
O Grupo José de Mello concluiu, no dia 13 de outubro, a alienação de uma participação de cerca de 40% dos direitos 
de voto da Brisa, na sequência de um acordo de venda anunciado publicamente no dia 28 de abril.
No âmbito do acordo de venda celebrado com um consórcio de investidores internacionais, o Grupo José de 
Mello mantém-se como acionista de referência na Brisa, com cerca de 17% dos direitos de voto. O Conselho de 
Administração continua a ser presidido por Vasco de Mello e a Comissão Executiva passou a ser liderada por António 
Pires de Lima. 
O Consórcio comprador tem uma vasta experiência na gestão de empresas de infraestruturas e uma visão de longo 
prazo nos investimentos que realiza e é constituído por três investidores institucionais (a APG, gestora de ativos do 
fundo de pensões dos funcionários públicos e do setor da educação nos Países Baixos, o NPS, serviço nacional de 
pensões da República da Coreia e a Swiss Life AM, gestora de ativos do ramo vida da maior seguradora suíça).
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O Hospital CUF Tejo já iniciou atividade, com a entrada em funcionamento 
das áreas de ambulatório e imagiologia. Até ao final do ano, entrarão 
em funcionamento as áreas de internamento, bloco operatório, cuidados 
intensivos e atendimento permanente.
Localizado na zona lisboeta de Alcântara, o Hospital CUF Tejo tem uma 
capacidade instalada de dez salas de bloco operatório, 213 camas, unidade 
de cuidados intensivos com 14 camas, 113 gabinetes de consulta, 65 
gabinetes de exames e atendimento permanente adulto e pediátrico não 
programado.
Com seis pisos acima do solo e quatro pisos subterrâneos, a nova unidade 
CUF é o primeiro hospital português totalmente organizado num modelo 
clínico centrado no doente, para responder de forma personalizada e 
integrada às doenças do futuro. 

HOSPITAL CUF TEJO JÁ ABRIU PORTAS

NOVA BIOGRAFIA 
DE ALFREDO DA SILVA 
A Fundação Amélia de Mello (FAM) 
promoveu, em parceria com a 
editora Princípia, o lançamento de 
uma nova biografia sobre Alfredo 
da Silva, da autoria de José Miguel 
Sardica. 
O lançamento da biografia decorreu 
no dia 7 de outubro, quando 
foram celebrados 56 anos da 
constituição da FAM, na sede da 
Associação Industrial Portuguesa, 
em formato de web conference, 
com a participação de Manuel 
Braga da Cruz e João Duque que 
apresentaram a obra, para além do autor, do editor Henrique Mota e do 
presidente da FAM, Vasco de Mello.
Intitulada “Alfredo da Silva e a CUF – Liderança, Empreendedorismo e 
Compromisso”, esta biografia insere-se no programa das comemorações 
dos 150 anos sobre o nascimento de Alfredo da Silva e visa estimular a 
análise do legado empresarial do criador do Grupo CUF junto das novas 
gerações, no âmbito do “Concurso Escolas – Prémios Alfredo da Silva”, 
promovido pela FAM em parceria com o Ministério da Educação e com a 
Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, sob 
o Alto Patrocínio do Presidente da República.

A mais recente unidade da rede CUF entrou em funcionamento no dia 28 de setembro.

TRADIÇÃODOFUTURO

DOMUS VIDA CELEBRA ACORDOS COM SEGURADORAS
A José de Mello Residências e Serviços celebrou, no início de 
outubro, acordos de parceria com a Allianz (sinistros, rede 
Saúde 55+, rede Bem Estar) e com as Seguradoras Unidas – 
Generali, Tranquilidade e Açoreana (acidentes e sinistros), que 
permitem aos segurados o acesso a programas de recuperação 
ou de assistência nas unidades Domus Vida, designadamente 
recuperações ortopédicas, geriátricas ou neurológicas, 
assistência a doentes oncológicos ou crónicos. 
Nos termos dos acordos celebrados, os segurados acedem 
a um pacote de recuperação que compreende consultas de 
especialidade, sessões terapêuticas, assistência de enfermagem 
e nas atividades da vida diária, para além de estadia em regime 
de pensão completa.

BONDALTI PREPARA  
OPEN DAY COLOMBO 2020 
A Bondalti está a preparar a edição 
2020 do Open Day Colombo, que 
dará a conhecer os vencedores do 
concurso anual de ideias inovadoras 
aberto a todos os colaboradores 
e que decorrerá no próximo dia 
25 de novembro, em formato 
predominantemente digital. 
As 11 ideias selecionadas este ano 
podem ser consultadas e votadas 
pelos colaboradores da Bondalti 
num microsite criado para o efeito.
Tal como sucedeu nas edições 
anteriores, este ano serão 
novamente atribuídos o Grande 
Prémio Colombo, o segundo e 
terceiro lugares e também o Prémio 
Colombo Sustentabilidade.

O novo hospital assume-se ainda como um hospital-escola, promotor de 
atividades de formação universitária, e integra um Centro de Simulação 
Clínica, criado em parceria com a NOVA Medical School. 



A Fundação Amélia de Mello (FAM) e a 
Universidade Católica Portuguesa (UCP), 
através da Católica Porto Business School, 
organizaram, no dia 28 de setembro, uma 
conferência subordinada ao tema “A História 
Empresarial e os seus Protagonistas”.
Esta conferência, que teve lugar no Porto, 
marcou a abertura do ciclo de conferências 
temáticas que a FAM vai promover até 
junho de 2021 no âmbito do programa de 
comemorações dos 150 anos de nascimento 
de Alfredo da Silva.
A conferência decorreu predominantemente 
em formato digital, tendo sido transmitida 
em live streaming e contou com um vasto 
painel de empresários e gestores de 
diferentes gerações e com diferentes 
experiências.
A sessão de abertura esteve cargo do 
Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, 
da Reitora da UCP, Isabel Capeloa Gil, e do 
presidente da FAM, Vasco de Mello.
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A CUF lançou 
recentemente o 
Plano + CUF, um 
plano de saúde que 
permite aceder 
aos hospitais e 
clínicas CUF com 
preços vantajosos e 
procura responder 
também à crescente 

dificuldade de acesso a cuidados diferenciados por uma parte 
significativa da população, em particular a mais sénior. 
O lançamento-piloto ocorreu nos hospitais CUF Descobertas, 
no final de setembro, e na CUF Tejo e canais digitais CUF, no 
início de outubro, seguindo-se a implementação, de forma 
gradual, nas restantes unidades da rede CUF. 
As mensalidades do Plano + CUF incluem uma ou duas 
consultas por ano para os seus subscritores sem qualquer 
pagamento adicional, assim como o acesso, nos restantes atos 
médicos, a uma tabela de preços muito competitiva. 
O Plano + CUF não tem períodos de carência, nem restrições 
de limites de idade, ou exclusões de patologias pré-existentes, 
e consiste num plano de saúde para todos e sem limites de 
utilização. Mais informações em https://www.cuf.pt/plano-
mais-cuf.

CUF LANÇA PLANO + CUF 

ATM CELEBRA ACORDO COM CLEANAIR 
A ATM celebrou recentemente um acordo com a Cleanair para a comercialização 
de um novo produto destinado à descontaminação e purificação do ar, o DucFIT. 
Este produto permite a erradicação de bactérias e vírus, incluindo o novo 
coronavírus, e a criação de um ambiente limpo e saudável em instalações de 
serviços e industriais. 
A primeira instalação ocorreu no hospital do SAMS e permitiu, através deste 
piloto, demonstrar a utilidade da tecnologia num edifício de utilização pública.

O Monte da Ravasqueira já tem disponível, 
desde o dia 6 de outubro, o Catálogo de 
Natal 2020, que este ano contém algumas 
novidades, com destaque para duas novas 
colheitas do Vinha das Romãs e do Reserva 
da Família.
O Catálogo de Natal 2020 foi partilhado 
com todos os subscritores da newsletter 
Ravasqueira e pode ser visualizado no 
endereço https://www.ravasqueira.com/
wp-content/uploads/2020/10/catalogo_natal_
low_res.pdf.

GROW DISTINGUE STARTUPS 

FUNDAÇÃO AMÉLIA DE 
MELLO E UNIVERSIDADE 
CATÓLICA PROMOVEM 
CONFERÊNCIA 

O programa Grow vai promover, no dia 24 de novembro,  
a segunda edição do Grow Innovation Award, uma iniciativa 
que tem o apoio da Fundação Amélia de Mello e visa 
distinguir as melhores startups com pilotos realizados  
nas empresas do Grupo José de Mello.
A segunda edição do Grow Innovation Award contará com 
a participação de cinco startups – Biosurfit, DefinedCrowd, 
Clynx, Matereo e Vyalitic – que apresentarão as suas  
soluções tecnológicas a um júri independente que 
selecionará a vencedora.

CONCURSO 
POSTAL DE 
NATAL 2020  
Na sua décima edição, 
o Concurso Postal de 
Natal volta a desafiar os 
filhos dos colaboradores 
das empresas do 
Grupo José de Mello a 
apresentarem desenhos 
com o fim de ilustrar o 
postal de Natal digital. 
Os desenhos devem ser 
elaborados por filhos 
dos colaboradores com 
idade até aos 12 anos e 
devem ser enviados até 
6 de novembro.

BONDALTI EDITA FILME DEDICADO AO CLORO
Durante quase três minutos, com imagens reais  
e animações, a Bondalti explica em filme animado como  
se produzem o cloro, o hidrogénio e a soda cáustica  
de forma segura e limpa. É a chamada cadeia de valor  
do cloro-álcalis. 
O filme foi disponibilizado online em meados de outubro e 
procura mostrar também as principais aplicações de alguns 
dos produtos Bondalti, designadamente na purificação  
da água que bebemos e das piscinas, em ações de 

desinfeção e limpeza de ruas e em muitas outras situações do nosso quotidiano.
O filme pode ser visualizado em https://www.bondalti.com/pt/multimedia/videos-infografias/cloro--a-
quimica-da-vida/.

RAVASQUEIRA DIVULGA CATÁLOGO DE NATAL 2020
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