
NOVO EDIFÍCIO DO HOSPITAL CUF DESCOBERTAS 
ABRIU PORTAS EM JULHO
O Hospital CUF Descobertas acaba de ampliar as suas instalações, alargando a oferta de 
cuidados de saúde aos seus clientes e melhorando as condições para o desenvolvimento 
da atividade clínica.

Decorre até ao próximo dia 24 de setembro o período de candidaturas  
ao programa de bolsas de estudo para licenciatura e mestrado, 
promovido pela Fundação Amélia de Mello.
Esta iniciativa destina-se a apoiar o desenvolvimento e formação de 
filhos de colaboradores das empresas do Grupo José de Mello, através 
da comparticipação no pagamento das propinas no decurso dos estudos. 
Os candidatos devem cumprir o conjunto de requisitos previstos nos 
regulamentos, disponíveis para consulta na intranet das empresas que 
têm esta funcionalidade, ou junto dos respetivos departamentos de 
Recursos Humanos.

ÚLTIMA HORA

DESTAQUE

BREVES

VIA VERDE ESTACIONAR REFORÇA 
PRESENÇA NA GRANDE LISBOA

A app Via Verde Estacionar, gratuita e com cobertura 
crescente no território nacional, passou a estar 
também disponível em Almada desde o dia 9 de 
agosto, estendendo-se assim a sua presença a 12 
cidades, de norte a sul de Portugal. 
Com este alargamento, a app Via Verde Estacionar 
reforça a sua presença na área da Grande Lisboa, 
uma vez que já estava disponível na Amadora, 
Cascais, Oeiras e Loures. O serviço Via Verde 
Estacionar, disponibilizado através de uma app 
gratuita, é simples, rápido e permite estacionar na 
rua de forma segura, sem necessidade de aquisição 
do identificador Via Verde, nem de preocupação 
com moedas ou pré-carregamentos.

BONDALTI DISTINGUE 
IDEIAS DE COLABORADORES

O auditório do EcoParque de Estarreja acolheu,  
no passado dia 13 de julho, a cerimónia de entrega 
de prémios da plataforma de ideias Colombo, que 
contou com oito ideias a concurso e a presença de 
cerca de 70 colaboradores da Bondalti, que tiveram 
oportunidade de votar nas propostas apresentadas.
O primeiro prémio foi atribuído à ideia intitulada 
“Sopragem das Articulações dos Braços de Carga 
do Cloro”, cuja aplicação proporcionará um benefício 
tangível superior a 20 mil euros anuais, graças à 
redução dos custos de manutenção. O vencedor foi 
presenteado com um Citroen C1.

ATM RENOVA CONTRATOS COM 
AUTOEUROPA E HOSPITAL DE BRAGA

A  ATM continua a solidificar a relação com alguns 
dos seus clientes, tendo renovado dois contratos 
nos setores da indústria e da saúde.
Neste contexto, foi prolongado por mais seis 
anos o contrato de manutenção hospitalar com  
o Hospital de Braga e foram renovados com  
a Volkswagen Autoeuropa os contratos  
de manutenção AVAC e portões, ambos pelo 
período de três anos. 
A estratégia comercial da ATM passa também 
pela conquista de novos clientes, o que resultou 
recentemente na assinatura de um contrato de 
manutenção na área da indústria farmacêutica, 
válido por três anos, com a Companhia Industrial 
Produtora de Antibióticos (CIPAN).

CANDIDATURAS ÀS BOLSAS DE ESTUDO 
ATÉ 24 DE SETEMBRO
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O elevado ritmo de crescimento do Hospital  
CUF Descobertas, fruto da crescente procura  
dos doentes, assim como os desafios da medicina 
do futuro, ditaram a evolução e o crescimento desta 
unidade de referência da rede CUF, com a construção 
de um novo edifício que concentra uma componente 
alargada de consultas e exames, bloco operatório  
e hospital de dia. 
Com seis pisos assistenciais e uma área de mais de 
11 mil metros quadrados, o novo edifício, que entrou 

em funcionamento no dia 9 de julho, está ligado ao 
edifício já existente através de uma estrutura colocada 
ao nível do piso 1 e apresenta condições de excelência 
para o desenvolvimento da atividade clínica. 
Para além da componente assistencial, o novo edifício 
do Hospital CUF Descobertas contará com um Centro 
do Conhecimento que reflete a aposta na investigação, 
ensino e formação em saúde, áreas que estiveram 
desde sempre presentes na história desta unidade 
hospitalar e que são agora reforçadas. 



EM FOCO

BRISA E VIA VERDE APOIAM 
VOLTA A PORTUGAL 2018 
E VÍTIMAS DOS INCÊNDIOS DE 2017

A Brisa e a Via Verde reforçaram o seu 
envolvimento na edição de 2018 da Volta 
a Portugal em Bicicleta através de um 
apoio específico na etapa ocorrida em 
Viseu e também na Etapa Vida, esta última 
especialmente dedicada aos portugueses 
afetados pelos incêndios de 2017. 
A Etapa Vida, patrocinada pela Brisa, 
consistiu num movimento de solidariedade 
para valorizar a promoção dos territórios 
afetados pelos incêndios de 2017,  
tendo ganho um simbolismo extra com  
o apoio do Presidente da República,  
Marcelo Rebelo de Sousa.
Por sua vez, a Via Verde assumiu novamente 
o estatuto de patrocinadora oficial da Volta a 
Portugal em Bicicleta, tendo dado o nome  
à já tradicional etapa para ciclistas 
amadores, a Etapa da Volta Via Verde RTP, 
que este ano se realizou em Viseu.

DIA DO VOLUNTÁRIO 2018

O Pinhal de Leiria irá acolher, no próximo  
dia 4 de outubro, a celebração anual do 
Dia do Voluntário do Grupo José de Mello, 
com uma ação que visa contribuir para a 
reflorestação de uma das áreas afetadas 
pela vaga de incêndios ocorridos em 2017.
Neste dia os voluntários participantes terão 
ainda a oportunidade de visitar o Centro 
Operacional da Brisa localizado em Marinha 
das Ondas.

FICHA TÉCNICA

JOSÉ DE MELLO SAÚDE LANÇA PROGRAMA CUF INSPIRA …

… E ATRIBUI OITO BOLSAS DE DOUTORAMENTO 
EM MEDICINA E ENFERMAGEM  

GROW MOBILITY NO SMART OPEN LISBOA 
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BREVES

Consciente do papel que desempenha na sociedade,  
a José de Mello Saúde estruturou o CUF Inspira, um 
programa de cidadania empresarial assente nos 
princípios da responsabilidade social corporativa que 
surge como afirmação pública do seu compromisso 

A José de Mello Saúde atribuiu cinco bolsas de 
doutoramento em medicina, no valor de 100 mil 
euros, um investimento em formação médica sem 
paralelo em Portugal que este ano se estendeu 
também à enfermagem, com a atribuição de mais 
três bolsas nesta área, no valor de 15 mil euros.
A entrega das bolsas decorreu no dia  
3 de julho no Centro Cultural de Belém, numa 
cerimónia presidida pelo Comissário Europeu da 
Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas. 
O programa de bolsas de doutoramento foi criado 
em 2014, tendo atribuído até à data 23 bolsas no 
valor global de 415 mil euros.

Pelo segundo ano, a Brisa, através do 
Grow Mobility, é parceira do vertical 
de mobilidade do Smart Open Lisboa 
(SOL), iniciativa da Câmara Municipal 
de Lisboa, com o apoio da Beta-i, que 
pretende disponibilizar dados sobre 
mobilidade da capital às várias startups 
participantes, contribuindo assim para o 
desenvolvimento de soluções inovadoras 
nesta área.
A edição deste ano contou com mais de 
130 candidaturas, tendo sido apuradas 14 
startups finalistas. Segue-se agora a fase 
de experimentação, de 16 de setembro a 
15 de novembro, período durante o qual 
serão validadas em ambiente real as 

Com uma produção de apenas 3.550 garrafas e elaborado a 
partir de cinco talhões diferentes da casta Touriga Nacional, 
o novo Ravasqueira Premium Rosé 2016 já chegou ao 
mercado. De elevado perfil gastronómico, o Premium Rosé 
2016 foi destaque de capa na edição de agosto da Revista 
de Vinhos, tendo sido distinguido com 17 pontos, a mais 
alta classificação de entre os 115 vinhos rosés avaliados. 
De acordo com Nuno Guedes Vaz Pires, crítico e diretor da 
publicação, este novo vinho do Monte da Ravasqueira, de 
vindima manual e cor salmonada, revela-se perfumado no 
nariz, com notas florais e fumadas, chocolate branco e cereja 
branca. Na boca, apresenta “muito sabor”, é “cremoso”  
e evidencia um “final longo com grande presença”.

RAVASQUEIRA PREMIUM ROSÉ 2016 JÁ DISPONÍVEL NO MERCADO

soluções propostas. AI Park, Meep App e Motion Tag são  
as três startups selecionadas para um piloto na Brisa.  
A iniciativa termina com um demo day, dedicado  
à apresentação dos resultados finais dos projetos.

social, económico e ambiental.
O Programa CUF Inspira, transversal 
a todas as áreas da organização, 
promove um conjunto de iniciativas que 
materializam os princípios e valores 
da empresa e pretende construir uma 
relação mais individualizada com 
os seus colaboradores e dar ainda 
maior relevância e consistência ao 
compromisso de criar maior e melhor 
impacto social.


