
O Professor Alberto Manuel de Sampaio e Castro Amaral nasceu a 10 de agosto de 1942 e Iicenciou-se 
em Engenharia Químico-Industrial pela Universidade do Porto em 1965. Doutorou- se em Química Quânti-
ca pela Universidade de Cambridge, Reino Unido, em 1968. Entre 1972 e 1977, esteve em comissão de 
serviço na Universidade de Lourenço Marques em Moçambique. Regressado ao Porto, e à Faculdade de 
Ciências, tornou-se Professor Catedrático e assumiu a presidência do Conselho Diretivo entre 1978 e 1985.

Foi eleito reitor da Universidade do Porto, sucessivamente, em 1985, 1990 e 1994. Sob a sua égide, ini-
ciou-se um programa de profunda transformação e expansão, de que resultaram as construções dos 
novos edifícios das Faculdade de Ciências, Faculdade de Letras, Faculdade de Arquitetura, Faculdade de 
Desporto, Faculdade de Medicina Dentária e Faculdade de Engenharia. Ergueram-se, também, várias re-
sidências universitárias e centros de investigação.

O Professor Alberto Amaral foi o responsável pela criação do primeiro Mestrado em Química Teórica na 
Universidade do Porto e em Portugal, em 1980, bem como da primeira Licenciatura em Bioquímica na 
Universidade do Porto, em 1981. A Licenciatura em Bioquímica da U.Porto foi a segunda no país naquela 
área do conhecimento, com a singularidade de ser proposta conjunta de duas unidades orgânicas da 
U.Porto — FCUP e ICBAS. Foi por isso uma iniciativa pioneira na Universidade do Porto relativamente ao 
seu modo de organização.

Na área da qualidade presidiu a comissões externas de avaliação em mais de 20 universidades e partici-
pou em trabalhos para diversas entidades internacionais, incluindo o Governo Suíço, o Governo Italiano, 
o Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR - Flandres), o Banco Mundial. Na área de ensino superior é autor, 
editor e/ou co- editor de mais de 12 livros, pelo menos 6 dos quais em editoras internacionais tendo pu-
blicou mais de 100 artigos e capítulos de livros da especialidade.

A sua notoriedade nacional e internacional re�ete-se nos diversos cargos que ocupou, para além de Reitor 
da Universidade do Porto, dos quais se destacam os seguintes:

• Diretor do Centro de Investigação de Políticas de Ensino Superior;
• membro do Extended Steering Committee do Institutional Evaluation Programme (IEP) da EUA;
• membro do Governing Board do Institutional Management in Higher Education (OECD);
• membro perpétuo da International Association of University Presidents;
• membro do corpo editorial de Quality Assurance in Education e da série Higher Education Dynamics da Springer;
• Presidente do Consortium of Higher Education Researchers e do Executive Board da CRE;
• Vice-Presidente do Steering Committee do IEP/EUA;
• Presidente do Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). 

O Professor Alberto Amaral é detentor dos seguintes prémios e/ou distinções:

• Medalha de Mérito de Ouro da Cidade do Porto
• Prémio Seiva
• Grande O�cial da Ordem de Instrução Pública do Presidente da República Portuguesa
• Grão-Mestre da Ordem do Mérito dos Guararapes pelo Governador do Estado de Pernambuco, Brasil
• Medalha de prata pelo Real Hospital de Bene�cência de Recife, Estado de Pernambuco, Brasil
• Grão Mestre da Ordem do Rio Branco pelo Presidente da República do Brasil
• Medalha de Ouro pela Universidade do Amazonas, Brasil
• Membro Honorário do Real Hospital de Bene�cência de Recife, Estado de Pernambuco, Brasil
• Doutor Honoris Causa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil
• Gran-O�cial da Ordem do Mérito José Bonifácio, Rio de Janeiro, Brasil
• Doutorado Honoris causa pela Universidade de Burapha, Tailândia
• Medalha de Ouro de Honra da Cidade do Porto
• Medalha de Mérito da Universidade do Porto
• Prémio Centenário da Faculdade de Ciências do Porto
• Medalha de Mérito da Ciência

Atendendo à sua notoriedade, tanto nacional como internacional, ao contributo muito relevante que deu 
para o desenvolvimento e prestígio tanto da Faculdade de Ciências como da Universidade do Porto e ao 
interesse institucional de continuar a contar com a sua valiosa colaboração, nomeadamente no aconselha-
mento na criação de novos cursos e sua posterior acreditação pela A3ES, o Conselho Cientí�co da Facul-
dade de Ciências propõe a atribuição do estatuto de Professor Emérito da Universidade do Porto ao Pro-
fessor Alberto Manuel de Sampaio e Castro Amaral.
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