
Ao longo deste ano, a Brisa investirá, através da Brisa Concessão Rodoviária, cerca de 
70 milhões de euros na conservação e na renovação de autoestradas, um valor superior 
ao que foi investido em 2019 (65 milhões de euros) e 2018 (50 milhões de euros).
O alargamento do sublanço Águas Santas-Ermesinde (A4/A3), a reabilitação do Túnel 
de Montemor (A9, CREL) e a remodelação das áreas de serviço tendo em vista o 
conceito Colibri são três dos mais relevantes investimentos.

BRISA INVESTE 70 MILHÕES 
NAS AUTOESTRADAS EM 2020 

NOTÍCIAS DO GRUPO JOSÉ DE MELLO FEVEREIRO/MARÇO 2020 | Nº 88

A marca CUF conquistou, em janeiro e fevereiro, cinco diferentes prémios, 
nomeadamente “Escolha do Consumidor”, “Escolha de Excellentia”, “Prémio 
Cinco Estrelas” (nas vertentes de hospitais e de clínicas) e “Marca de 
Confiança”.
Quanto ao prémio “Escolha do Consumidor”, foi alcançado pelo quinto ano 
consecutivo e mede o nível de satisfação dos consumidores, avaliando as 
principais marcas por cada categoria de consumo.
Já o prémio “Escolha de Excellentia” foi atribuído pelo terceiro ano consecutivo 
e visa reconhecer as empresas que se destacam pelo seu desempenho e 
práticas de gestão centradas no cliente.

HOSPITAIS E CLÍNICAS CUF CONQUISTAM CINCO PRÉMIOS 

BONDALTI 
COLABORA 
NO PROJETO 
CIÊNCIA COM 
IMPACTO
A Bondalti vai 
colaborar com o 
Centro de Estudos 
do Ambiente 
e do Mar da 
Universidade de 
Aveiro na concretização do projeto Ciência com 
Impacto, que será apresentado publicamente 
no dia 6 de março e será constituído por vídeos 
temáticos de três minutos e podcasts com uma 
hora de duração. Serão também promovidos 
debates sobre temas associados ao ambiente, 
saúde humana, ecologia, mar e biotecnologia, 
entre outros. A parceria com a Bondalti traduz-se 
na participação de colaboradores da empresa 
em várias ações de ciência cidadã, para além da 
produção e realização do podcast.

A rede CUF foi distinguida com cinco prémios que contribuem para reforçar o estatuto de marca de referência

TRADIÇÃODOFUTURO

PROGRAMA GROW CELEBRA TRÊS ANOS DE VIDA 
No âmbito do Grow, que está a celebrar três anos de 
vida, as empresas do Grupo José de Mello têm realizado 
várias parcerias com diferentes startups, estabelecendo 
sinergias que permitem testar tecnologias inovadoras 
em ambiente real, através do acesso à infraestrutura 
das empresas do Grupo e a uma bolsa de mentores. 
O Grow contactou, desde 2017, com mais de 400 startups 
e promoveu 25 pilotos, que resultaram em nove novos 
contratos de prestação de serviços. 
No futuro, o Grow pretende reforçar o seu papel no 
ecossistema de inovação nacional e internacional, 
continuando a promover o empreendedorismo e o 
desenvolvimento de novos negócios.

SER SOLIDÁRIO ENTREGA APOIOS 
Os apoios financeiros que resultaram da edição 2019 do Ser 
Solidário na Bondalti, José de Mello, José de Mello Saúde,  
José de Mello Residências e Serviços, M Dados, ATM e Monte 
da Ravasqueira foram entregues no dia 19 de fevereiro.
A Congregação das Irmãzinhas dos Pobres, a CERCIDIANA e a 
Fundação Cónego Filipe de Figueiredo foram as três entidades 
mais votadas pelos colaboradores solidários, tendo recebido, 
cada uma, um apoio de quatro mil euros.

O “Prémio Cinco Estrelas” foi atribuído pelo quarto ano consecutivo na 
categoria hospitais e pela primeira vez na categoria clínicas, sendo um 
sistema de avaliação de produtos e serviços que mede o grau de satisfação 
global dos consumidores, tendo em conta os cinco principais critérios que 
influenciam a sua decisão de compra ou adesão.
Por último, o prémio “Marca de Confiança” foi atribuído pelo quinto ano 
consecutivo e avalia, através dos leitores da revista Seleções do Reader’s 
Digest, a opinião dos consumidores sobre a confiança que depositam nas 
variadas marcas de diferentes produtos e serviços.
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Na Bondalti, 2020 vai ficar marcado pelo tema da água, mais concretamente pelo projeto 
100% pela Água, que visa contribuir para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da Organização das Nações Unidas e, em particular, para a promoção de práticas 
de purificação da água e proteção da vida marinha.
Este projeto vai prolongar-se ao longo do ano e consistirá em quatro ações de voluntariado, 
uma por trimestre, de forma a assinalar alguns dias importantes para a temática da água, 
sendo a primeira ação já em março, por ocasião do Dia Mundial da Água (22 de março), altura em que decorrerá uma recolha 
de moliço oriundo das pradarias marinhas para transplante em locais degradados.
O lançamento deste projeto está relacionado com um dos principais produtos da Bondalti, o cloro, que é fabricado em 
Portugal e em Espanha e está intimamente ligado à purificação da água, permitindo, direta e indiretamente, erradicar 
doenças como a cólera ou a legionella.

BONDALTI 100% PELA ÁGUA 

O novo conceito Colibri Express chegou, no final de dezembro, 
à área de serviço do Seixal, na A2, sendo uma das declinações 
do serviço Colibri Via Verde, mais adaptado às necessidades 
dos clientes das áreas de serviço urbanas, ou seja, com uma 
oferta rápida face às necessidades dos clientes que fazem 
viagens casa-trabalho. A Via Verde mantém neste novo 
conceito as vantagens mais relevantes para os clientes, como 
é o caso, por exemplo, da devolução em saldo de portagem 
de 10% do consumo feito em alimentação e bebidas para os 
membros do programa de fidelização Viagens & Vantagens.

COLIBRI EXPRESS CHEGOU  
À ÁREA DE SERVIÇO DO SEIXAL 

A José de Mello Saúde aliou-se à Via Verde, em janeiro, para criar um grupo de partilha de viagens 
entre colaboradores, intitulado CUF Boleias, cujo acesso é feito através do site ou da app Via Verde 
Boleias, onde se pode requisitar boleias ou disponibilizar lugares livres no carro para quem procure 
uma alternativa de transporte nas deslocações no trajeto casa-trabalho-casa, ou em deslocações 
pontuais entre as unidades CUF. 
Com a CUF Boleias, as deslocações em trabalho são geridas de forma mais eficiente, poupando 
tempo, custos e emissões de carbono, para além de haver um reforço da cultura empresarial 
através do espírito de partilha e interação entre colaboradores.

CUF BOLEIAS PARA VIAGENS ENTRE COLABORADORES 

A ATM acaba de renovar  
contratos de manutenção com 
a Força Aérea Portuguesa 
e com a operadora NOS, 
por períodos de um e dois 
anos, respetivamente, tendo  
conseguido renovar também 
com a ANA, por um período 
de cinco anos, o contrato de  
serviços de socorro nos  
aeroportos do Funchal e Porto 
Santo.
A ATM assumiu também a  
responsabilidade de manuten-
ção mecânica nas paragens 
das instalações da Cimpor, 
em Alhandra, e da GALP, em 
Sines, que decorreram de 19 
de dezembro a 21 de janeiro no 
primeiro caso e entre 2 a 24 de 
fevereiro no segundo caso. 

ATM RENOVA  
CONTRATOS  
COM ANA, NOS  
E FORÇA AÉREA 

MONTE DA RAVASQUEIRA PRESENTE 
EM EVENTOS NO PORTO E DUSSELDORF 
O calendário de eventos nacionais comerciais arrancou com 
a Essência do Vinho, que decorreu entre 20 e 23 de fevereiro, 
no Palácio da Bolsa, no Porto, sendo considerado um dos 
certames de referência para profissionais e consumidores.
Ainda em março arranca o calendário de eventos 
internacionais na Prowein, que decorrerá de 15 a 17 em 
Dusseldorf, na Alemanha, uma feira de presença obrigatória, 
essencial para a dinamização, desenvolvimento  
e expansão dos mercados de exportação.

FUNDAÇÃO AMÉLIA DE MELLO CONCEDE BOLSAS DE ESTUDO… 
A Fundação Amélia de Mello (FAM) concedeu, no dia 6 de janeiro, 20 bolsas de estudo para o ano letivo 2019/2020 
destinadas a apoiar licenciaturas e mestrados de filhos de colaboradores do Grupo José de Mello  
(12 licenciaturas e cinco mestrados) e de colaboradores do Grupo Sovena. 

… E BOLSA DE APOIO À INVESTIGAÇÃO 
EM SÍNDROME DE ANGELMAN 
A FAM procedeu também, no dia 30 de janeiro, à entrega da 
Bolsa Pedro Maria José de Mello Costa Duarte, no valor de 
25.000 euros, ao projeto “Exploring new therapeutic strategies 
for Angelman syndrome: A disease modelling approach based 
on 3D cerebellar organoids derived from patient iPSCs”, sendo 
seus autores e coordenadores Evguenia Bekman e Simão 
Teixeira da Rocha.  
Esta Bolsa foi criada há seis anos para apoiar trabalhos de 
investigação em Síndrome de Angelman.


