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Clínica CUF São Domingos de Rana 

 

A Responsabilidade Social sempre fez parte da nossa natureza. 
Estamos empenhados em ser um parceiro cada vez mais ativo na comunidade e através da nossa presença formal na Rede Social 
pretendemos criar parcerias positivas para a promoção do desenvolvimento local e trabalhar estratégias comuns para a resolução dos 
problemas sociais.

Fundamentos do pedido de adesão à Rede Social:
www.saudecuf.pt/unidades/cascais

357,3k Urgências Consultas

Clientes admitidos 48,4k344 k Cirurgias

1.769M



Cidadania Empresarial
Os Alicerces

Está alicerçado nos valores JMS - Respeito pela Dignidade e 
Bem-Estar da Pessoa, Desenvolvimento Humano, 
Competência e Inovação.

É um contributo para os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável. 

Inspira-se nos princípios da Responsabilidade Social 
Corporativa - Accountability, Transparência, Comportamento 
ético, Respeito pelos interesses das partes interessadas, 
Respeito pelo estado de direito, Respeito pelas normas 
internacionais de comportamento, Respeito pelos direitos 
humanos.

O Programa de Cidadania 
Empresarial insere-se na 
estratégia de 
Responsabilidade Social 
Corporativa da José de Mello 
Saúde. 



Âmbitos de Intervenção

Colaboradores Famílias Inclusão Organização Comunidade

Construir uma relação 
individualizada com o 

colaborador

Respeitar e valorizar a 
vida pessoal e familiar 

do colaborador

Descobrir novos 
talentos - integração 

social e profissional de 
pessoas com 

deficiência

Desenvolver 
ferramentas que 

coloquem os valores 
JMS e os princípios da 

RSC em prática  

Criar relação e 
impactos positivos nas 

comunidades de 
proximidade



CUF Inspira 



Inspira a Organização

Política conciliação vida pessoal/vida profissional

Empresa aderente do Pacto para a Conciliação de iniciativa governamental.

Projeto piloto, promovido pelo Governo, através da Secretaria de Estado para a 
Cidadania e Igualdade em parceria com a APEE - Associação Portuguesa de Ética 
Empresarial.
Visa a implementação de sistemas de gestão para a conciliação num conjunto de 
organizações bandeira (públicas e privadas), que se assumem como precursoras 
na assunção da conciliação como critério de gestão compatível com a sua 
estratégia e integrado nos seus processos.



Inspirar Comunidades

Inspirar Territórios:

● Exercer influência positiva nos ambientes 
onde está presente.

● Construir parcerias sólidas para responder de 
forma mais eficaz, inovadora e oportuna aos 
problemas sentidos pelas comunidades. 

● Ser parte de uma rede de ecossistemas 
sustentáveis e saudáveis.



CUF Inspira 
Protocolo de Cooperação para a recuperação de habitações destruídas 
pelos Incêndios de 2017 Santa Comba Dão/Tondela

● Apoio financeiro da JMS e colaboradores: 147.366€ 

● Celebração dos protocolos de parceria entre as Câmaras Municipais de 
Santa Comba Dão e Tondela, a Just a Change, a FAM e a JMS, em 2018, 
para financiar a reabilitação de habitações e anexos agrícolas;

● A JMS promoveu cinco ações de voluntariado, de 29 de agosto a 26 de 
setembro de 2018, com o envolvimento de 110 colaboradores voluntários, 
de todas as Unidades CUF;

● Reabilitação de 13 habitações e de quatro complexos agrícolas. 

● A avaliação dos colaboradores foi muito positiva, tendo havido 
demonstração unânime de vontade na realização de uma nova ação de 
voluntariado semelhante.



CUF Inspira 
Projetos para a Comunidade

Nuvem Vitória | Associação que contribui para melhorar o sono das crianças em ambiente hospitalar, através 
de contadores de estórias voluntários. Com atuação nos Hospitais Vila Franca de Xira, Braga, Santa Maria e 
São João, pretende alargar a sua intervenção aos Hospitais de Coimbra, Leiria e Viseu, até 2021. 

  

Parcerias para o Impacto: a JMS é o investidor social privado para a disseminação do 
projeto Nuvem Vitória, largando esta intervenção junto das crianças internadas nos hospitais 
de Coimbra (maio 2019), Leiria (dezembro 2019) e Viseu (março 2000).

Programa de financiamento gerido pela Estrutura de Missão Portugal Inovação Social, que 
apoia Iniciativas de Empreendedorismo e Inovação Social, através de fundos comunitários, 
que queiram implementar um plano de desenvolvimento para alcançar maior escala e 
impacto.



CUF Inspira 

Associação Clube PHDA | Projeto pioneiro de empreendedorismo 
social, o “Clube PHDA” foi iniciado pela José de Mello Saúde com o 
apoio da Fundação Manuel Violante em fevereiro de 2013. Em março de 
2019 constituiu-se a Associação PHDA, com vista a levar a missão do 
Clube mais longe.

A atuação consiste na promoção do desenvolvimento saudável e da 
integração bem sucedida das crianças e adolescentes com Perturbação 
de Hiperatividade / Défice de Atenção (PHDA) na família, na escola e na 
sociedade, capacitando os cuidadores com informação cientificamente 
credível e recursos de formação, promovendo a interajuda e a partilha de 
soluções entre os vários intervenientes, de forma sustentável.

Projetos para a Comunidade



CUF Inspira 

Academia do Johnson | Atua na reinserção social de reclusos e na prevenção de 
risco junto de jovens de diferentes bairros problemáticos dos concelhos de Lisboa e 
Amadora. 

O projeto 1 Passo + tem por objetivo promover a inclusão social de jovens que se 
encontram a cumprir medida tutelar educativa/pena de prisão em Centros Educativos 
e Estabelecimentos Prisionais e reduzir a sua taxa de reincidência criminal;

Financiamento de projeto a desenvolver nos Estabelecimentos Prisionais de Linhó e 
Tires, durante 3 anos.

Outras entidades parceiras: Direção-Geral dos Serviços Prisionais

Projetos para a Comunidade
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Projetos para a Comunidade

Projeto Wave by Wave

A Wave by Wave é uma associação sem fins lucrativos, iniciativa da Associação 
Portuguesa Surf for Good. Desenvolve um projecto terapêutico que utiliza o surf como 
ferramenta de promoção da saúde mental e bem-estar, tendo como principal missão 
intervir junto de populações em risco de exclusão social.

Principais parceiros do projecto (2019-2021): Fundação Calouste Gulbenkian, Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa e José de Mello Saúde.

Os parceiros serão financiadores da atividade e de um estudo com os seguintes objetivos:

 -Acreditação da Formação Interna em Surf Therapy pela Ordem dos Psicólogos e regulação da atividade pela ERS;
 -Acordo com a SS para que mais jovens institucionalizados possam beneficiar deste método de reabilitação psicológica;
 -Reconhecimento do "Surf Therapy" como usual care;



CUF Inspira 

Fundada em 2009 e com o estatuto de IPSS, a Academia dos Champs é um 
projecto de integração social destinado a crianças e jovens entre os 5 e os 18 
anos. Através da prática do ténis, o principal objectivo passa por demonstrar 
todos os benefícios de se encarar o desporto como filosofia de vida.

Apoio financeiro para a realização de exames médico-desportivos aos cerca de 
200 alunos da Academia (núcleos de Lisboa, Cascais, Porto e Algarve).

Projetos para a Comunidade

Academia dos Champs
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Menos Sal Portugal

Projeto de parceria entre a CUF e a Jerónimo Martins que 
visa sensibilizar a população portuguesa para a redução 
do consumo de sal, consciencializando para o impacto que 
este agente tem ao nível da saúde.

Pretende-se trabalhar o tema de forma positiva, não 
moralizadora, aproveitando o potencial destas duas 
marcas portuguesas, que aliam valores como o da 
promoção da saúde e da alimentação saudável e fresca.

www.menossalportugal.pt

Projetos para a Comunidade

http://www.menossalportugal.pt
https://youtu.be/2yueigclb8A


Inspirar Comunidades
O que já somos:

● Membro do Fórum Concelhio para a Promoção da Saúde

● Parceiro da Câmara Municipal de Cascais no projeto de criação de uma unidade de 
reabilitação (no edifício do antigo Hospital Ortopédico)

● Apoios e donativos a diversas entidades do concelho

O que queremos ser:

Um parceiro cada vez mais ativo na comunidade e através da nossa presença formal na 
Rede Social poderemos definir prioridades, estratégias e ações de forma mais 
estruturada com a Autarquia e com todas as outras entidades que têm uma visão 
partilhada das necessidades locais.



cuf.inspira@jmellosaude.pt


