
A Bondalti vai participar no certame Smart Chemistry Smart Future, um dos 
maiores eventos europeus da indústria química, que terá lugar em Barcelona 
entre 14 e 17 de setembro. 
A presença da Bondalti neste importante evento promovido pela Federação 
Empresarial da Indústria Química Espanhola será feita com um espaço 
próprio, no qual será possível conhecer o compromisso da empresa com o 
desenvolvimento sustentável, nomeadamente na resposta às metas dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e o conceito Wave, um sistema inovador 
de aquisição de dados, armazenamento em cloud e monitorização em tempo real, 
desenvolvido pela participada Enkrott, que opera da área do tratamento de águas.
Paralelamente, a Bondalti estará também envolvida, no dia 16, em dois 
painéis de discussão intitulados “Bondalti and the energy transition” e “It’s 
all about our people”, que serão transmitidos em streaming a partir do site  
http://www.smartchemistry.net.
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A CUF, a Bondalti e a Brisa estão entre as mais de 90 empresas associadas do 
BCSD Portugal que assinaram o Manifesto “Rumo à COP26”, tornado público no 
final de julho, poucos meses antes da 26.ª Conferência das Nações Unidas sobre 
Alterações Climáticas (COP26), que terá lugar em Glasgow, de 31 de outubro a 
12 de novembro. 
O Manifesto “Rumo à COP26”, promovido pelo BCSD Portugal, apresenta 11 
objetivos para travar as alterações climáticas, defender o ambiente e chamar a 
atenção para a necessidade de se cumprir o Acordo de Paris sobre o clima. 
Como se pode ler no Manifesto, “se a ação climática se limitasse às políticas 
atualmente em curso, tal resultaria num aquecimento global no mínimo de 2,9⁰C, 
incompatível com a ambicionada proteção para a biosfera e vida na Terra”. Por 
esta razão, é reiterado o objetivo de se limitar o aquecimento da Terra a 1,5⁰C, o 
que implica reduzir para metade as emissões globais até 2030.

CUF, BONDALTI E BRISA ASSINAM MANIFESTO 
SOBRE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

TRADIÇÃODOFUTURO

CUF COM TELECONSULTAS NAS LOJAS DOS CTT
A CUF firmou recentemente uma parceria com os CTT – Correios de Portugal 
para uma iniciativa inovadora e inclusiva que consiste na realização de 
teleconsultas CUF nos espaços deste parceiro, em ambiente urbano e rural.
Este projeto-piloto tem em conta as dificuldades de mobilidade das populações 
mais envelhecidas, assim como a menor literacia digital, aproveitando a 
capilaridade da rede CTT para possibilitar o acesso à rede de saúde CUF, 
através de teleconsultas, permitindo a redução de deslocações e reforçando a 
proximidade de cuidados de saúde às populações.
Numa fase inicial, o projeto-piloto foi lançado em sete lojas CTT: Bragança, 
Paredes, Mem Martins, Seixal, Beja, Funchal e Viana do Castelo. 
Todos os funcionários destes locais receberam a formação técnica necessária 
para apoiar a realização da teleconsulta e os espaços estão preparados com 
computador numa sala isolada, para garantir a privacidade dos clientes.

O Manifesto promovido pelo BCSD Portugal visa acelerar 
o processo de descarbonização e lançar um alerta sobre 
a urgência das alterações climáticas

Para além da necessidade de se assegurar a neutralidade carbónica global, o 
Manifesto compreende um conjunto de outros dez objetivos relativos à natureza, 
serviços de ecossistema, contribuições nacionalmemente determinadas, 
subsídios e mecanismos de mercado, mercados de carbono internacionais, 
financiamento de países em desenvolvimento, finanças sustentáveis, investigação, 
desenvolvimento e inovação, transição justa e planos de adaptação.

FUNDAÇÃO AMÉLIA 
DE MELLO LANÇA 
BOLSAS DE ESTUDO
A Fundação Amelia de Mello deu 
início, na última semana de julho, 
ao programa de candidaturas para 
as bolsas de estudo relativas ao ano 
letivo de 2021/2022, que abrange, 
pelo sexto ano consecutivo, 
licenciaturas e mestrados. 
Este programa visa apoiar o 
desenvolvimento e formação 
de filhos de colaboradores das 
empresas do Grupo José de Mello. 
As candidaturas decorrem até 
ao próximo dia 1 de outubro e as 
condições de acesso podem ser 
consultadas nos regulamentos 
disponíveis na intranet e nos 
departamentos de recursos 
humanos das empresas do Grupo 
José de Mello.

http://www.smartchemistry.net


GUARDA RIOS 
DISTINGUIDO 
NO DECANTER 
WORLD WINE 
AWARDS
O vinho tinto Guarda 
Rios, produzido 
pela Ravasqueira, 
foi distinguido, no 
dia 7 de julho, com 
97 pontos e uma 
medalha de platina 
no prestigiado 
Decanter World 
Wine Awards 
(DWWA).
Para a Ravasqueira, 

esta distinção evidencia o reconhecimento do trabalho 
desenvolvido na produção de vinhos do Alentejo, enaltecendo  
a região como produtora de vinhos de elevada qualidade  
além-fronteiras. 
O DWWA é considerado um dos maiores concursos de vinhos 
do mundo, tendo contado, na edição deste ano, com 18.094 
vinhos a concurso, oriundos de 56 países.

A CUF reforçou recentemente o seu posicionamento na área da saúde oral, 
com a abertura de uma nova clínica dedicada exclusivamente à medicina 
dentária. 
Localizada no centro de Lisboa, a Clínica CUF Medicina Dentária Braamcamp 
conta com uma equipa de profissionais altamente diferenciada e tecnologia 
de ponta para a prevenção, diagnóstico e tratamento das patologias da 
cavidade oral. 
A nova unidade reflete a aposta da CUF nesta área, que conta atualmente 
com mais de 100 especialistas, em 11 unidades de saúde, numa abordagem 
multidisciplinar a diferentes valências da medicina dentária, com grande 
foco nas áreas de reabilitação oral, implantologia, ortodontia, medicina 
dentária do sono e medicina dentária infantil.

FICHA TÉCNICA
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A parceria entre o piloto português do Moto GP e a Via Verde foi oficialmente 
apresentada no dia 13 de julho, num evento que contou com a participação 
de António Pires de Lima, presidente executivo da Brisa, Eduardo Ramos, 
presidente executivo da Via Verde, e Miguel Oliveira.
Esta parceria estratégica é celebrada num momento em que a Via 
Verde assinala 30 anos como agente transformador da mobilidade,  
preparando-se para reforçar o seu compromisso com a mobilidade 
sustentável, na concretização da transição para a mobilidade elétrica.
Enquanto embaixador oficial da Via Verde, Miguel Oliveira será o rosto e a 
voz da marca, com todos os serviços que esta assegura aos portugueses, 
desde o pagamento de portagens e estacionamentos, passando pelos 
abastecimentos de combustível e pelo acesso a transportes e outros 
serviços, até chegar à funcionalidade digital Via Verde Electric, que será 
lançada em breve.

MIGUEL OLIVEIRA É O NOVO 
EMBAIXADOR OFICIAL DA VIA VERDE

CUF REFORÇA MEDICINA DENTÁRIA

A José de Mello Residências e Serviços (JMRS) tem em 
curso um plano de promoção dos seus programas de 
reabilitação ortopédicos, neurológicos e geriátricos, que 
passa designadamente por divulgar estes serviços junto 
à unidade Domus Vida do Estoril e também através da 
colocação de cartazes informativos na rede de hospitais 
e clínicas CUF.
No caso concreto da CUF, a JMRS organizou também 
sessões de esclarecimento junto das diferentes 
equipas médicas, de enfermagem e também da área 
do internamento, com o objetivo de apresentar e 
divulgar os serviços das Residências Domus Vida ao 
nível dos procedimentos de integração e, em especial, 
ao nível dos programas de reabilitação ortopédicos, 
neurológicos e geriátricos.
A JMRS acredita que, por via desta oportunidade de unir 
esforços e sinergias entre as duas entidades, será mais 
fácil a articulação no processo de transição dos doentes 
das unidades CUF para as residências assistidas, o que 
permite oferecer a cada cliente um leque de serviços 
mais completo, eficaz e personalizado.

ATM ADERE À AISET E PROMOVE 
ESTÁGIOS PROFISSIONAIS
A ATM é, desde o início de agosto, membro da Associação 
da Indústria da Península de Setúbal (AISET), entidade 
constituída em 2014, com relevante representatividade de 
empresas de base industrial e que agrega atualmente 50 
empresas associadas. 
Com o objetivo de contribuir para a formação de jovens através da aquisição de conhecimentos e 
experiência em áreas onde a ATM é reconhecida pela sua excelência técnica, estão atualmente a 
decorrer dez estágios profissionais com a duração de nove meses, inseridos no programa ATIVAR.PT do 
Instituto de Emprego e Formação Profissional. Esta iniciativa, desenvolvida no âmbito da Academia ATM, 
visa reforçar a posição da ATM no mercado da manutenção e soluções de engenharia.

JOSÉ DE MELLO RESIDÊNCIAS E SERVIÇOS 
PROMOVE PROGRAMAS DE REABILITAÇÃO

A Bondalti investiu, no exercício de 2020, cerca 
de 3,3 milhões de euros em atividades de 
Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI), 
com foco na transição climática e na transição 
digital, dois desafios que se projetam no futuro e 
que exigem inovações cada vez mais disruptivas. 
Para além da forte aposta na transição climática, com destaque para o 
compromisso de alcançar a neutralidade carbónica até 2030, a Bondalti 
lançou, no último exercício, o seu programa estratégico de transição 
digital, que pretende colocar as novas tecnologias ao serviço do modelo 
de negócio da empresa, aumentando a sua competitividade.

BONDALTI INVESTE EM IDI


