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Manuel Alfredo José de Mello Vasco José de Mello

OLHAR O PASSADO, PROJETAR O FUTURO
No dia 30 de junho de 2021 comemoram-se os 150 anos sobre o nascimento 
do nosso bisavô, o industrial e empreendedor Alfredo da Silva, figura ímpar 
pelo seu empreendedorismo e liderança, e personalidade incontornável da 
sociedade e da economia portuguesas, nomeadamente pelo seu empenho
e dedicação na Obra Social do Grupo CUF.

Ciente da importância de divulgar a sua obra, a Fundação Amélia de Mello, 
que tem o nome da sua filha, depois de ouvidas as famílias José de Mello, 
decidiu celebrar esta data, promovendo e apoiando um conjunto alargado
de iniciativas desenvolvidas pela academia e as escolas.

Estas celebrações têm como objetivo divulgar a vida e a excecional 
obra de Alfredo da Silva, incluindo os aspetos caracterizadores 
do Grupo CUF, bem como o legado recebido por todos os que lhe 
sucederam, seja nas famílias José de Mello, seja nas empresas. 

A liderança de Alfredo da Silva foi decisiva para a concretização de iniciativas 
intimamente ligadas à transformação do país no século XX.
O empreendedorismo foi uma marca fundamental da sua personalidade 
como industrial. Correndo enormes riscos, escolheu os melhores caminhos 
e rodeou-se sempre de pessoas qualificadas e comprometidas com os 
objetivos e missão das empresas. Demonstrando sempre um compromisso 
com Portugal, a sua frase “Mais e Melhor” era a perfeita expressão da sua 
vontade de contribuir para o desenvolvimento e crescimento económico e 
social, apesar dos constrangimentos e das limitações que tantas vezes lhe 
eram colocadas.

Desejamos que todos os que participem nas iniciativas deste vasto plano de 
comemorações tenham a oportunidade de compreender, valorizar e assumir 
os valores fundamentais da liberdade de iniciativa, do empreendedorismo, 
do trabalho, da liberdade económica e da solidariedade social. Estes são 
valores indispensáveis a um adequado desenvolvimento económico e social, 
criador de riqueza, promotor da distribuição e motor da responsabilidade 
social, matrizes essenciais da atuação dos empreendedores.

Lisboa, 30 de Junho de 2020
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O FUTURO COMO TRADIÇÃO

As Comemorações dos 150 anos sobre o nascimento de Alfredo da Silva vão 
desdobrar-se num vasto e ambicioso plano de iniciativas que irá decorrer 
entre junho de 2020 e junho de 2021. Pretende-se reforçar o conhecimento 
sobre a vida e legado do empresário, que construiu um grupo que abarcou 
empresas como a Companhia União Fabril (CUF), a Tabaqueira, o Estaleiro da 
Rocha Conde de Óbidos (mais tarde Lisnave), o Banco Totta e a Companhia 
de Seguros Império, bem como mostrar o impacto da sua obra até aos dias 
de hoje e a sua influência no trabalho que os seus herdeiros continuam a 
desenvolver para o progresso económico e social de Portugal.

Envolvendo a academia e as escolas, este plano de iniciativas inclui a 
realização de treze conferências, um concurso dirigido a jovens estudantes 
do ensino básico, secundário e profissional, a atribuição de três prémios 
científicos, o apoio ao desenvolvimento de estudos e obras de investigação, 
um filme sobre Alfredo da Silva e a emissão de quatro selos comemorativos 
pelos CTT. 

Desta forma, as Comemorações dos 150 anos sobre o nascimento de Alfredo 
da Silva chegarão à sociedade em geral, e em particular aos mais jovens – os 
que menos poderão conhecer o seu legado e a sua influência em muitas das 
empresas e marcas que fazem hoje parte do seu quotidiano – e à comunidade 
académica e científica, que desenvolverá trabalhos de investigação nas várias 
áreas de atividade das empresas que constituíram o antigo Grupo CUF, 
revelando a sua importância no passado, no presente e olhando para os 
desafios futuros que temos pela frente.
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CONFERÊNCIAS

CELEBRAR O PASSADO
COM OS OLHOS 
POSTOS NO FUTURO
Com o objetivo de reavivar a memória do passado, historiando o 
desenvolvimento do Grupo CUF até ao presente, a Fundação Amélia de 
Mello programou um conjunto de treze conferências, que se irão realizar 
entre setembro de 2020 e junho de 2021.

Os intervenientes serão desafiados a pensar o futuro da iniciativa 
empresarial e industrial, bem como o futuro do empreendedorismo e 
da inovação em Portugal, sobretudo nas três grandes dimensões da 
atividade das empresas que dão hoje continuidade ao grupo fundado
por Alfredo da Silva, evidenciando os desafios que nelas se colocam:
o futuro da empresa e do trabalho
o futuro da mobilidade
o futuro da saúde
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O CONTRIBUTO DA CUF 
PARA A MEDICINA
EM PORTUGAL

Setembro de 2020
Lisboa, Hospital CUF Tejo

A entrada do Grupo CUF no setor da Saúde começou em 
1945 com a inauguração de um hospital preparado para dar 
assistência aos seus milhares de colaboradores e famílias.  
Ao longo dos últimos 75 anos, os avultados investimentos 
realizados permitiram alargar a prestação de cuidados de 
saúde à população em geral e fizeram da marca CUF uma 
referência em Portugal nesta área. As 19 unidades de saúde 
que a CUF tem hoje em todo o país contam com um corpo 
clínico altamente especializado e estão equipadas com a mais 
avançada tecnologia. 

Paralelamente, são apoiados e desenvolvidos ativamente 
programas de ensino, formação e investigação com as 
principais instituições universitárias e científicas com o objetivo 
de assegurar a permanente atualização e inovação dos seus 
profissionais, bem como das comunidades médica e científica. 



10

A HISTÓRIA 
EMPRESARIAL
E OS SEUS 
PROTAGONISTAS

Setembro de 2020
Porto, Universidade Católica Portuguesa

Uma viagem ao passado, um olhar para o presente e uma 
antevisão do futuro da história empresarial em Portugal através 
do legado de Alfredo da Silva. Da sua visão e audácia nasce o 
Grupo CUF, ainda no século XIX, que se viria a transformar no 
maior grupo empresarial português.

Num país marcadamente rural, Alfredo da Silva investiu no 
desenvolvimento da indústria química e têxtil, nos transportes 
urbanos e marítimos, na reparação naval e na atividade bancária.  

Empresários e gestores de gerações e experiências diferentes, 
protagonistas da história empresarial do século XXI, vão debater 
os desafios do empreendedorismo e da iniciativa empresarial, 
as oportunidades e dificuldades. e as políticas necessárias para 
criar um contexto favorável ao desenvolvimento dos negócios. 
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CUF, AZEITE
E OLEAGINOSAS
Passado, Presente
e Futuro

Novembro de 2020
Estação Agronómica de Oeiras, iBET
em colaboração com INIAV e ESBUC-Porto

Profundamente ligados à cultura dos países do Mediterrâneo,  
o azeite e as oleaginosas têm um importante papel na economia 
nacional. O interesse por esta fileira do setor agrícola despertou 
na década de 80 do século passado, quando o Grupo Sovena  
juntou ao seu portefólio o negócio da extração, refinação e 
embalamento de óleos alimentares. 

Desde então, este negócio não tem parado de evoluir, usando 
técnicas agrícolas sustentáveis e incorporando tecnologia  
de ponta. O impacto da alimentação já não é medido apenas  
na saúde das populações, mas também na sustentabilidade  
do planeta, criando desafios adicionais a esta indústria 
que vão estar em foco neste debate. Desenvolver esta 
atividade de forma responsável, seguir as melhores práticas 
de sustentabilidade e reforçar a aposta na investigação, 
desenvolvimento e inovação são estratégias fundamentais
para o futuro deste setor.
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Dezembro de 2020
Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa

GLOBALIZAÇÃO
EM PORTUGUÊS 
Revoluções e Continuidades 
Africanas

Os países africanos de língua oficial portuguesa fazem parte da 
história do Grupo CUF. Eles foram fundamentais para abastecer 
as suas indústrias de matéria-prima e também para escoar a sua 
produção. Por isso, o ambiente de negócios e liberdade política 
em países africanos de língua oficial portuguesa no quadro da 
globalização é o ponto de partida para esta conferência. Uma 
análise entre o passado e o futuro ajudará a perceber como tem 
evoluído esta relação entre Europa e África, que já era central  
no tempo de Alfredo da Silva.

Entretanto, a pandemia global que ameaça pessoas, economias 
nacionais e instituições multilaterais assumiu-se como um 
importante protagonista que não pode ficar fora deste debate. 
Europa e África enfrentam agora desafios acrescidos às suas 
integrações regionais, pelo que é preciso perspetivar como se 
desenvolverão as relações euroafricanas. 
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Março de 2021
Aveiro, Departamento de Química da 
Universidade de Aveiro, FEUP e APQuímica

A QUÍMICA 
PARA A VIDA

A atividade química foi a base do grupo construído por 
Alfredo da Silva e assume-se ainda hoje, através da Bondalti, 
como um dos mais fortes pilares de um dos grupos liderado 
pelos seus herdeiros. Ao longo de um século, a CUF e as 
empresas sucessoras têm acompanhado os mais importantes 
desenvolvimentos nesta área e a Bondalti tornou-se num 
dos principais operadores da indústria química em Portugal, 
apostando cada vez mais na internacionalização.

A relevância da Química no passado, presente e futuro é 
o tema desta conferência, que irá debater o impacto dos 
desenvolvimentos constantes da disciplina no nosso quotidiano, 
e também os desafios que enfrenta. O seu desenvolvimento 
contribui cada vez mais para encontrar soluções para a melhoria 
do bem-estar da população e a sustentabilidade do planeta.  
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Março de 2021
Carcavelos, Nova School of Business & Economics

MARKETING 
WITH PURPOSE

Hoje, os líderes e decisores são confrontados com grandes 
desafios. Aumentar sem limites o valor criado para o acionista 
tem o potencial de ser prejudicial à sociedade e ao planeta. 
Acresce que a complexidade ambiental e socioeconómica da 
era digital exige um salto evolutivo em direção ao propósito. 

Os consumidores já não se aglutinam em torno das marcas 
com o nome mais popular ou com a mais elevada qualidade. 
Procuram antes marcas com propostas mais profundas de 
significado. ‘Ser o melhor’ é um objetivo vazio, se a organização 
não estiver a fazer algo digno do potencial das pessoas que 
emprega e a fazer a diferença na comunidade em que atua. 

Na senda de se tornar uma ponte entre estudiosos de 
marketing, profissionais e a sociedade em geral, o objetivo 
desta conferência é criar um terreno fértil para o pensamento 
que promove o avanço do marketing.
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FUTURO DA MEDICINA
E TEMAS CENTRAIS
DE VIDA
Envelhecimento, Estilos
de Vida, Ética

Abril de 2021
Lisboa, NOVA Medical School I FCM

Fruto de um diálogo permanente com outras áreas científicas  
e tecnológicas, e fazendo uso de valências multidisciplinares, 
num ecossistema em que todos os operadores se devem alinhar 
com vista ao objetivo de criação de valor para os pacientes,  
a medicina tem evoluído de forma muito rápida e com resultados 
muito positivos, que se traduzem num constante aumento da 
longevidade e numa melhoria da saúde e da qualidade de vida 
das pessoas. Numa abordagem sistémica, a longevidade tem a 
sua contraparte no envelhecimento, com múltiplos desafios de 
natureza médica, económica e social. 

Os avanços tecnológicos aplicados à área dos cuidados de 
saúde envolvem também necessariamente a discussão legal e 
ética dos princípios, problemas e dilemas derivados do enorme 
poder de intervenção sobre a vida e a natureza, procurando 
conciliar conhecimento científico e valores humanos. 
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Abril de 2021
Guimarães, Universidade do Minho

INOVAÇÃO
E PROCESSO
CRIATIVO

A inovação foi um pilar do Grupo CUF desde o seu início.
O espírito visionário e empreendedor do seu fundador e a 
sua abertura ao mundo contribuíram para que estivesse 
sempre à frente do seu tempo, quer procurando dotar as suas 
empresas com os mais modernos equipamentos, quer sabendo 
tirar o máximo partido das tecnologias de comunicação, de 
informação e de transporte da sua época.

Esta conferência analisará a evolução e as perspetivas da
inovação, combinando o contexto histórico com uma visão 
prospetiva dos desafios do século XXI. Para o efeito, contará 
com os testemunhos de atores de referência do tecido 
económico-produtivo e da Academia, portugueses
e estrangeiros.
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ENVELHECIMENTO
E TEMAS TECNOLÓGICOS 
ASSOCIADOS

Maio de 2021
Coimbra, Universidade de Coimbra,
Faculdade de Medicina

Nesta conferência estará em análise o futuro da medicina ao 
serviço do envelhecimento. Os desenvolvimentos científicos 
e tecnológicos na área da saúde e dos cuidados médicos têm 
ampla aplicação na área do envelhecimento e da geriatria.  
A internet das coisas permite a captação de sinais fisiológicos  
em tempo real, fazendo a monitorização de doenças crónicas.  
O desenvolvimento de orteses e próteses melhoram a qualidade 
de vida e a autoestima dos idosos. 

Em particular, as tecnologias de comunicação e informação 
vão moldar a forma como os clínicos se relacionam entre si e 
com os pacientes, nomeadamente com recurso à telemedicina 
ou medicina remota e a apps, de ampla aplicação a populações 
isoladas ou com dificuldades de locomoção, dispensando em 
muitos casos a deslocação a clínicas ou hospitais. 
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Maio de 2021
Barreiro, Universidade Autónoma de Lisboa

PATRIMÓNIOS FABRIS 
E REQUALIFICAÇÃO 
URBANA

A Companhia União Fabril (CUF) no Barreiro constituiu um 
exemplo significativo do modelo da “cidade-fábrica”, numa 
relação estreita entre espaço de produção e espaço urbano. 
Em 2008, o colóquio internacional “Industrialização em Portugal 
no século XX: o Caso do Barreiro” ofereceu uma visão de 
conjunto dos fatores tecnológicos e empresariais, mas também 
do impacto social e arquitetónico da escolha do Barreiro como 
principal pólo de desenvolvimento do mais importante complexo 
industrial português do século passado. 

Mais de uma década depois, a presente conferência internacional 
tem por objetivo indagar as relações entre políticas patrimoniais 
e de planificação urbana, tal como foram implementadas durante 
a fase de pleno funcionamento do Grupo CUF, até ao período 
mais recente de desindustrialização e reconversão económica 
num contexto internacional de valorização e requalificação dos 
antigos espaços industriais.
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Junho de 2021
Barreiro, Escola Alfredo da Silva

A OBRA SOCIAL 
DA CUF

O espírito profundamente humanista de Alfredo da Silva levou-o 
a fazer um forte investimento numa política social empresarial 
exemplar. Numa época em que os empresários pouco se 
preocupavam com estas questões, a obra social do Grupo CUF 
foi desenvolvida em benefício dos milhares de trabalhadores 
do Grupo e suas famílias, mas também da comunidade e meio 
envolvente.

A génese e o impacto desta política social empresarial — que se 
estendeu aos domínios da educação e da formação profissional, 
da previdência e da assistência social, da habitação, da saúde  
e da cultura, do lazer e do desporto — é o foco desta 
conferência. Serão também objeto de análise os motivos que 
terão impulsionado a adoção desta política, o seu pioneirismo 
e inovação à luz do percurso da política social em Portugal e 
de outros grupos nacionais e multinacionais, bem como a sua 
relevância para a sustentabilidade social e económica
do Barreiro. 
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Junho de 2021
Viseu, Instituto Politécnico de Viseu, Instituto Piaget
e Universidade Católica Portuguesa 

ENVELHECIMENTO, 
TECNOLOGIA 
E ISOLAMENTO

Portugal é um dos países com população mais envelhecida e 
estima-se que esta tendência não será invertida – dentro dos 
próximos 60 anos quase metade da população terá mais de 65 
anos, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Com parte 
significativa dos idosos em situação de isolamento, a tecnologia 
perspetiva-se como uma poderosa aliada no combate à solidão, 
ao desinteresse pela vida e a estados depressivos. 

Soluções tecnológicas comuns e de fácil utilização são 
ferramentas de trabalho, de informação, de entretenimento 
e de comunicação com o mundo exterior, promovendo um 
envelhecimento ativo, em que o idoso participe, tal como definido 
pela Organização Mundial de Saúde, “na vida social, económica, 
cultural, espiritual e cívica”. Mas apresentam um desafio, pois a 
desigualdade manifesta-se também na literacia e no acesso aos 
benefícios da tecnologia.
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Junho de 2021
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian

CONFERÊNCIA 
NACIONAL

Ao longo de dez meses, num ciclo de conferências realizadas em 
diferentes pontos do país, debateram-se temas ligados à história 
e área de intervenção do Grupo CUF, fundado por Alfredo da 
Silva: iniciativa empresarial e empreendedorismo, o presente  
e o futuro da indústria química, obras de responsabilidade social, 
ordenamento do território e património industrial, marketing 
e publicidade, não esquecendo duas áreas vitais intimamente 
ligadas ao passado e ao futuro das empresas herdeiras do
Grupo CUF: a medicina e os azeites e outras oleaginosas. 

Encerrando as Comemorações dos 150 anos sobre o nascimento 
de Alfredo da Silva, esta conferência reúne um painel de oradores 
nacionais e internacionais de referência nas suas áreas de 
investigação e de ação.
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ESTUDOS E OBRAS
DE INVESTIGAÇÃO

LIVROS

A CUF e o Portugal Contemporâneo: 
Quadros de História Económica
e Empresarial

Álvaro Ferreira da Silva (Nova SBE)

Cultura CUF: Unindo Gerações

Centro de Estudos de História Empresarial (UAL)
e Henrique Cayate (Designer)

As Arquitecturas da CUF - História
e Contexto

Coordenação de José Manuel Fernandes
e Miguel Figueira de Faria

A Inovação na CUF (Produtos e Processos, 
Mercado, Marketing e Obra Social)

Ricardo Reis (UCP)

Compreender o Passado, Construir
o Presente, Imaginar o Futuro

Lisboa Consortium (UCP)

Alfredo da Silva e a CUF - Liderança, 
Empreendedorismo e Compromisso

José Miguel Sardica (UCP)

Relações entre Empresas e Estado:
Papel dos Grandes Projetos Industriais na 
Transformação da Economia Portuguesa

João Confraria (UCP)

A CUF - Óleos e Azeites, Passado, 
Presente e Futuro

Miguel Sottomayor e Vasco Rodrigues (CPBS/UCP); 
Manuela Pintado e Ana Gomes (ESB/UCP)

Empresas, Empresários e Gestores - 
Memórias e Inspirações

Católica Porto Business School

Estudo sobre a História da Publicidade
em Portugal (Partindo do Exemplo da CUF)

Eduardo Cintra Torres

O Olival e o Azeite – O Caminho Percorrido
e Desafios do Futuro

Agroges

O Impacto do Grupo CUF na Economia 
Portuguesa: Quanto Valia e Qual a sua 
Importância Económica nas Vésperas
das Nacionalizações

Luciano Amaral (Nova SBE)

A Política Social da CUF 1907/....

Obra coordenada por Francisco Branco
(CRC-W/FCH-UCP)

A Fundação Amélia de Mello vai apoiar a realização de estudos e obras 
de investigação sobre a vida e o legado empresarial de Alfredo da Silva, o 
desenvolvimento económico e social português do século XX, assim como 
outros estudos e projetos de investigação relacionados com os temas das 
Comemorações dos 150 anos sobre o nascimento de Alfredo da Silva.

Arquivo CUF-AS: Um Arquivo Empresarial 
para o Futuro 

Vários autores (Nova SBE)
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Globalização em Português: Revoluções
e Continuidades Africanas

Jorge Braga de Macedo e outros

Os Engenheiros da CUF no Contexto
da Engenharia Portuguesa e Europeia

Maria Paula Diogo (FCT/NOVA)

O Contributo da CUF para a Medicina
em Portugal

CUF

Estilos de Vida e Saúde

Conceição Calhau e Jaime Branco (NMS|FCM)

Saúde e Tecnologias

José Paulo Santos e Ricardo Vigário (FCT/NOVA)

A CUF em Alferrarede - História e Opções 
Industriais

Sónia Pedro e outros

Código de Ética - Anotado

Helena Pereira de Melo (NOVA School of Law)

Envelhecimento e Saúde

Helena Canhão (NMS|FCM)

Impacto Socio-Económico do Complexo 
Químico de Estarreja

Universidade de Aveiro

Conferência Nacional - Comunicações

Vários

Patrimónios Fabris e Requalificação Urbana

Coordenação de Frédéric Vidal e Miguel Figueira
de Faria

ARTIGOS CIENTÍFICOS

BASE DE DADOS

Os Gestores da CUF (1900-1974)

Álvaro Ferreira da Silva (Nova SBE)

Liderança em Tempo de Crise: Alfredo
da Silva nos Anos 20

Miguel Pina e Cunha e Álvaro Ferreira da Silva
(Nova SBE)

A relevância da Indústria Química e o seu 
Contributo para a Sociedade

Obra coordenada por José Luís Figueiredo (FEUP)

Other Face of Medicine - From Molecula
to One Health

Obra coordenada por José Fragata (UNL)

Os Trabalhos de Consultoria de Gestão 
Estratégica da CUF

Álvaro Ferreira da Silva (Nova SBE)
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A VIDA E OBRA DE ALFREDO DA SILVA 
EM FILME
Com o objetivo de dar a conhecer ao grande público a história, a obra e 
o excecional legado material e imaterial de Alfredo da Silva, a Fundação 
Amélia de Mello lança um documentário que retrata o papel ímpar que 
o empresário desempenhou na economia e sociedade portuguesa. 
Visionário e empreendedor, criou o maior e mais diversificado grupo 
empresarial do país no século XX, integrando mais de uma centena  
de empresas.

Para além da sua atividade empresarial, o documentário evidencia a 
importância da obra social, inédita no seu tempo, sobretudo nas áreas da 
habitação, da cultura, da formação e da saúde, que teve o seu expoente 
com a construção de um hospital para prestar serviços médicos 
gratuitos aos trabalhadores.

Este filme é um olhar sobre o passado, que se inicia com Alfredo da 
Silva e prossegue com a história do Grupo CUF e do país, através dos 
percursos dos sucessores Manuel de Mello, seu genro, e dos seus dois 
filhos, Jorge de Mello e José Manuel de Mello. É um contributo para 
cristalizar a memória e perspetivar o futuro nas próximas décadas, 
através dos grupos Sovena e José de Mello, herdeiros do legado familiar 
e empresarial de Alfredo da Silva, mantendo-se fiéis ao compromisso de 
investir no desenvolvimento económico e social do país. 

Com a duração de 50 minutos, o documentário produzido pela Panavideo 
revela imagens inéditas de arquivo, recorrendo ao espólio documental e 
fotográfico dos grupos Sovena e José de Mello e ao arquivo da RTP. Inclui 
os testemunhos de importantes personalidades do meio académico, 
empresarial e político, e desvenda memórias de membros das famílias 
José de Mello. O guião desta viagem ao passado e ao futuro conta com a 
colaboração de Miguel Figueira de Faria, o biógrafo de Alfredo da Silva.
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CONCURSO ALFREDO DA SILVA 
DESAFIA OS MAIS JOVENS
Divulgar o legado de Alfredo da Silva junto das novas gerações é o 
propósito do concurso que a Fundação Amélia de Mello vai lançar às 
escolas secundárias, do ensino profissional e do último ciclo do ensino 
básico, em colaboração com o Ministério da Educação e da Associação de 
Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, sob o Alto Patrocínio 
do Presidente da República.

Desta forma será possível envolver nas Comemorações dos 150 anos sobre 
o nascimento de Alfredo da Silva todo o país na sua diversidade regional e na 
sua variante etária, incluindo nelas a juventude escolar.

Para participarem neste concurso, que 
vai decorrer no ano letivo 2020/2021, os 
alunos deverão desenvolver trabalhos 
sobre a personalidade de um dos maiores 
industriais e empresários portugueses 
do seu tempo, sobre as suas iniciativas 
e empreendimentos, e sobre o seu 
contributo para o desenvolvimento 
económico e social do país.

O ponto de partida é uma biografia 
ilustrada do fundador do Grupo CUF, que 
será gratuitamente disponibilizada aos 
alunos, professores e escolas para lhes 
dar a conhecer o homem que ao longo de 
quatro décadas construiu o maior grupo 
industrial, comercial e financeiro
de Portugal.

Serão constituídos júris temáticos para 
selecionar os vencedores. As escolas dos 
alunos vencedores receberão também um 
prémio monetário para apoio a projetos.
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PRÉMIOS ALFREDO DA SILVA
PROMOVEM INVESTIGAÇÃO 
UNIVERSITÁRIA

OUTROS PARCEIROS DAS COMEMORAÇÕES

A Fundação Amélia de Mello vai abrir, em 2020, concursos para a atribuição 
de prémios Alfredo da Silva, no montante de 25.000 euros cada, para 
distinguir e apoiar a realização de projetos de investigação científica 
avançada nos seguintes domínios:
Alfredo da Silva e o empreendedorismo
Inovação tecnológica, mobilidade e indústria
Sustentabilidade dos sistemas de saúde

Esta iniciativa, que tem como destinatários investigadores das universidades 
e institutos politécnicos do país (via conselhos científicos das faculdades), 
visa apoiar a realização do projeto de investigação apresentado, que pode ou 
não estar ligado à elaboração de provas de grau na vida universitária.

Os temas das áreas podem incidir sobre o passado, sobre a história desses 
domínios, sobre os desafios que se colocam ao seu desenvolvimento e 
ainda às condições humanas e sociais em que ocorreram e devem vir a 
desenvolver-se. Deverão ainda ter o antigo Grupo CUF e as suas empresas 
passadas, ou as que lhe deram continuidade, como fonte inicial dos seus 
estudos.

A Fundação convidou a COTEC, o BCSD e a Nova SBE para serem parceiros 
desta iniciativa.



Brisa - Autoestradas de Portugal / Grupo José de Mello

Monte da Ravasqueira / Grupo José de Mello

Bondalti / Grupo José de Mello

Hospital CUF Tejo / Grupo José de Mello

Óleo Fula / Grupo Sovena

Lagar do Marmelo / Grupo Sovena

Olival / Grupo Sovena

Azeite Oliveira da Serra / Grupo Sovena

EMPRESAS HERDEIRAS DO GRUPO CUF
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