
O Professor Baltazar Manuel Romão de Castro nasceu no Porto a 19 de Janeiro de 1951, realizou os seus 
estudos secundários no Liceu Sá de Miranda em Braga de 1961 a 1968, e concluiu a Licenciatura em Enge-
nharia Química na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto em 1974. Nos anos lectivos 1976-
-1980 realizou investigação no Departamento de Química da Johns Hopkins University, Baltimore, EUA, 
onde se doutorou (PhD) com uma tese no domínio da Química Bioinorgânica, tendo obtido também o MA, 
correspondente às actividades do primeiro ano do doutoramento.

Em 1973 ingressou como Monitor no Departamento de Química da Faculdade de Ciências da Universidade 
do Porto, onde desenvolveu a sua carreira académica até se ter jubilado em 2021. Obteve a Agregação 
em 1991 e foi nomeado Professor Catedrático em 1994.

Durante a sua longa carreira académica o Professor Baltazar de Castro desempenhou vários cargos de go-
verno a nível de Faculdade, nomeadamente Presidente do Conselho Cientí�co (2004-2008) e Director 
(2004-2009). Foi membro do primeiro Conselho Geral da Universidade do Porto (2009-2013).

Do curriculum do Professor Baltazar de Castro releva-se que a sua actividade cientí�ca se centra na química 
dos metais de transição e suas aplicações em catálise, desenvolvimento de novos materiais e design de mo-
léculas com actividade terapêutica. Foi Membro Titular do Comité da Divisão de Química Inorgânica da 
União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) no período de 2000- 2003. É autor ou co-autor 
de mais de 200 artigos em revistas cientí�cas internacionais de referência (ORCID: 0000-0001-9097-
-0171). Foi responsável por 20 teses de doutoramento e por mais de 25 teses de mestrado.

Foi, desde a sua fundação em 1993, o Coordenador do Centro de Química da Universidade do Porto 
(CEQUP), unidade que em 2001, em conjugação com o Centro de Química Fina e Biotecnologia da Univer-
sidade Nova de Lisboa, se consolidam no Laboratório Associado para a Química Verde (LAQV), de que é 
coordenador desde 2011.

Em 1993 ajudou a estabelecer a instituição privada sem �ns lucrativos ICETA (actualmente Instituto de Ciên-
cias, Tecnologias e Agroambiente da Universidade do Porto), de que é presidente, unidade de acolhimento 
do CEQUP e hoje de várias unidades de I&D do universo UP.

Desde 2015 que a REQUIMTE (Rede de Química e Tecnologia, uma Associação entre a Universidade do 
Porto e a Universidade Nova de Lisboa), de que é director, é a instituição de acolhimento do LAQV.

Promoveu e participou em diversos projectos de investigação, nacionais e internacionais, sendo de distin-
guir, pelo montante �nanciado, os programas �nanciados pela CCDR-N e devotados essencialmente à con-
tratação de recursos humanos:

• SAICT/Programas Integrados de IC&DT (2011): 3 projectos, sendo coordenador de “Quelantes para novas estratégias em terapêutica”;
• SAICT/Programas de Atividades Conjuntas (2015): 2 linhas de acção, sendo coordenador de “Qualidade e Segurança Alimentar — 
uma abordagem (nano)tecnológica”

Paralelamente e com o objectivo de dotar a Universidade do Porto de plataformas cientí�cas de uso comum, 
liderou a sua participação na Rede Portuguesa de Ressonância Magnética Nuclear (�nanciada pela FCT) e 
a criação de um Laboratório de Análise Estrutural (ressonância magnética nuclear e espectrometria de 
massa), com �nanciamento pela CCDR-N e instalação no Centro de Materiais da Universidade do Porto. 

Atendendo à sua notoriedade nacional e internacional, ao contributo muito relevante que deu para o desen-
volvimento e prestígio tanto da Faculdade de Ciências como da Universidade do Porto e ao interesse institu-
cional de continuar a contar com a sua valiosa colaboração, nomeadamente na coordenação cientí�ca e 
administrativa do Laboratório Associado para a Química Verde e no estudo e divulgação da Química dos 
Metais de transição como ramo da química de relevante importância neste tempos de transição energética 
e de promoção do bem estar, o Conselho Cientí�co da Faculdade de Ciências propõe a concessão do esta-
tuto de Professor Emérito da Universidade do Porto ao Professor Baltazar Manuel Romão de Castro.
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