sintra). Na cidade de Lisboa, são mais de 75 mil os lugares de 
estacionamento de superfície abrangidos por este serviço de pós-pagamento, 
acessível através de uma app gratuita que não exige o uso de identificador 
Via Verde. O cliente pode controlar as transações e o pagamento na app, 
com informação da data, hora e local do estacionamento. É também possível 
antecipar ou prolongar remotamente o tempo de estacionamento.

de Anatomia Patológica na CUF e Sofia Braga, 
coordenadora Científica da CUF Instituto de 
Oncologia. 
Esta parceria com a CUF Instituto de Oncologia 
resulta de uma colaboração no âmbito do 
TagusTANK, um consórcio da José de Mello Saúde/
CUF com a Universidade NOVA de Lisboa.
A cerimónia da entrega dos prémios decorreu no 
dia 14 de novembro, no Teatro Thalia, em Lisboa.

CONHECER O GRUPO JOSÉ DE MELLO 
A 27ª edição do programa Conhecer o Grupo 
decorreu nos dias 27, 28 e 29 de novembro e 
contou com a participação de 22 colaboradores 
de diferentes empresas do Grupo. Com o objetivo 
de permitir conhecer a realidade dos diferentes 
negócios, desenvolver valores comuns e criar 
sinergias através da partilha de conhecimentos e 
contactos internos, esta edição arrancou na sede 
do Grupo em Lisboa, a que se seguiram visitas à 
Brisa em Carcavelos, Hospital de Vila Franca de 
Xira, Bondalti em Estarreja e Hospital CUF Porto. 
O programa terminou com uma visita e almoço no 
Monte da Ravasqueira, em Arraiolos.

desafios da Sustentabilidade, dar visibilidade ao 
que se faz hoje nas empresas do Grupo e contribuir 
para a construção de uma agenda para o futuro 
foram os objetivos traçados para esta reunião, que 
contou a participação de 150 quadros de todas as 
empresas do Grupo. 


