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A José de Mello Saúde tem uma experiência 
de prestação de cuidados de saúde de mais 
de 60 anos...

Hospital inovador com forte componente                      
de responsabilidade social que servia, na época,  
80.000 empregados e familiares do Grupo CUF

1ª experiência de Parceria Público Privado em Portugal

Aposta numa unidade de ambulatório diferenciada, 
alargando o âmbito de actuação ao longo da cadeia    
de valor

Alavancando na sua experiência de mais de 50 anos,   
e satisfazendo as necessidades do mercado, a José   
de Mello Saúde consolida a sua imagem de referência 
na hospitalização privada em Lisboa

Expansão da área de ambulatório com enfoque na 
medicina física e reabilitação desportiva

›

›

›

›

›

1945
hospitalcuf infante santo

1995
Hospital Fernando Fonseca

1995
clínicacuf belém

2001
hospitalcuf descobertas

2003
clínicacuf alvalade
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... é hoje o maior grupo privado de gestão e
prestação de cuidados de saúde na Península 
Ibérica…

›2006
Campos Costa/ VALAB

Entrada no Porto marca o início da diversificação 
geográfica em Portugal

Consolidação da liderança na área ambulatória         
com a aquisição de uma unidade em Cascais

Concretização da estratégia de expansão internacional 
através da aquisição de participação accionista em 
operador de referência em Espanha

Primeira unidade construída de raiz no Norte de 
Portugal, assentando numa forte diferenciação             
ao nível do corpo clínico e da tecnologia

Alargamento da rede de clínicas fora dos grandes 
centros urbanos portugueses

Aquisição de clínica ao Grupo Português de Saúde,   
com o objectivo de alargar a oferta na zona de Cascais

Fim do Contrato de Gestão do Hospital Fernando 
Fonseca 

›

›

›

›

›

›

2006
Instituto Médico Cascais

2006
Grupo Hospitalário Quirón

2007
institutocuf

2008
clínicacuf torres vedras

2008
clínicacuf cascais

2008
Hospital Fernando Fonseca
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... marcando o seu percurso através
de um forte espírito de inovação e modernidade

EXPERIÊNCIA INOVAÇÃO

›1963 1º Intensificador de Imagem

›1980 1º TAC do País

›1994 TAC helicoidal

›2006 TVC 64 Cortes

›2007 Centro Gamma Knife

›2008 Ressonancia Magnetica Aberta
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› Gestão de 16 unidades    

em 10 áreas metropolitanas

› Mais de 1.900 camas

› Mais de 6.000 colaboradores

› Facturação conjunta de 550 M€

› Presença em Espanha através   
do Grupo Hospitalário Quirón

… capaz de responder às rápidas mudanças do 
mercado

A José de Mello Saúde é hoje um operador
com presença nas principais cidades de
Portugal e Espanha...
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Em Portugal, a José de Mello Saúde prossegue       
o seu projecto de crescimento

Dimensão geográfica

Braga
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A Estrutura Organizacional permite à José de 
Mello Saúde acrescentar unidades ao 
portfolio de modo rápido e eficiente

Centro Corporativo

Estruturas de Serviços de Saúde

Área Hospitalar Área Ambulatório Área Internacional

hospitalcuf
infante santo

hospitalcuf 
descobertas

Hospital de Braga

hospitalcuf porto

clínicacuf belém
clínicacuf alvalade
clínicacuf torres vedras
clínicacuf cascais
institutocuf diagnóstico 
e tratamento
Campos Costa
Sagies

Grupo Hospitalário 
Quirón
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O crescimento do portfolio da José de Mello 
Saúde baseia -se na premissa de ser um 
parceiro para o desenvolvimento social e 
económico do país…

Melhoria da 
qualidade

de vida das 
populações

Investimento

Responsabilidade 
Social e Cidadania

Formação 
e

Investigação

Internacionalização
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Diárias de Internamento Consultas Urgências PartosDoentes Operados

2007 2008

702 377
34,3

6,6

307
702 377

34,3

6,6

315
817 419

40,9

6,9

2,6% 16,4% 11,1% 19,2% 4,6%

% Variação 2007/2008

… contribuindo para a melhoria do acesso aos 
cuidados e saúde e da qualidade de vida das 
populações…

Melhoria da 
qualidade

de vida das 
populações

Indicadores de Actividade

Unidade: milhares
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Actividade Médico-Científica

Realização de cerca de 400 eventos de 
formação interna nos hospitais geridos 
pela José de Mello Saúde, em 2008, ao 
nível da Educação Médica Continuada. 

Ensaios Activos

Estudos Activos

Total

HFF

26

8

34

ICUF - CC

47

NA

47

HCIS

8

2

10

HCD

3

8

11

Total
Ensaios/Estudos

84

18

102

Idoneidade formativa para os internatos 
de ORL no hospitalcuf infante santo e 
Imunoalergologia e Pediatria no 
hospitalcuf descobertas

… apostando fortemente em formação e 
investigação…

Formação 
e

Investigação
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Bolsas de estudo

Membro do BCSD

Prémio Amélia da Silva de 
Mello para Ciências da Saúde

Actuação na sociedade

Comissões de Ética 
e Código de Ética

Donativos

… promovendo responsabilidade social 
e cidadania em benefício dos cidadãos
e das comunidades onde está inserida…

Responsabilidade   
Social e Cidadania
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… contribuindo para a internacionalização das 
empresas portuguesas e para a concretização    
de parcerias internacionais…

Internacionalização

Posição ibérica 
relevante

Reputação  
reconhecida

Crescimento 
sustentado 

das Receitas

Pipeline de 
investimentos 

agressivo

Sólida 
Equipa de 

Gestão 

Plataforma 
expansão 

internacional
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… concretizando avultados investimentos, 
estimulando diversas capacidades nacionais…

Investimento

• Arquitectura e Engenharia

• Indústria de Seguros

• Indústria Farmacêutica 

• Construção Civil

• Universidades

• Tecnologias de Informação
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› Área: 47.000 m 2

› Nº camas: 150

› Salas de bloco: 8

› Salas de parto: 3

› Gabinetes de consulta: 60

› Inauguração prevista: 2010

… com vários projectos em desenvolvimento     
com carácter inovador

Investimento
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… com vários projectos em desenvolvimento     
com carácter inovador

Investimento

› Novo Hospital de Braga
Inauguração prevista: 

2011

› Hospital de São Marcos › Abril 2009

Área de Abrangência: 
1.080.000 hab.
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› Área: 102.000 m 2

› Nº camas: 705

› Salas de bloco: 12

› Quartos de parto: 15

› Gabinetes de consulta: 60

› Inauguração prevista: 2011

Investimento

… com vários projectos em desenvolvimento     
com carácter inovador
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