
JOSÉ DE MELLO SAÚDE E FUNDAÇÃO 
AMÉLIA DE MELLO CELEBRAM PROTOCOLOS 
COM UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Os protocolos de colaboração com a Nova Medical School e com a Nova SBE visam 
apoiar o progresso das ciências médicas, a investigação científica e a valorização 
do potencial humano.

Um dos vinhos mais emblemáticos do Monte da Ravasqueira
integra a edição de 2017 do Top 100 Mundial da revista 
Wine Enthusiast, juntando-se assim aos melhores vinhos
do mundo de acordo com a prestigiada publicação 
internacional.
2017 é definitivamente um ano marcante para o vinho 
tinto Ravasqueira Vinha das Romãs 2014, uma vez que, 
além da importante distinção da Wine Enthusiast, foi um 
dos vinhos selecionados pelo conhecido critico português
de vinhos João Paulo Martins para integrar a Galeria 
dos Vinhos de Sonho do guia Vinhos de Portugal 2018.

ÚLTIMA HORA

DESTAQUE

BREVES

CUF ASSINA ACORDO 
PARA NOVA FÁBRICA EM ESPANHA

A CUF assinou, no dia 17 de novembro, 
um acordo com a Solvay com o objetivo 
de investir numa nova unidade de produção 
de cloro, soda cáustica, hipoclorito de sódio 
e ácido clorídrico no site industrial que esta 
multinacional química detém em Torrelavega, 
na região espanhola da Cantábria.
Com este acordo, a área da indústria química 
do Grupo José de Mello vai realizar 
um investimento de 55 milhões de euros 
na aquisição de algumas unidades produtivas 
da Solvay, bem como na construção de uma 
nova unidade de produção de cloro com 
tecnologia de membrana, considerada como 
a mais moderna e amiga do ambiente e que 
a CUF já utiliza há vários anos na sua fábrica 
de Estarreja.
A fábrica terá uma capacidade instalada de 
produção anual de cloro de 68 mil toneladas
de cloro, o que permitirá à CUF dar continuidade 
à sua estratégia de ser um dos principais 
produtores ibéricos na cadeia de valor 
do cloro-álcalis.  

BRISA COM PRESENÇA RELEVANTE 
NO WEBSUMMIT

A Brisa teve uma participação muito relevante
no WebSummit 2017, que decorreu no início 
de novembro em Lisboa. 
A Brisa esteve representada ao mais alto nível 
pelo presidente, Vasco de Mello, que participou 
no dia 9 no painel Rethink Transport, Remake 
the world, pelo administrador Daniel Amaral, 
como Pitch Judge no dia 7, e também pelo CEO 
da A-to-Be, Eduardo Ramos, como participante
no Corporate Innovation Summit.
O objetivo era maximizar oportunidades de 
negócio e promover os serviços e soluções de
mobilidade com as marcas Via Verde e A-to-Be,
embora tivessem estado presentes também 
as marcas Grow Mobility e a DriveNow.
Na área de exposições, a Brisa apresentou um
stand, que funcionava como ponto de encontro 
para as várias empresas envolvidas reunirem
com atuais e potenciais clientes, parceiros 
e outros stakeholders. 

VINHA DAS ROMÃS NO TOP 100 
MUNDIAL DA WINE ENTHUSIAST
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dos diferentes signatários, nomeadamente Vasco 
de Mello, presidente da FAM e do Grupo José 
de Mello, Salvador de Mello, presidente da JMS, 
João Sáàgua, reitor da UNL, Jaime Branco, diretor 
da NMS – FCM, Daniel Traça, diretor da Nova SBE 
e Pedro Santa Clara e Belén de Vicente, ambos 
da Nova SBE e da Fundação Alfredo de Sousa, 
para além de inúmeros convidados das diversas 
entidades envolvidas.
Os protocolos de parceria traduzem-se desde 
logo na atribuição de donativos que visam 
o progresso das ciências médicas, a investigação 
científica e a valorização do potencial humano, 
mas compreendem também a criação 
e o desenvolvimento de uma cátedra em 
envelhecimento e o apoio à nova licenciatura 
em Ciências de Nutrição na NMS – FCM, a criação 
de uma cátedra em liderança e o desenvolvimento
de um programa de mestrados e prémios 
na Nova SBE, a implementação de um centro 
de simulação Nova – JMS e a criação de uma 
unidade universitária de Lifestyle Medicine.

A José de Mello Saúde (JMS), a Fundação Amélia 
de Mello (FAM) e a Universidade Nova de Lisboa 
(UNL) celebraram, no dia 12 de dezembro, um 
conjunto de protocolos de colaboração que 
concretizam uma relação de parceria para 
os próximos quatro anos e que se traduzem 
designadamente na atribuição de apoios à Nova 
Medical School – Faculdade de Ciências Médicas 
(NMS – FCM) e à Nova School of Business and 
Economics (Nova SBE).
A cerimónia de assinatura dos protocolos teve 
lugar na Reitoria da UNL e contou com a presença 



EM FOCO

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
PROMOVE NATAL SOLIDÁRIO

No âmbito do 
Programa de 
Voluntariado, 
decorreu, entre 
os dias 11 e 13 
de dezembro,

 uma campanha
 de angariação 

de bens de 
primeira 
necessidade, 
juntando-se 
a esta ação

as várias plataformas e unidades de negócio 
do Grupo José de Mello. 
O Centro Comunitário da Galiza e o Centro 
Comunitário da Paróquia de Carcavelos, 
parceiros do Programa de Voluntariado, assim 
como a Ação Social da Paróquia da Cova da 
Piedade, foram as instituições contempladas 
com esta iniciativa.

CONCURSO POSTAL DE NATAL 2017

O Concurso Postal de Natal foi promovido,
pela sétima vez consecutiva, junto dos 
colaboradores das empresas do Grupo José 
de Mello no sentido de desafiarem os seus 
filhos menores de 12 anos a apresentar 
desenhos com o propósito de ilustrar o 
postal de Natal digital do Grupo.
Este ano, o concurso contou com 62 desenhos
e o júri, composto por representantes da 
ATM, Brisa, CUF, José de Mello, José de Mello 
Saúde, José de Mello Residências e Serviços 
e Monte da Ravasqueira, elegeu como vencedor
o desenho da autoria de João Pedro Pinto, 
de 7 anos, filho de uma colaboradora da José 
de Mello Saúde.

JOSÉ DE MELLO SAÚDE ATRIBUI BOLSAS
DE DOUTORAMENTO DE ENFERMAGEM

A José de Mello Saúde vai passar a atribuir bolsas
de doutoramento destinadas a enfermeiros 
que trabalhem nas suas unidades e que se 
encontrem em processo de doutoramento 
em Enfermagem em universidades nacionais. 
Estas bolsas visam apoiar o incremento da 
capacitação clínica e científica dos respetivos 
enfermeiros doutorandos. 

FICHA TÉCNICA

HOSPITAL DE BRAGA VOLTA A SER DISTINGUIDO PELO IASIST…

… E HOSPITAL DE VILA FRANCA DE XIRA RENOVA ACREDITAÇÃO

BRISA CONQUISTA PRÉMIO COM CAMPANHA 
“VIA VERDE ANDA CONSIGO”… 

… E PROMOVE ENCONTRO MOBILITY ON THE MOVE

GROW EM DESTAQUE NO i9+ INNOVATION AFTERHOURS 2017
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O Hospital de Braga conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, o 
primeiro lugar no grupo de melhores hospitais de média/grande 
dimensão do Serviço Nacional de Saúde nos prémios promovidos 
pela IASIST, alcançando o Prémio Consistência. 
Esta distinção da IASIST, multinacional de benchmarking hospitalar, 
atesta a consistência da qualidade dos serviços prestados pelo 
Hospital de Braga nos últimos anos, uma vez que o hospital 

obteve no último triénio os melhores resultados globais no seu grupo de referência. 
A atribuição deste prémio teve por base três critérios, nomeadamente o maior número de presenças 
nos três primeiros lugares, o melhor somatório de posições globais e a melhor posição global de sempre 
tendo em conta a qualidade assistencial, eficiência e adequação.

O Hospital de Vila Franca de Xira renovou a acreditação pela Joint Commission International (JCI), 
tendo os resultados da auditoria realizada evidenciado o excelente desempenho desta unidade 
e a sua evolução ao longo dos últimos três anos no sentido da Qualidade e Segurança do Doente. 
A JCI é uma das mais prestigiadas entidades acreditadoras independentes que tem como intuito 
supervisionar e certificar as unidades de saúde, em todo o mundo, seguindo padrões de qualidade 
validados internacionalmente.

A Brisa conquistou o Troféu Ouro nos Prémios Eficácia 2017, 
conhecidos no final de novembro, numa iniciativa da Associação 
Portuguesa de Anunciantes (APAN), na categoria de Comunicação 
Institucional, com a campanha de posicionamento de marca “Via 
Verde anda consigo”, criada pela Partners e cujo planeamento 
de meios esteve a cargo da Nova Expressão.

A Brisa promoveu um encontro denominado Mobility On The Move, que 
se realizou no ISCTE no final de outubro e que contou com mais de 600 
participantes.
Dirigido a um público jovem, empreendedor e urbano, o evento abordou a 
inovação e digitalização como potenciadores de novos paradigmas de mobilidade 
e, consequentemente, novos modelos de negócio, serviços e produtos. 

No período da tarde, foram apresentadas as propostas de várias startups nacionais para responder 
aos desafios da mobilidade.

O evento anual de inovação da José de Mello Saúde denominado i9+ 
Innovation Afterhours 2017, que teve lugar na Cidade do Futebol, em 
Lisboa, no dia 24 de novembro, constituiu uma excelente oportunidade
para a apresentação de três pilotos do Grow Health: Nutrium, Sword 
Health e Mapidea. 
A equipa de fisioterapia do Hospital CUF Infante Santo, que apoiou a 
execução do piloto da Sword Health, aplicação móvel de reabilitação 

motora, recebeu ainda o Óscar para o Piloto Grow 2017.
A tarde foi igualmente marcada pela apresentação de quatro projetos clínicos inovadores implementados
em 2017 e das sete melhores ideias dadas por colaboradores ao longo do ano.

A 21ª edição do programa Conhecer o Grupo, que decorreu 
nos dias 22, 23 e 24 de novembro, contou com a participação 
de 19 colaboradores de diferentes empresas do Grupo 
José de Mello. 
Com o objetivo de permitir conhecer a realidade dos diferentes 
negócios, desenvolver valores comuns ao Grupo e criar sinergias 
através da partilha de conhecimentos e redes de contacto  
internas, esta edição teve início na sede do Grupo, em Lisboa, 
a que se seguiram visitas à Brisa, em Carcavelos, Innovnano 

em Coimbra, polo químico da CUF em Estarreja, Hospital de Vila Franca de Xira e Hospital CUF Descobertas, 
em Lisboa. O programa terminou no dia 24 com uma visita e almoço no Monte da Ravasqueira, em Arraiolos.

Natal  
Solidário  


