
Os primeiros postos de carregamento elétrico ultrarrápidos Via Verde Electric foram inaugurados no dia 21 de abril em 
Almodôvar, na A2 – Autoestrada do Sul.
O projeto Via Verde Eletric materializa o compromisso da Brisa com a descarbonização dos transportes rodoviários, 
através da criação de uma rede de carregamentos que dê resposta às necessidades dos clientes e que suporte a transição 
para a mobilidade elétrica em Portugal. 
A rede Via Verde Electric terá 82 postos ultrarrápidos a funcionar até ao final do ano, em 40 áreas de serviço, e está 
suportada numa parceria com seis empresas líderes no setor. 
Esta inauguração contou com a presença do presidente da comissão executiva da Brisa, António Pires de Lima, do 
presidente da comissão executiva da Brisa Concessão Rodoviária, Manuel Melo Ramos, e do secretário de Estado das 
Infraestruturas, Jorge Delgado, assim como do Country Manager Portugal e Espanha da IONITY, Allard Sellmeijer, e do 
CEO da Cepsa Portuguesa, José Aramburu.

BRISA INAUGURA PRIMEIROS 
POSTOS VIA VERDE ELECTRIC
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O presidente da Bondalti, João de Mello, participou numa conferência intitulada “O Hidrogénio nas Nossas 
Sociedades – Estabelecer Pontes”, promovida no dia 7 de abril pela Presidência Portuguesa do Conselho 
da União Europeia, que teve como principal objetivo destacar a importância do hidrogénio no avanço dos 
sistemas energéticos europeus rumo a uma sociedade descarbonizada. 
A abertura esteve a cargo do Ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, 
e de Kadri Simson, Comissária Europeia da Energia. Entre os oradores, contaram-se representantes 
de alto nível dos governos dos Estados-Membros e da Comissão Europeia, bem como responsáveis de 
empresas e entidades reguladoras.
João de Mello participou no painel “Hidrogénio nos Setores de Descarbonização da Economia”, alinhado 
com o compromisso da Bondalti na criação de uma química inovadora e sustentável, que perspetiva 
na produção de hidrogénio uma oportunidade para incrementar tecnologias avançadas, inteligentes, 
eficientes e de baixo impacto ambiental.

BONDALTI DEBATE FUTURO DO HIDROGÉNIO

FUNDAÇÃO AMÉLIA DE MELLO ORGANIZA 
CONFERÊNCIAS SOBRE INOVAÇÃO E MEDICINA
A Fundação Amélia de Mello (FAM) realizou, no dia 13 de abril, em parceria 
com a Nova Medical School, uma conferência intitulada “O Futuro da 
Medicina e Temas Centrais de Vida: Envelhecimento, Estilos de Vida e Ética”.
A conferência contou com intervenções de caráter científico por parte de 
um painel de académicos ligados à área da saúde e com intervenções de 
Vasco de Mello, presidente da FAM, José Fragata, vice-reitor da NOVA, e 
Jaime Branco, diretor da Nova Medical School. O encerramento foi feito por 

Germano de Sousa.
O ciclo de 
conferências relativo 
às comemorações  
dos 150 anos sobre  
o nascimento de 
Alfredo da Silva 
compreende também 
uma outra conferência 
em abril, agendada 
para dia 22, na 
Universidade do 
Minho, em Guimarães, 
sob o lema “Inovação 
e Processo Criativo”.

TRADIÇÃODOFUTURO

CUF E PINGO DOCE LANÇAM 
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

A CUF e o Pingo Doce 
lançaram, no dia 7 de 
abril, Dia Mundial da 
Saúde, o programa ‘A 
Saúde Alimenta-se’, com 
o objetivo de promover 
a saúde através da 
alimentação, dando a 
conhecer os benefícios 
e ganhos em saúde dos 
alimentos. 
Depois da iniciativa 
‘Menos Sal Portugal’, as 
duas marcas voltam a unir 
esforços para sensibilizar 

os portugueses a adotar uma alimentação diversificada 
e equilibrada e um estilo de vida mais saudável. 
O novo programa centra-se na promoção do 
conhecimento em saúde, com a disponibilização 
de conteúdos informativos sobre os benefícios e 
propriedades de frutas e legumes e o seu papel na 
saúde e na prevenção das doenças.

GROW DIVULGA 
VÍDEO CORPORATIVO
O Grow divulgou no dia 12 de 
abril um novo vídeo corporativo 
que procura enaltecer o histórico 
compromisso do Grupo José de 
Mello com a Inovação, destacando 
o potencial das parcerias no 
crescimento das startups e no 
desenvolvimento dos negócios. 
O vídeo pode ser visualizado em 
grow.josedemello.pt.

https://grow.josedemello.pt/


A ATM está a implementar um roteiro de sustentabilidade, em parceria com a consultora Stravillia, 
no sentido de definir os compromissos, linhas de ação e objetivos para o desenvolvimento 
sustentável da empresa, em convergência com a agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. 
O projeto teve início em março e decorrerá até ao final do ano, 
estando previsto um Relatório Integrado no início de 2022. 
O roteiro de sustentabilidade da ATM compreende a promoção 
do desenvolvimento sustentável da empresa, da prosperidade 
económica, responsabilidade ambiental e equidade social.
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A Bondalti assume o compromisso de deixar um 
planeta melhor às futuras gerações, desde logo a 
partir do conceito da economia circular, que traduz 
um processo de otimização continuada do ciclo de 
vida dos produtos, retirando do sistema os diferentes 
resíduos e efluentes, e apostando na transição para 
fontes de energia renováveis. Neste contexto, editou e 
produziu um filme sobre o tema, que pode ser visto em  
https://www.youtube.com/watch?v=RrMORtul5Ug&t=2s

BONDALTI PROMOVE FILME 
SOBRE ECONOMIA CIRCULAR

ATM IMPLEMENTA ROTEIRO DE SUSTENTABILIDADE

BRISA EXPANDE ESPLANADAS 
DAS ÁREAS DE SERVIÇO

A Brisa Áreas de Serviço (BAS) acaba de reabrir as 23 
esplanadas das suas áreas de serviço, com toda a segurança e 
com as medidas de proteção individual adequadas. 
Para melhorar o conforto dos utilizadores, a BAS está a 
expandir as esplanadas das lojas Colibri, para que seja 
possível fazer-se uma curta pausa na viagem, beneficiando-se 
de um espaço de exterior ainda mais arejado. 
As esplanadas das áreas de serviço da BAS estão abertas das 
8 às 22 horas, aos dias de semana, e das 8 às 13 horas aos 
fins-de-semana.

CERTIFICAÇÃO EFR PROSSEGUE 
A BOM RITMO NA JOSÉ DE MELLO

No âmbito do 
processo em curso 
de certificação 
da José de Mello 
como Entidade 
Familiarmente 
Responsável, foram comunicadas a todos os 
colaboradores, no dia 12 de abril, um conjunto 
de 36 medidas que visam promover um maior 
equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal e 
familiar.
Esta divulgação será aprofundada com a 
criação de alguns suportes de comunicação 
(microsite, cartazes e brochura) e surge na 
sequência das anteriores fases de diagnóstico, 
formalização do compromisso junto do 
Conselho de Administração da José de Mello e 
constituição de equipa EFR, ocorridas em 2020.
O modelo de certificação adotado pela José de 
Mello é desenvolvido pela Fundación Másfamilia 
e conta com o apoio da Associação Cristã 
de Empresários e Gestores. Em Portugal, a 
certificação foi já alcançada por 18 empresas, 
incluindo a Brisa e a Bondalti.

A CUF acaba de reforçar o seu Programa de Deteção 
Precoce de Cancro do Pulmão, a doença oncológica com 
maior taxa de mortalidade em todo o mundo, dirigido 
a mulher e homens, fumadores e ex-fumadores, com 
mais de 50 anos. 
Este programa consiste na avaliação anual em 
consulta, associada à realização de uma Tomografia 
Computorizada (TC) do tórax de baixa dose, e parte do 
pressuposto de que a deteção precoce do cancro do 
pulmão é a forma mais eficaz de garantir aos doentes 
com esta patologia um tratamento mais eficaz e uma 
melhoria da sobrevivência. 
O Programa de Deteção Precoce de Cancro do Pulmão 
está disponível, numa primeira fase, nos hospitais CUF 
Tejo, CUF Descobertas e CUF Porto, mas prevê-se que 
seja alargado, em breve, a outras unidades da rede CUF.

CUF REFORÇA DETEÇÃO 
PRECOCE DE CANCRO 
DO PULMÃO

ARQUIVO CUF E MEMÓRIA PATRIMONIAL 
E ARTÍSTICA EM FORMA DE LIVROS

Feito a partir de testemunhos, foi lançado no dia 9 de abril, na Brotéria, um 
livro intitulado “O Arquivo Histórico CUF-Alfredo da Silva: um passado com 
futuro”, coordenado por Álvaro Ferreira da Silva, da Nova SBE.
No contexto da memória patrimonial e artística do projeto industrial da CUF, 
foi lançado um outro livro, no mesmo dia e na mesma ocasião, intitulado 
“Arte, Arquitetura e Urbanismo na Obra da CUF no Barreiro (1907-1975)”, da 
autoria de Ana Lourenço Pinto.
As duas obras inserem-se no programa de comemorações dos 150 anos 
sobre o nascimento de Alfredo da Silva.

VINHOS DA RAVASQUEIRA 
ENTRE OS MELHORES TINTOS DE 2020

Um júri de 32 
provadores, 
composto por 
personalidades 
do jornalismo, 
bloggers 
especializados 
e líderes 
de opinião, 
realizou, em 
março, uma 
prova cega de 
678 referências, 
tendo 
distinguido 
cinco vinhos da 
Ravasqueira entre os melhores tintos de 2020.
Promovida pela revista Grandes Escolhas, esta iniciativa 
divulgou os resultados no dia 9 de abril, altura em que 
foram conhecidos os vinhos da Ravasqueira distinguidos: 
Syrah 2019, Seleção do Ano Alicante Bouschet 2018, 
Reserva da Família 2018, Vinha das Romãs 2018 e Casta 
Fina Syrah 2018, este último produzido em exclusivo 
para a cadeia de supermercados Aldi.

https://www.youtube.com/watch?v=RrMORtul5Ug&t=2s

