
BONDALTI 
CANTÁBRIA 
RECEBE VISITA 
INSTITUCIONAL
A Bondalti Cantábria, 
localizada em Torrelavega, 
recebeu, no dia 25 de 
novembro, uma visita 
institucional do presidente 
do Governo Regional da 
Cantábria, Miguel Angel 
Revilla, dos alcaides de 
Torrelavega e de Polanco, 
Javier López Estrada e Rosa Díaz Fernandez, respetivamente, para além do Embaixador de 
Portugal em Madrid, João Mira-Gomes, e do representante do AICEP em Espanha, Luis Moura.
Os convidados foram recebidos pelo presidente da Bondalti, João de Mello, e todos tiveram 
oportunidade de conhecer a tecnologia avançada da mais recente unidade fabril da área 
química do Grupo José de Mello.
A fábrica da Bondalti Cantábria representou um investimento total de 60 milhões de euros e 
posiciona a empresa como o principal produtor de cloro-álcalis na Península Ibérica. 

NOTÍCIAS DO GRUPO JOSÉ DE MELLO DEZEMBRO 2021/JANEIRO 2022 | Nº 99

CLYNX CONQUISTA GROW INOVATION AWARD

TRADIÇÃODOFUTURO

CUF APRESENTA NOVO HOSPITAL EM LEIRIA
A CUF apresentou publicamente, no dia 19 de novembro, o futuro Hospital CUF Leiria, com conclusão prevista para 2025. 
A nova unidade irá disponibilizar uma oferta clínica diferenciada, equipamento e tecnologia de diagnóstico e tratamento 
de última geração. Com uma área de mais de 12 mil metros quadrados, o Hospital CUF Leiria contará com mais de 30 
camas de internamento, incluindo uma Unidade de Cuidados Intermédios, três salas de Bloco Operatório e 34 gabinetes 
de consulta. Disponibilizará ainda os serviços de Imagiologia, Atendimento Médico Não Programado Adultos e Pediátrico, 
Hospital de Dia Médico e Oncológico, entre muitos outros, contando com mais de 20 especialidades médicas e cirúrgicas. 
Com o objetivo de garantir mais cedo o acesso a cuidados de saúde da rede CUF, entrará em funcionamento já em 2022 
uma Clínica CUF, que ficará localizada na área de implantação do futuro hospital, mais concretamente na Urbanização 
da Quinta da Malta. 

O Grupo José de Mello realizou no dia 16 de novembro a cerimónia de atribuição do prémio Grow Innovation Award, que visa 
reconhecer as duas melhores startups que realizaram pilotos nas empresas do Grupo, no âmbito do Grow. 
Após a apresentação de um pitch por cada uma das quatro startups finalistas (Biosurfit, Clynx, Matereo e Vialytics), o júri 
decidiu atribuir o primeiro lugar à Clynx e o segundo lugar à Vialytics, que receberam prémios nos valores de 15 mil e seis mil 
euros, respetivamente. 
A decisão do júri levou em conta, por um lado, o potencial intrínseco de cada startup e, por outro, os resultados dos pilotos 
realizados. 
O Grow Innovation Award é uma iniciativa que conta com o apoio da Fundação Amélia de Mello, que reforça, por esta via, o seu 
contributo para a promoção do empreendedorismo.

CUF, JOSÉ DE MELLO E M DADOS 
RECEBEM CERTIFICAÇÃO EFR

A CUF, a José de Mello e a M Dados receberam este mês a certificação 
de Entidade Familiarmente Responsável (EFR), concluindo-se assim um 
processo iniciado em 2020, que tem como objetivo principal a implementação 
de medidas e soluções que permitam conciliar a vida profissional, pessoal e 
familiar. 
A certificação EFR traduz um compromisso de valorização de todos os 
colaboradores e de garantia do seu bem-estar, tendo por base seis pilares 
essenciais: Qualidade no Emprego, Flexibilidade Temporal e Espacial, Apoio à 

A Brisa e a Bondalti foram certificadas em 2019 e 2020, respetivamente

Família, Desenvolvimento Pessoal e Profissional, Igualdade de Oportunidades 
e Liderança e Estilos de Direção. 
Atribuído pela Fundación MásFamilia e pela ACEGE – Associação Cristã de 
Empresários e Gestores, a certificação EFR tem como pressuposto central o 
reconhecimento da importância da família como um dos pilares fundamentais 
da sociedade. 
A certificação EFR é um modelo de gestão internacional desenvolvido em 
entidades de mais de 20 países, com mais de 670 organizações certificadas.

BRISA REFORÇA 
PARTICIPAÇÃO 
NA VIA VERDE PORTUGAL
A Brisa 
reforçou a sua 
participação 
na Via Verde 
Portugal 
(VVP), de 
60% para 
75%. Esta operação concluiu-se 
em novembro, com a compra da 
participação que a SIBS detinha 
na VVP. Nos termos do negócio, 
a Ascendi, que também 
é acionista da VVP, decidiu 
exercer o seu direito de 
preferência e comprar parte 
da posição que a SIBS vendeu, 
passando a deter 25% da empresa.

FUNDAÇÃO 
AMÉLIA 
DE MELLO 
ATRIBUI 
BOLSAS 
DE ESTUDO
A Fundação 
Amélia de 
Mello concluiu 
o processo de 
apreciação das 
candidaturas 
ao programa 
de Bolsas 
de Estudo 2021/2022, para licenciaturas e 
mestrados, destinado a filhos de colaboradores 
dos grupos José de Mello e da Sovena. Foi 
aprovada a atribuição de 48 bolsas de estudo num 
investimento total de 163 mil euros, o que constitui 
o maior número de bolsas e de verbas atribuídas.



A ATM foi selecionada para a realização das empreitadas 
anuais de manutenção das fábricas da Bondalti e da Dow no 
complexo químico de Estarreja, que irão decorrer em janeiro 
e fevereiro de 2022. 
Estas empreitadas, que envolvem centenas de colaboradores 
de diversas especialidades na área da engenharia, são 
essenciais para a realização de ações de manutenção 
preventiva às infraestruturas e equipamentos das duas 
unidades fabris, que têm prevista uma paragem programada.
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A CUF acaba de lançar 
o Avaliador de Sintomas 
My CUF, uma ferramenta 
clínica concebida por 
médicos e apoiada por 
inteligência artificial, que 
vai permitir aos clientes 
avaliarem os seus sintomas 
ainda antes de recorrerem 
a uma consulta médica ou 
urgência. 
Desenvolvido em parceria 
com a ADA Health, uma 
das mais prestigiadas 
empresas de desenvolvimento de ferramentas clínicas digitais, o 
Avaliador de Sintomas My CUF percebe as causas dos sintomas dos 
utilizadores e orienta-os para os cuidados de saúde mais adequados. 
Com o lançamento desta nova ferramenta, disponível no My CUF 
24 horas por dia e 365 dias por ano, a CUF quer acompanhar os 
seus clientes ainda mais cedo, desde o aparecimento de sintomas, 
disponibilizando uma plataforma fidedigna e com o encaminhamento 
clínico mais adequado.

MY CUF 
DISPONIBILIZA 
AVALIAÇÃO 
DE SINTOMAS 

A Via Verde já permite o acesso e o 
pagamento de carregamentos elétricos 
nos mais de 2.000 pontos de carregamento 
da rede pública em Portugal, com a 
introdução do serviço Via Verde Electric 
na app Via Verde. 
Lançado em novembro, o serviço Via Verde 
Electric é válido em todo o País, dando 
acesso rápido e seguro a qualquer posto 
da rede pública da Mobi.E, promovendo e 
facilitando a transição dos portugueses para 
a mobilidade elétrica.

VIA VERDE DÁ ACESSO A MAIS DE 2.000 
CARREGADORES DA REDE MOBI.E

ATM ASSEGURA MANUTENÇÃO 
DAS FÁBRICAS DA BONDALTI E DA DOW

A Ravasqueira convidou o enólogo David Baverstock para assumir funções de Chief 
Winemake a partir deste mês de dezembro. 
Natural de Barossa Valley, conhecida região australiana de vinhos, David Baverstock 
chegou a Portugal em 1982, tendo trabalhado com alguns dos mais consagrados 
produtores, como são os casos do Grupo 
Symington, Quinta de La Rosa, Quinta do 
Crasto e Esporão, onde esteve até agora como 
responsável máximo pela Enologia. 
A entrada em funções de David Baverstock vem 
reforçar a equipa de enologia e constitui mais um 
importante passo na estratégia de crescimento 
e desenvolvimento da Ravasqueira.

DAVID BAVERSTOCK É O NOVO 
CHIEF WINEMAKER DA RAVASQUEIRA

BONDALTI COLABORA 
COM CONSELHO EUROPEU 
DE INOVAÇÃO

A Bondalti está a participar no 
programa Greenhouse Gas do 
Conselho Europeu de Inovação 
(CEI), a principal agência da 
Comissão Europeia de apoio à 
inovação, tendo realizado a sua 
open call nos dias 29 e 30 de novembro, com o objetivo de identificar empresas 
inovadoras que ajudem a desenvolver novas soluções para dar resposta aos principais 
desafios e necessidades atuais do setor químico.
Com esta iniciativa, a Bondalti e a CEI pretendem alcançar o desenvolvimento 
sustentável e o bem-estar coletivo, intensificando a inovação no setor da química.

… E ÁRVORE DO 
APADRINHAMENTO 
COM PRESENTES 
PARA 1.250 CRIANÇAS

A Árvore do 
Apadrinhamento, uma 
iniciativa transversal a 
todas as empresas do 
Grupo José de Mello com 
o objetivo de sensibilizar 
os colaboradores a 
oferecerem um presente 
de Natal a crianças 
carenciadas, apadrinhou 
este ano 1.250 crianças, 
menores de 15 anos e 
oriundas de 17 instituições 
de Lisboa, Santarém, 
Coimbra, Viseu e Porto. 

O Concurso Postal de Natal voltou a desafiar, uma vez mais, os filhos dos 
colaboradores das empresas do Grupo José de Mello menores de 12 anos a 
apresentarem desenhos com o propósito de ilustrar o postal de Natal digital. 
Nesta edição, o concurso contou com 45 desenhos, tendo sido vencedora a 
Inês (10 anos), filha de um colaborador da ATM.

CONCURSO POSTAL DE NATAL COM 45 CONCORRENTES…RESIDÊNCIAS DOMUS VIDA REFORÇAM 
TESTES NAS VISITAS DE FAMILIARES

As residências Domus Vida passaram a disponibilizar três 
períodos, em cada semana, para a realização de testes à 
Covid-19 aos familiares dos residentes, dadas as dificuldades 
que têm sido sentidas na realização de testes e obtenção 
de certificados pelas vias normais, designadamente em 
farmácias.
Esta medida vem reforçar o ambiente de confiança e de 
serenidade que se vive nas residências do Estoril e de Lisboa 
em contexto de pandemia e surge após a conclusão do 
processo de vacinação da terceira dose a todos os residentes 
e colaboradores.


