
NOVO REGULAMENTO DE PROTEÇÃO 
DE DADOS EM CONTAGEM DECRESCENTE
As novas regras de proteção de dados pessoais são aplicáveis a todos os cidadãos 
e empresas da União Europeia.

A sede do Grupo 
José de Mello 
foi palco, no dia 
20 de abril, de 
um encontro 
que juntou, pela 
primeira vez, 
cerca de 20 
empresas com 

programas e iniciativas de referência no domínio da aceleração de startups em Portugal. Este encontro, 
promovido pelo Grow, contou a participação de Ana Lehmann, secretária de Estado da Indústria, e Vasco de 
Mello, presidente do Grupo José de Mello, para além de moderadores e oradores representantes da José de 
Mello, José de Mello Saúde, Cisco, NOS, Corticeira Amorim, EDP, SIBS e Bright Pixel.

ÚLTIMA HORA

DESTAQUE

BREVES

HOSPITAL VILA FRANCA DE XIRA 
COMPLETA CINCO ANOS DE ATIVIDADE

O Hospital Vila Franca de Xira (HVFX) 
completou, no dia 2 de abril, cinco anos de 
atividade no presente edifício. Estes cinco anos 
ficaram marcados pelo reconhecimento da 
qualidade e excelência clínica, pela melhoria 
da acessibilidade dos cuidados de saúde, 
pelo envolvimento com a comunidade e pela 
satisfação dos utentes. 
Privilegiando uma forte aproximação à 
comunidade, o HVFX assumiu como prioridade a 
promoção de hábitos de vida saudáveis e ações 
de cariz social, através de inúmeras iniciativas, 
com destaque para as Bolsas de Solidariedade, 
que já apoiaram 35 projetos, dos cinco 
concelhos da área de influência do hospital, e 
que terão este ano a sua quinta edição.

A-TO-BE ASSINA 
CONTRATO 
NA VIRGINIA
A A-to-Be e a Globalvia assinaram recentemente 
um novo contrato para o fornecimento 
de soluções de portagens manuais semi-
automáticas e eletrónicas na concessão 
Pocahontas Parkway, em Richmond, no estado 
norte-americano da Virginia. Este contrato com 
a Globalvia, um dos líderes mundiais na gestão 
de concessões de infraestruturas de transporte, 
é um marco importante para a A-to-Be, estando 
prevista a sua implementação no segundo 
trimestre deste ano. 

MINISTRO DA ECONOMIA 
VISITA FÁBRICA DA CUF

A CUF e o Complexo Químico de Estarreja 
receberam, no dia 13 de março, a visita do 
Ministro da Economia, Manuel Caldeira 
Cabral, para conhecer de perto a relevância 
deste cluster da indústria química nacional 
e as oportunidades e desafios para a sua 
competitividade. 
A visita contou com a presença de João de Mello, 
presidente da CUF, Jon Bilbao, diretor geral da 
Dow para Portugal e Espanha, Cristina Ballester, 
diretora geral da Air Liquide para Portugal e 
Espanha, e Luis Montelobo, da CIRES, para além 
de outros executivos das diferentes empresas 
que integram o complexo químico de Estarreja, 
que garante cerca de 500 postos de trabalho 
diretos e representa cerca de 420 milhões de 
euros de exportações.
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Assembleia da República a aprovação de uma lei que 
concretize alguns aspetos do RGPD na ordem jurídica 
nacional. 
Sem prejuízo dos projetos individuais levados a cabo 
pelas diversas plataformas e unidades de negócio do 
Grupo José de Mello, este tema tem sido abordado de 
forma conjunta e transversal através da realização 
de várias sessões de esclarecimentos, troca de 
experiências e de dúvidas entre as várias equipas 
envolvidas. 
Para além das políticas e medidas que as 
várias empresas do Grupo José de Mello estão 
a implementar, de forma a assegurar as novas 
exigências previstas no RGPD, é igualmente 
importante que todos os colaboradores contribuam 
para o cumprimento das novas normas.

O próximo dia 25 de maio representará o fim do 
período de transição concedido pelo Regulamento 
Geral da Proteção de Dados Pessoais (RGPD), 
passando o novo regime a ser aplicado de forma 
total, direta e imediata a todo o tratamento de dados 
pessoais no espaço da União Europeia.
O RGPD visa, antes de mais, proteger a privacidade 
dos dados pessoais de todos os cidadãos europeus, 
muito embora represente também enormes desafios 
a todas as empresas, que são forçadas a alterar 
processos existentes, a criar novos procedimentos, 
a implementar políticas de privacidade e, em alguns 
casos, a proceder a alterações nos seus sistemas 
de informação para se conformarem com a nova 
legislação.
No panorama nacional, encontra-se em discussão na 



EM FOCO

SER SOLIDÁRIO ENTREGA 
APOIOS DE 2017

Os apoios financeiros que resultaram da 
edição 2017 do projeto Ser Solidário na CUF, 
José de Mello e José de Mello Saúde foram 
entregues no dia 12 de abril. Congregação 
Irmãzinhas dos Pobres, Associação Passo a 
Passo e Centro Paroquial e Social de Santa 
Maria de Avanca foram as três entidades mais 
votadas pelos colaboradores solidários, tendo 
recebido, cada uma, um apoio de quatro mil 
euros. 
No caso da Brisa, que segue um modelo 
diferente, os apoios atribuídos às instituições 
Creche Jardim Infantil “O Caracol”, CERCICOA, 
Associação para o Desenvolvimento de 
Galegos e Delegação de Gulpilhares da Aldeia 
de Crianças SOS, no valor individual de 22 
mil euros, foram entregues no decurso da 
Reunião de Quadros da empresa, que se 
realizou no dia 23 de março e dizem respeito  
a duas edições do Ser Solidário.

ENTRAJUDA RECEBE 
VOLUNTÁRIOS DA CUF
No passado dia 16 de março, no âmbito 
do Programa de Voluntariado do Grupo 
José de Mello, um grupo de voluntários da 
direção de Estratégia, Controlo, Inovação e 
Sustentabilidade da CUF realizou uma ação 
de voluntariado nas instalações da Entrajuda, 
em Lisboa, que consistiu na pintura de vários 
espaços da instituição.

ATM ORGANIZA 
ENCONTRO DE QUADROS

O conselho de administração da ATM, 
presidido por Miguel Loureiro, organizou, no 
dia 2 março, um encontro de quadros, no qual 
foi feito o balanço da atividade desenvolvida 
em 2017 e apresentado o orçamento  
e objetivos para o exercício de 2018. 
O encontro, que teve lugar no Monte da 
Ravasqueira, constituiu também uma 
oportunidade para ser apresentado o novo 
CEO da empresa, Valdemar Mendes, que 
acumulou experiência na Brisa.

FICHA TÉCNICA

HOSPITAL CUF CASCAIS COMPLETA DEZ ANOS DE ATIVIDADE

APCE DISTINGUE RELATÓRIO INTEGRADO BRISA

ENCONTRO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

RAVASQUEIRA RESERVA DA FAMÍLIA 2015 
LANÇADO DE FORMA INOVADORA  
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O Hospital CUF Cascais comemorou, no dia  
4 de abril, dez anos de atividade. Desde a sua 
abertura, em 2008, este hospital tem registado 
um crescimento muito positivo, tendo assistido 
mais de 246 mil clientes e realizado mais de um 
milhão e trezentas mil consultas e mais de 24 mil 
cirurgias. 
Ao longo destes dez anos, o hospital tem 
acompanhado e contribuído para o crescimento 

da região de Cascais, afirmando-se inequivocamente como o parceiro privado no setor da saúde, 
oferecendo à população dos concelhos de Cascais, Oeiras e Sintra cuidados de saúde de excelência, 
cimentados numa vasta oferta de especialidades e em profissionais de saúde experientes e qualificados. 

O Relatório Integrado 2016 da Brisa foi distinguido, no dia 18 de abril, com o Grande Prémio ’18 
promovido pela APCE – Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa, na categoria que apurou 
o melhor relatório de sustentabilidade. 
No final de 2017, o primeiro relatório integrado feito pela empresa já tinha sido reconhecido na 
categoria Publicações Institucionais dos Prémios de Comunicação da revista Meios & Publicidade.

As equipas de Comunicação e Marketing das empresas 
do Grupo José de Mello juntaram-se no dia 13 de abril 
num encontro que teve como principais objetivos o 
alinhamento com os Valores, Visão, Missão e Estratégia 
do Grupo, a partilha de experiências e conhecimentos 
e a apresentação de novas tendências de marketing e 
comunicação.
O encontro, que teve lugar na sede do Grupo José de 
Mello, compreendeu intervenções internas sobre gestão 
de redes sociais, media relations, comunicação interna, 
relação com a comunidade, ativação de marca, fidelização de clientes, inovação e risco regulatório, para 
além de uma mesa-redonda sobre gestão de marcas e de três intervenções de oradores externos que 
abordaram a importância do digital e do trabalho em equipa.

O Monte da Ravasqueira decidiu fazer um lançamento diferente 
do tinto Reserva da Família 2015, tendo desafiado o Dom Queijo e a 
Uber Eats a darem a provar o novo vinho na companhia de queijo, 
sem que os clientes tivessem de sair de casa. 
Esta ação materializou-se na criação de um pack disponibilizado em 
exclusivo através da UberEats de 10 a 21 de abril.
O novo Reserva da Família tinto 2015 já se encontra disponível na 
loja online do Monte da Ravasqueira.

A CUF e as restantes empresas 
químicas que formam o Painel 
Consultivo Comunitário do 
Programa Atuação Responsável 
(PACOPAR) – Air Liquide, 
AQP, CIRES e Dow Portugal – 
entregaram, no dia 21 de março, 
apoios financeiros superiores 
a 38 mil euros para ajudar a 
concretizar oito projetos em 

Estarreja, com o objetivo de colocar em prática projetos sem fins lucrativos, contribuindo para a melhoria da 
qualidade de vida da comunidade de Estarreja e para o desenvolvimento de uma atitude ambiental responsável. 
Agrupamento de Escolas de Pardilhó, Associação de Solidariedade Estarrejense, Bombeiros Voluntários de 
Estarreja, Centro Paroquial e Social de Santa Marinha de Avanca, Cerciesta, Associação da Quinta do Rezende, 
Associação de Solidariedade Social Filantrópica Veirense e Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem foram as 
entidades beneficiadas.

CUF CONCEDE DONATIVOS


