
MONTE DA RAVASQUEIRA LANÇA 
NOVO SITE E NOVA LOJA ONLINE
O novo site e nova loja consistem numa plataforma única que disponibiliza ferramentas 
interativas e adaptadas às características do consumidor atual.

O Núcleo de Engenharia Biomédica do Instituto Superior Técnico 
promoveu, em parceria com o Grow Health, a primeira edição 
do “Biomind – Make it in 24 hours”. Este evento, que decorreu 
nos dias 24 e 25 de fevereiro, contou com a participação 
de equipas de estudantes de Engenharia Biomédica de todo o país, 
que se juntaram para resolver um desafio lançado pela 
José de Mello Saúde: Desenhar uma solução para a gestão 

da informação clínica em 2025. Pedro Bastos, presidente da comissão executiva do Hospital de Vila 
Franca de Xira, e João Leal, embaixador de Inovação, fizeram parte do júri.

ÚLTIMA HORA

DESTAQUE

BREVES

HOSPITAL CUF TORRES VEDRAS 
CELEBRA 10º ANIVERSÁRIO

O Hospital CUF Torres Vedras completou, 
no dia 11 de fevereiro, dez anos de atividade, 
continuando a dar corpo a um projeto 
de referência na prestação de cuidados 
de saúde na região Oeste.
O balanço do caminho percorrido tem sido 
muito positivo com um número crescente 
de clientes: mais de 800 mil consultas, 
mais de um milhão e oitocentas mil análises 
e cerca de 18 mil cirurgias. 
Este aniversário fica também marcado pelo 
arranque do projeto de expansão do hospital.

BRISA O&M ELEITA MELHOR EMPRESA
DO ANO PELA EXAME

A Brisa Operação e Manutenção foi eleita 
Melhor Empresa do Ano (2017), pelo terceiro 
ano consecutivo, para o Prémio Exame – 500 
Maiores e Melhores, recebendo ainda o prémio 
para Melhor Empresa do Setor Serviços. 
O prémio da revista Exame – 500 Maiores 
e Melhores distingue as empresas com 
o melhor desempenho ao longo do ano, 
recorrendo a critérios quantitativos 
e baseando-se num sistema automático, 
sem intervenção subjetiva.

HOSPITAIS DE BRAGA E VILA FRANCA 
VOLTAM A DESTACAR-SE NO SINAS

Os hospitais de Braga e de Vila Franca de Xira 
mantêm-se entre os hospitais portugueses 
com mais áreas com nível máximo de excelência 
clínica (3+), de acordo com a avaliação do 
Sistema Nacional de Avaliação em Saúde 
(SINAS) publicada em janeiro. 
O Hospital de Braga obteve o nível máximo 
de excelência clínica em cinco áreas, 
mantendo-se, como em anos anteriores, 
como um dos hospitais com melhores resultados 
no SINAS. A distinção máxima em excelência 
clínica é também atribuída a quatro áreas 
do Hospital Vila Franca de Xira. 
Os dois hospitais lideram assim nos seus grupos 
de referência definidos pela Administração 
Central do Sistema de Saúde para o benchmarking 
dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde.

GROW HEALTH E IST PROMOVEM BIOMIND
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feita diretamente no site, sendo o pagamento feito 
através de referências Multibanco ou Paypal. 
Entre as ferramentas interativas do novo site do 
Monte da Ravasqueira destacam-se também as 
Vinhas Interativas e o Sommelier Digital. Vinhas 
Interativas é uma área onde é possível conhecer 
de forma mais profunda cada uma das vinhas 
e perceber as zonas e terroirs específicos que ditam 
as características e gamas dos vinhos do Monte 
da Ravasqueira. O Sommelier Digital estará disponível
para responder, via Whatsapp, a todas as perguntas
colocadas pelos visitantes, desde a particularidade
de determinado vinho, ou simplesmente partilhando
dicas e sugestões de harmonização com pratos. 

O Monte da Ravasqueira lançou, no dia 14 de fevereiro, 
um novo site e uma nova loja online, onde é possível 
descobrir 3.000 hectares de histórias, mais de 
24 referências de vinho, os famosos produtos 
do Monte como o azeite e as geleias, programas 
vínicos e experiências de enoturismo, que agora 
passam a estar à distância de um simples clique 
em www.ravasqueira.com.
A loja online, uma das grandes apostas do Monte 
da Ravasqueira, que foi alvo de um projeto-piloto 
em 2017 junto dos colaboradores do Grupo José 
de Mello, tem uma orientação para o consumidor 
geral e terá, em breve, uma plataforma de venda 
para empresas. A compra dos artigos pode ser 



EM FOCO

MISSÕES DOS HOSPITAIS CUF 
EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE  

Representantes das equipas clínicas que 
integram missões de diferentes especialidades 
do Hospital CUF Infante Santo (HCIS), entre 
os quais o diretor clínico e também coordenador 
do Centro de Otorrinolaringologia, João Paço, 
participaram num encontro promovido pelo 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) em São 
Tomé e Príncipe, no dia 20 de fevereiro, que ficou 
marcado pela participação do Presidente 
da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
Este encontro serviu para se fazer um balanço 
da intervenção do IMVF em São Tomé e Príncipe 
e também um balanço das mais de 20 missões 
da equipa de Otorrinolaringologia do HCIS 
realizadas nos últimos sete anos naquele país.
No âmbito de um projeto denominado “Saúde 
para Todos”, implementado pelo IMVF, equipas 
clínicas do Hospital CUF Infante Santo e Hospital
CUF Descobertas realizam missões desde 2009,
levando a São Tomé e Príncipe médicos, técnicos 
e enfermeiros, entre outros profissionais 
de saúde. A especialidade de Dermatologia 
foi pioneira, seguindo-se Ortopedia e, desde 
2011, Otorrinolaringologia.

ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO AMARELO 
OFERECE BIBLIOTECA AO CENTRO 
COMUNITÁRIO DA PARÓQUIA 
DE CARCAVELOS

Em resultado de um espírito de entreajuda 
e colaboração entre os parceiros institucionais 
do Programa de Voluntariado do Grupo José 
de Mello, a Associação Coração Amarelo 
procedeu, no dia 6 de fevereiro, à oferta de 
um acervo bibliotecário de mais de mil livros 
ao Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos.

ATM PARTICIPA EM SEMINÁRIOS 
NOS HOSPITAIS CUF

A Sociedade Portuguesa de Instrumentação 
Médica promoveu, nos dias 8 e 9 de janeiro, 
nos hospitais CUF Porto e CUF Descobertas, 
dois seminários subordinados ao tema “Salas 
Limpas – Bloco Operatório”, que contaram 
com a participação da ATM, sociedade do 
Grupo José de Mello que explora a área de 
negócio da manutenção, e também da José 
de Mello Saúde.

FICHA TÉCNICA

FUNDAÇÃO AMÉLIA DE MELLO CELEBRA PROTOCOLO 
COM UNIVERSIDADE CATÓLICA…

… E ENTREGA BOLSA DE APOIO À INVESTIGAÇÃO
SOBRE SÍNDROME DE ANGELMAN 

CUF REFORÇA POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

VIA VERDE ESTACIONAR DISPONÍVEL EM DEZ CIDADES…

… E COM FORTE PRESENÇA NO WARM UP DO LISBON MOBI SUMMIT
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A Fundação Amélia de Mello (FAM) e a Universidade Católica 
Portuguesa (UCP) celebraram, no dia 8 de janeiro, um protocolo 
que tem como principal objetivo o reforço do apoio continuado,
por parte da FAM, à formação superior e à educação, ministradas
pela UCP, com especial enfoque nas áreas de criação de 
conhecimento de nível internacional, inovação na sociedade, 
filantropia de impacto e investimento social. 
Esta parceria, agora reforçada e em vigor por mais quatro 
anos, já data de 1967, altura da fundação da UCP, o que faz 
da FAM um dos mais importantes mecenas da universidade. 

A FAM procedeu, no dia 22 de janeiro,
à entrega da Bolsa Pedro Maria José 
de Mello Costa Duarte, no valor de 25.000 
euros, ao projeto “Manipulação dos 
recetores A2A da adenosina para controlar
os sintomas da Síndrome de Angelman”, 
da autoria de Rodrigo A. Cunha, professor 
e diretor do Instituto de Bioquímica 

da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, onde é também investigador principal do Centro 
de Neurociências e Biologia Celular.
Esta Bolsa, criada há quatro anos com a colaboração da José de Mello Saúde, destina-se a apoiar, de 
dois em dois anos, profissionais e estudantes das áreas de medicina, enfermagem, técnicos de meios 
complementares de diagnóstico e terapêutica, de bioengenharia e de tecnologias de informação, 
individualmente considerados ou integrados em equipa, que desenvolvam trabalhos de investigação 
sobre Síndrome de Angelman.

A CUF aderiu recentemente à Carta de Princípios 
do BCSD Portugal - Conselho Empresarial para 
o Desenvolvimento Sustentável, do qual foi 
cofundadora em 2001. Esta Carta de Princípios  
visa estabelecer os princípios fundamentais de 
sustentabilidade para uma boa gestão empresarial 
e os seus subscritores adotam para si próprios 
os princípios firmados e procuram estender a 
subscrição da mesma às entidades da sua cadeia 
de valor, na esfera da sua influência, nomeadamente 
ao nível dos seus clientes e fornecedores. 

Com o arranque das operações em Oeiras, em janeiro, 
o serviço de estacionamento de rua Via Verde Estacionar 
passou a estar disponível em dez localidades portuguesas. 
Depois de um arranque inicial em várias regiões do País 
e uma presença forte no Porto, o serviço baseado na app 
Via Verde Estacionar começa a ter também uma presença

relevante na Grande Lisboa, disponibilizando uma solução que permite estacionar na rua sem preocupações, 
nomeadamente na Amadora, Cascais e Oeiras. As restantes cidades são Bragança, Figueira da Foz, 
Portimão, Tavira, Vila Nova de Gaia e Vila Real.

O warm up do Lisbon Mobi Summit, que decorreu entre 26 e 28 de janeiro, em Lisboa, teve o patrocínio 
da Via Verde e foi um importante palco para dar publicamente a conhecer os mais recentes desenvolvimentos 
da Brisa na área da mobilidade.
O primeiro dia ficou marcado por diversas intervenções, nas quais participaram Pedro Rocha e Melo  
e Eduardo Ramos, vice-presidente e diretor de desenvolvimento de negócios da Brisa, respetivamente. 
As marcas Via Verde Boleias, Via Verde Estacionar e DriveNow, para além do Brisinha, juntaram-se para 
divulgar os serviços de mobilidade da Via Verde e promover a segurança rodoviária nos dois dias seguintes.

Além desta adesão, a CUF continua a apostar 
fortemente nos temas da sustentabilidade 
e responsabilidade social, tendo em preparação 
o primeiro relatório integrado, cuja publicação 
ocorrerá em abril. 
Neste relatório, serão apresentadas as principais 
iniciativas da empresa nestas áreas, como sejam 
a sua participação no painel comunitário PACOPAR 
e a parceria com a Universidade de Aveiro 
e o Centro de Recuperação de Animais Marinhos 
(CRAM) de Ílhavo.


