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CUF, AZEITE E OLEAGINOSAS 
Passado, Presente e Futuro 
 
 
Alfredo da Silva foi um empreendedor visionário, marcando Portugal de forma indelével no 
final do século XIX e primeira metade do século XX. A sua influência como empresário, 
marcada pela fundação da CUF – Companhia União Fabril, estendeu-se aos mais variados 
setores da economia e sociedade e motivou a criação de um império empresarial cujo legado 
sobrevive até hoje. Foi Alfredo da Silva, com a sua característica ambição, que lançou as 
primeiras sementes para o desenvolvimento da indústria do azeite e das oleaginosas em 
Portugal. Mais tarde, já na década de 80, o interesse por este setor aumentou quando Jorge 
de Mello, neto do industrial, investiu na área alimentar, focando-se na extração, refinação e 
embalamento de óleos alimentares.  

Hoje, a indústria do azeite e oleaginosas tem um papel fundamental na economia nacional, 
desde a cultura do olival até ao consumo dos produtos que chegam à mesa dos portugueses. 
Profundamente ligados à cultura dos países do Mediterrâneo, o azeite e as oleaginosas têm 
um enorme impacto na saúde e bem-estar, apresentando propriedades nutricionais 
riquíssimas que os tornam um pilar da alimentação saudável. Por outro lado, sabendo que o 
impacto da alimentação já não é medido apenas pela saúde e bem-estar das populações, 
mas também pela sustentabilidade do planeta, a indústria do azeite e oleaginosas releva 
também pela evolução tecnológica que tem apresentado, utilizando técnicas agrícolas cada 
vez mais sustentáveis e tecnologia de ponta. 

É neste contexto que, inspirando-nos no legado deixado por Alfredo da Silva, nesta 
conferência olharemos para o passado para perscrutar o futuro da indústria do azeite e 
oleaginosas. Começaremos pela apresentação de dois estudos sobre a sustentabilidade do 
olival, que servirão como base para discutir os desafios que o setor apresenta. 
Conheceremos o valor nutricional do azeite, que lhe dá a fama de “ouro líquido”. Por fim, 
iremos explorar a importância da inovação para o desenvolvimento de novos produtos. E é 
a discutir o papel da inovação que terminaremos esta conferência, inserida na celebração 
dos 150 anos do nascimento de Alfredo da Silva, industrial português que ao longo de todo 
o seu percurso, utilizou a inovação como arma para o desenvolvimento da economia e 
sociedade. 
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PROGRAMA 
 
 
10:30  Sessão de Abertura  

10:30  Projeção de um filme sobre vida e obra de Alfredo da Silva  
10:35  Nota de Boas Vindas  

Paula Alves - iBET 
Nuno Canada - INIAV  
Manuel Alfredo de Mello - FAM 
Maria do Céu Antunes - Ministra da Agricultura 

 

11:15  Sessão 1 – Sustentabilidade do Olival e Oleaginosas  

11:15  Keynote Speaker Miguel Sottomayor - UCP – CRP  
11:35  Keynote Speaker Miguel Vieira Lopes - AGRO.GES  
11:55  Painel de Discussão - Moderação de Jornalista 

José Pedro Salema - EDIA 
Gonçalo Almeida Simões - Olivum 
Francisco Ferreira - ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável  

 

12:45  Sessão de Lançamento e apresentação da obra “A CUF, o Azeite 
e as Oleaginosas – Passado, Presente e Futuro” 

Vasco Rodrigues – Coordenador da obra 
Luís Folque 

 

13:00  Intervalo para Almoço  
 

14:30  Sessão 2 – Saúde e Bem-Estar  

14:30  Keynote Speaker Maria Rosário Bronze - iBET 
14:55  Painel de Discussão - Moderação de Jornalista  

Maria Paes de Vasconcelos - Ordem dos Nutricionistas 
María Isabel-Covas - NUPROAS Handelsbolag, Nacka, Sweden 

 

15:30  Sessão 3 – Inovação e Desenvolvimento de Novos Produtos  

15:30  Keynote Speaker Vítor Amaral - Nielsen 
15:50  Painel de Discussão - Moderação de Jornalista 

António Casanova - Unilever FIMA 
Jorge de Melo - Sovena 

 

16:30  Sessão de Encerramento  

Jorge de Melo - iBET / Membro da Família José de Mello 
Luís Pita Ameixa – Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo 
João Correia Neves -	Secretário de Estado Adjunto e da Economia em representação 
do	Ministro Pedro Siza Vieira, Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital 

 

17:00  Encerramento 


