
BOLSA D. MANUEL DE MELLO PREMEIA 
INVESTIGAÇÃO SOBRE LEUCEMIA
A distinção da José de Mello Saúde e da Fundação Amélia de Mello é a maior e mais 
importante, a nível nacional, destinada a jovens médicos

O Monte da Ravasqueira conquistou o galardão de Produtor do Ano no 
âmbito dos prémios “Os Melhores do ano 2018”, uma iniciativa promovida 
pelo segundo ano consecutivo pela revista da especialidade Grandes 
Escolhas, que visa distinguir os melhores projetos do setor do vinho em 
Portugal. Para além do importante prémio de Produtor do Ano, o Monte 
da Ravasqueira conseguiu também ter os seus vinhos tintos Ravasqueira 
Premium e Ravasqueira Premium Alicante Bouschet, ambos de 2014, na lista 
“Os Melhores de Portugal”.
Os prémios foram entregues numa cerimónia que teve lugar em Sangalhos, 
no dia 15 de fevereiro.
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BONDALTI PATROCINA 
EXPORTADORAS OUTSTANDING 

A Bondalti, empresa fortemente exportadora, 
é patrocinadora do projeto Exportadoras 
Outstanding, uma iniciativa do Fórum para a 
Competitividade, apresentada em fevereiro, que 
tem por objetivo potenciar o crescimento das 
exportações nacionais. O projeto envolve um 
conjunto de empresas de referência, no qual se 
destacam, para além da Bondalti, a Navigator, 
Hovione, Tabaqueira, Caetano Bus e Caixa Geral 
de Depósitos, entre outras.
No caso da Bondalti, as exportações 
representam, nos últimos anos, cerca de 90 por 
cento de toda a produção industrial. 
A importância que as exportações têm na 
economia portuguesa e o reconhecimento 
de que existe ainda uma grande margem 
para crescimento nesta área levou à criação 
deste projeto, que pretende desenvolver 
sinergias, partilhar experiências e cooperar 
estrategicamente. 

APP VIA VERDE ATINGE 
UM MILHÃO DE DOWNLOADS 

A app Via Verde atingiu, no final de 2018, mais de 
um milhão de downloads. 
Depois de três versões e 40 atualizações desde 
o seu lançamento, em 2015, a app Via Verde é 
uma peça central do ecossistema digital, que 
facilita a gestão da conta Via Verde e dá acesso 
a vantagens e serviços adicionais de mobilidade, 
como, por exemplo, a informação de trânsito e 
o programa de fidelização de clientes Viagens & 
Vantagens.

CUF E PINGO 
DOCE LANÇAM 
PROGRAMA 
“MENOS SAL 
PORTUGAL” 

A CUF e o Pingo Doce 
associaram-se para 
lançar um programa 
de âmbito nacional 
denominado “Menos Sal Portugal”, que visa 
sensibilizar a população portuguesa sobre o 
consumo excessivo de sal.
Esta parceria compreende também a realização 
de um estudo científico inédito, com 500 
participantes, que permitirá avaliar o impacto 
na saúde dos portugueses de um programa de 
reeducação alimentar de redução do consumo 
de sal. A parceria foi formalizada e anunciada no 
dia 28 de janeiro, prevendo-se que o estudo com 
a participação de 500 voluntários decorra até ao 
final de maio. 
Mais informações em menossalportugal.pt. 

MONTE DA RAVASQUEIRA DISTINGUIDO COMO PRODUTOR DO ANO
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A Bolsa D. Manuel de Mello foi atribuída este ano a 
Delfim Duarte, um médico de 30 anos e investigador 
da Universidade do Porto e da delegação do Porto 
do Instituto Português de Oncologia, cujo trabalho 
está centrado na exploração da proteína CD18 e 
que pode ser a chave para combater as recidivas na 
Leucemia Mielóide Aguda.
Sendo uma doença agressiva e com operações 
terapêuticas limitadas, um dos seus maiores 
problemas é a resistência à quimioterapia e a difícil 
eliminação de doença residual mínima, o que se 
traduz num elevado risco de recidiva.
A investigação agora premiada vai permitir 
confirmar o papel da proteína CD18 na proliferação 
das células malignas, o que pode conduzir  

à aplicação de novas terapêuticas,  
diminuindo-se, assim, o risco de recidiva nos 
doentes com Leucemia Mielóide Aguda.
A entrega da Bolsa D. Manuel de Mello teve lugar 
no auditório do Hospital CUF Porto, no dia 19 de 
fevereiro. 
A Bolsa D. Manuel de Mello é uma distinção 
atribuída anualmente pela José de Mello Saúde 
(JMS) e pela Fundação Amélia de Mello (FAM), 
no valor de 50 mil euros, e destina-se a premiar 
jovens médicos até aos 40 anos que desenvolvam 
projetos de investigação clínica, individualmente ou 
integrados em equipas, no âmbito das unidades de 
investigação e desenvolvimento das faculdades de 
medicina portuguesas.

https://menossalportugal.pt/


EM FOCO

FICHA TÉCNICA

TRÁFEGO DA BRISA 
CONCESSÃO RODOVIÁRIA 
CRESCE 4,3% 

BONDALTI RECEBE GALARDÃO 
POR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

ATM COM NOVOS CONTRATOS EM LISBOA E MINHO 
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A Direção-Geral de Energia e Geologia atribuiu à Bondalti 
um galardão no âmbito da eficiência energética. 
A distinção foi entregue pelo secretário de Estado  
da Energia, João Galamba, ao administrador executivo 
André de Albuquerque, durante a conferência  
“Eficiência Energética: O Caminho para uma Indústria 
mais competitiva”, no dia 17 de dezembro.
A eficiência no consumo energético é um dos pilares 
da atuação da Bondalti, que aposta na melhoria 
contínua dos seus processos, elaborando planos 
de racionalização de energia e fazendo auditorias 
energéticas. 

A ATM acaba de celebrar dois novos de contratos, um deles em Lisboa, com a Empresa Pública das 
Águas Livres (EPAL), e outro com incidência geográfica no Alto Minho, celebrado com a Unidade Local 
de Saúde do Alto Minho, que compreende os hospitais de Viana do Castelo e Ponte Lima e os centros 
de saúde de Valença, Monção e Arcos de Valdevez.
O contrato com a EPAL é válido por dois anos e prevê a manutenção e condução dos equipamentos 
elétricos e eletromecânicos do edifício do laboratório central, junto ao Parque das Nações.
O contrato com a Unidade Local de Saúde do Alto Minho é válido por um ano, prorrogável, e visa 
a aquisição de serviços de manutenção preventiva e assistência técnica de infraestruturas e 
equipamentos para gases medicinais e afins.
Ambos os contratos entram em vigor no dia 1 de março.

A Brisa Concessão Rodoviária (BCR) divulgou 
os seus dados relativos a 2018, tendo o tráfego 
médio diário (TMD) atingido os 20.693 veículos, 
o que correspondeu a um crescimento homólogo 
de 4,3%. 
Este desempenho deveu-se essencialmente 
ao crescimento orgânico, com os efeitos de 
calendário a terem uma contribuição marginal 
no aumento do tráfego em 2018.  
Todas as autoestradas da concessão continuam 
a registar variações positivas da procura, entre 
os 2,8% registados na A5 e os 10,4%, na A10.
O investimento (CAPEX) na rede concessionada 
totalizou 48,6 milhões de euros, incluindo-se, 
neste montante, 28,3 milhões de euros relativos 
a grandes reparações, como trabalhos de 
repavimentação realizados, por exemplo, na A1, 
A2, A5 e A12. 

Ao comemorar o seu segundo 
aniversário, o Grow lançou, no passado 
dia 12 de fevereiro, uma nova versão 
do seu website, agora com secções 
dedicadas às startups parceiras do 
Grow, mentores e equipa. 
O website, que pode ser visitado no 
endereço grow.josedemello.pt, conta 
ainda com uma página de notícias que 
tem como objetivo partilhar as últimas 
novidades do Grow.

GROW CELEBRA 
SEGUNDO ANIVERSÁRIO 
COM SITE RENOVADO 

CUF CELEBRA PARCERIA COM FPF 

A CUF assumiu o estatuto de Parceiro Oficial 
de Saúde e Performance das seleções 
nacionais de futebol, na sequência de um 
protocolo celebrado entre a José de Mello 
Saúde (JMS) e a Federação Portuguesa de 
Futebol (FPF).
Nos termos do acordo assinado na Cidade 
do Futebol, no dia 15 de janeiro, entre os 
presidentes da JMS, Salvador de Mello, e da 
FPF, Fernando Gomes, a parceria vigorará 
até 2024, passando a CUF a trabalhar em 
estreita colaboração com a Unidade de 
Saúde e Performance da FPF na prestação de 
cuidados médicos e de prevenção às seleções 
nacionais.

DRIVENOW PROMOVE SEGURANÇA 
RODOVIÁRIA E MOBILIDADE 
SUSTENTÁVEL 

Os secretários de Estado Adjunto e da 
Mobilidade, José Gomes Mendes, e da 
Proteção Civil, José Artur Neves, participaram 
no dia 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, 
num carpool de sensibilização dos condutores 
para a importância da segurança rodoviária, 
prevenção de acidentes e mobilidade 
sustentável.
Os dois governantes abordaram estes temas 
à boleia da influencer, apresentadora e atriz 
Carolina Torres, a bordo de um carro 100% 
elétrico da DriveNow, pelas ruas da Lisboa, 
cidade que vai ser Capital Verde Europeia, no 
próximo ano.
Este carpool pedagógico pela segurança 
rodoviária e mobilidade sustentável 
enquadrou-se numa operação de fiscalização 
100% Cool com a Polícia de Segurança Pública, 
sob o lema “0% de Álcool, 100% Amor”. 

https://grow.josedemello.pt/

