
GRUPO JOSÉ DE MELLO REFORÇA 
LIGAÇÃO ÀS UNIVERSIDADES
O apoio da Brisa, José de Mello Saúde e Fundação Amélia de Mello à Nova SBE, a participação 
numa importante iniciativa da Universidade Católica, ou a parceria entre a Bondalti e a 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto são exemplos recentes e marcantes

O Grupo José de Mello tem uma presença reforçada na edição deste ano da Web Summit, que decorre de 
5 a 8 de novembro no Altice Arena, em Lisboa. Quer a Brisa, quer a José de Mello Saúde asseguraram uma 
importante participação na Web Summit 2018, tendo cada uma das empresas um espaço próprio que 
servirá para a promoção das principais marcas das duas áreas de negócio e também para a dinamização 
de encontros e reuniões. A Brisa aproveitará para promover as marcas Grow Mobility, A-to-Be e Via 
Verde, enquanto que a José de Mello Saúde terá em destaque as marcas Grow Health e CUF. A presença 
do Grupo José de Mello traduz-se ainda na participação de quadros da José de Mello Saúde e da Brisa em 
diferentes painéis e debates temáticos.
Mais informações sobre a Web Summit 2018 em https://websummit.com/.

ÚLTIMA HORA

DESTAQUE

BREVES

VIA VERDE EM 11 PARQUES DA EMEL

A partir de 20 de setembro, no âmbito da 
Semana Europeia da Mobilidade, ficou mais fácil 
estacionar em Lisboa com o identificador Via 
Verde, atingindo-se um total de 97 parques em 
toda a cidade, 11 dos quais geridos pela Empresa 
Municipal de Estacionamento e Mobilidade de 
Lisboa (EMEL).
O momento foi simbolicamente assinalado pelo 
presidente da EMEL, Luís Natal Marques, e pelo 
vereador da Mobilidade, Miguel Gaspar, numa 
visita ao mais recente parque no Campo das 
Cebolas, onde entraram ao volante de um carro 
elétrico e testaram o funcionamento do novo 
sistema de acesso por Via Verde. João Azevedo 
Coutinho, presidente da Via Verde, destacou 
“a importância da parceria com a EMEL para o 
desenvolvimento de uma mobilidade urbana 
acessível e multimodal na cidade de Lisboa”.

ENCONTRO DE QUADROS SOBRE RGPD 

O Centro de Coordenação Operacional da Brisa, 
em Carcavelos, acolheu, no dia 17 de outubro, um 
encontro de quadros das várias áreas de negócio do 
Grupo José de Mello com responsabilidades diretas 
na implementação e aplicação do Regulamento 
Geral de Proteção de Dados.
Este encontro, que contou com cerca de 30 
participantes, teve como principal objetivo a troca 
de conhecimentos e diferentes experiências face 
aos desafios e incertezas que decorrem da nova 
regulamentação. 

OPEN DAY NA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO PORTO 

A Universidade Católica Portuguesa do Porto 
(UCP Porto) organizou, no dia 19 de outubro, 
um Open Day dedicado ao Grupo José de 
Mello. Este encontro contou com a presença 
de representantes da Bondalti, Brisa e José 
de Mello Saúde, para além dos diretores das 
unidades académicas da UCP Porto, e teve 
como principal objetivo a apresentação de 
valências de cada empresa e possíveis formas 
de colaboração futura.

BRISA E JOSÉ DE MELLO SAÚDE 
NA WEB SUMMIT 2018
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O novo campus de Carcavelos da Nova School of 
Business and Economics (Nova SBE), inaugurado 
em 29 de setembro, é um bom e recente exemplo  
da ligação cada vez mais forte entre o Grupo  
José de Mello e as universidades, já que teve 
importantes apoios da Brisa, José de Mello Saúde 
(JMS) e Fundação Amélia da Mello (FAM).
Estes apoios concedidos à Nova SBE decorrem  
de uma parceria de longa data com a Universidade 
Nova de Lisboa, que tem gerado importantes 
resultados, como foram os casos da criação  
do Tagus TANK com a JMS em março de 2016, ou a 
celebração de protocolos de colaboração com a JMS 
e a FAM em dezembro de 2017 visando a Nova SBE 
e a Nova Medical School, ou a abertura, há poucos 
dias, de uma clínica CUF no campus de Carcavelos 
sob o lema “Health for Life”.

Outro excelente exemplo do aprofundamento 
da ligação às universidades foi o apoio e 
participação, através da FAM, no encerramento 
das comemorações dos 50 anos da Universidade 
Católica Portuguesa (UCP), que decorreu no dia 
11 de outubro e que teve o seu ponto alto com a 
inauguração da Galeria Fundação Amélia de Mello. 
Também este apoio decorre de uma histórica 
ligação entre a família Mello, a FAM e a UCP, que 
se traduziu na celebração de um protocolo de 
colaboração em janeiro deste ano. Um terceiro e 
marcante exemplo traduz-se na celebração, no 
dia 1 de outubro, de um ambicioso protocolo de 
colaboração entre a Bondalti e a Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), que 
envolve também a FAM e que visa designadamente 
a criação de bolsas e prémios de mérito.

Presidente da República, Marcelo Rebelo 
de Sousa, e Vasco de Mello na inauguração 
da Galeria Fundação Amélia de Mello, 
acompanhados pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, 
D. Manuel Clemente, e pela Reitora da UCP, 
Isabel Capeloa Gil.

Clínica CUF no campus da Nova SBE

https://websummit.com/


EM FOCO

ATM PROMOVE ATeaM 

A ATM está a promover um projeto 
denominado ATeaM, que se traduz na 
implementação de uma nova política de 
recursos humanos, com o objetivo de 
serem desenvolvidos novos processos, de 
se conhecer melhor a empresa e os seus 
colaboradores e de se assegurar uma 
melhor gestão do talento. Este projeto 
tem um calendário com várias etapas, que 
compreendeu a realização de reuniões de 
trabalho em agosto e setembro, para além 
de uma ação de team building que decorreu 
no dia 19 de outubro, no Monte  
da Ravasqueira.

MONTE 
DA RAVASQUEIRA 
LANÇA 
ESPUMANTE 2013… 
O Monte da Ravasqueira 
já lançou no mercado 
o seu mais recente 
Espumante Grande 
Reserva Brut Nature, 
produzido pelo método 
clássico e exclusivamente a partir de uvas 
tintas Alfrocheiro, vindimadas manualmente. 
Com uma produção de apenas 3.260 garrafas 
e disponível para compra desde o início 
de outubro, o Ravasqueira Espumante 
Grande Reserva Brut Nature 2013 revela-se 
complexo, com uma acidez muito viva e uma 
bolha muito fina, evidenciando, em prova, 
notas de fruta cristalizada e biscoito.

… E MARCA PRESENÇA 

NAS FEIRAS DA ESPECIALIDADE

Os vinhos do Monte da Ravasqueira 
estiveram à prova no certame Vinhos 
do Alentejo em Lisboa, promovido pela 
Comissão Vitivinícola Regional Alentejana  
e organizado pela Essência do Vinho,  
no Centro Cultural de Belém, nos dias 13, 14 
e 15 de outubro. Para além disso, marcam 
também presença no evento Grandes 
Escolhas Vinhos e Sabores, organizado pela 
revista Vinho Grandes Escolhas, na Feira 
Internacional de Lisboa, de 26 a 29  
de outubro. 

FICHA TÉCNICA

SEGURANÇA RODOVIÁRIA É PRIORIDADE ESTRATÉGICA DA BRISA

BONDALTI PATROCINA REGATA DE PORTUGAL… 

… E PARTICIPA NA CHEMPOR 2018
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Lisboa acolheu, de 3 a 7 de outubro, a Regata de Portugal, um evento que celebrou 
o talento dos portugueses e a relação do País com o mar e que contou com o 
patrocínio da Bondalti, no âmbito da sua política de responsabilidade social. A Regata 
de Portugal realizou-se no Terminal de Cruzeiros de Lisboa, de onde foi possível 
assistir à competição inédita da etapa portuguesa do mais importante circuito de 
vela profissional do mundo, o World Match Racing Tour, que envolveu 12 equipas de 
velejadores profissionais, com alguns dos catamarãs mais velozes do mundo. 

A 13ª Conferência Internacional de Engenharia 
Química e Biológica (CHEMPOR 2018), que decorreu 
de 2 a 4 de outubro, no Centro Cultural de Congressos 
de Aveiro, foi patrocinada pela Bondalti.
Esta conferência é a principal iniciativa de engenharia 
biológica e química que se realiza em Portugal, não 
só pelo número de participantes, mas também pela 
quantidade e qualidade das apresentações.
Paulo Araújo, Technology, Process Engineering and 
R&D Manager na Bondalti, foi o único representante 
empresarial na Comissão Científica do Congresso,  
e a sua comunicação, apresentada no primeiro dia  

A José de Mello Saúde adquiriu recentemente a empresa CENES - Esterilização de Dispositivos Médicos, com  
o objetivo de centralizar a esterilização das unidades CUF de Lisboa. Fundada em 2013, a CENES é uma empresa 
de base familiar e único operador privado de esterilização de dispositivos médicos em Portugal. Com sede em 
Lisboa, conta com 24 colaboradores e os serviços que presta incluem lavagem, embalagem e esterilização, 
armazenamento e transporte dos dispositivos médicos.

JOSÉ DE MELLO SAÚDE COMPRA CENES 

do evento, teve como tema “R&D+i at Bondalti”.  
Para além desta participação, foram aceites no 
congresso dois posters de comunicação da Bondalti, 
assim como uma apresentação oral de trabalhos 
realizados na empresa, em colaboração com a 
universidade. Organizado regularmente em Portugal 
desde 1975, este encontro é um fórum para discussão 
de desenvolvimentos recentes e caminhos futuros 
em diferentes áreas de engenharia química, ciência e 
engenharia de materiais, biotecnologia  
e engenharia biológica, que junta cientistas  
e profissionais da indústria e do meio académico.

A organização de um dia dedicado à segurança 
rodoviária, que decorreu no dia 14 de setembro no 
âmbito do evento Lisbon Mobi Summit e contou 
com a presença do presidente da Brisa, Vasco de 

Mello, é a concretização da prioridade estratégica 
que a segurança rodoviária tem para a empresa.
A União Europeia (EU) tem como objetivo para 
2010/20 conseguir uma redução de 50% na 
mortalidade rodoviária. Entre 2010 e 2017, a redução 
foi de 20% na UE, de 31% em Portugal e de 50% 
na rede Brisa, resultado que reflete o esforço, 
investimento, trabalho e dedicação de todos  
os stakeholders comprometidos com a redução  
do número de acidentes rodoviários.
A Brisa tem também em curso, desde 3 de 
setembro, uma nova campanha de segurança 
rodoviária, que sensibiliza os condutores para 
o perigo da utilização do telemóvel enquanto 
conduzem (vídeo da campanha acessível aqui). 

Na edição deste ano, o Dia do Voluntário, que 
decorreu a 4 de outubro, teve como objetivo a 
realização de uma ação que contribuísse para 
a reflorestação dos territórios afetados pela 
vaga de incêndios ocorrida em 2017. Pelo sétimo 
ano consecutivo, cerca de 130 voluntários das 
empresas do Grupo José de Mello e da família 
José de Mello, a que se juntaram também alguns 

DIA DO VOLUNTÁRIO NO PINHAL DE LEIRIA 

antigos colaboradores hoje inscritos no Programa 
de Voluntariado e representantes das instituições 
parceiras, celebraram juntos este dia que este ano 
decorreu no Pinhal de Leiria. Depois de uma intensa 
atividade de limpeza do terreno onde futuramente 
serão replantados pinheiros, os participantes 
visitaram o Centro Operacional da Brisa na Marinha 
das Ondas, onde foi servido um almoço.

https://youtu.be/flqXOZmYpjA

