
 

 

Alberto Melo 

Nasceu em Lisboa, em 1941. Licenciou-se em Direito (1963), na Universidade de Lisboa, 

e concluiu, em 1971, na Universidade de Manchester, uma Pós-graduação em Educação 

de Adultos.  

Integrou a Comissão Instaladora da Escola Superior de Educação de Faro, em Dezembro 

de 1983, ficando desde então ligado ao Instituto Politécnico de Faro e à Universidade do 

Algarve, onde leccionou e coordenou o Gabinete dos Programas Europeus. Entre 1986 e 

1998, dirigiu uma associação de desenvolvimento local, “in Loco”, com intervenção no 

interior rural do Algarve. 

Antes disso, havia trabalhado em França: primeiro, como Consultor na OCDE, mais tarde, 

como Conselheiro na Delegação Permanente de Portugal junto da UNESCO e, por fim, 

como Professor na Universidade de Paris IX. Também residiu em Inglaterra, onde foi 

docente na Open University e na Universidade de Southampton.  

Foi responsável por diversas missões e estudos, nacionais e internacionais, em áreas 

como desenvolvimento local integrado, iniciativas locais de emprego, cidadania activa, 

democracia participativa, educação e formação de adultos.  

Relativamente a este último sector, foi por duas vezes responsável pela elaboração e 

implementação da política pública, no Ministério da Educação, primeiro como Director-

Geral de Educação Permanente (1975-76) e, mais tarde, como Encarregado de Missão do 

Grupo responsável pela implementação do Projecto de Sociedade SABER+ (1997-99), que 

esteve na origem de medidas como os Cursos de Educação e Formação de Adultos, os 

Cursos Saber+ e o Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências. 

Em finais de Junho de 2007, foi nomeado, em comissão de serviço, Delegado Regional do 

IEFP, I.P., no Algarve, cargo que ocupou até Setembro de 2010, tendo em seguida 

regressado à Universidade, como Assessor do Reitor, passando à aposentação por limite 

de idade em finais de Janeiro de 2011.  

Entre 2012 e 2015, foi presidente da Direcção da Associação Amigos do Alentejo, onde 

se integra a Universidade Sénior de Loulé. É correntemente Presidente do Conselho 

Executivo da APCEP, Associação Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente. 

Condecorado a 8 de Março de 2003, pelo Presidente da República, como Grande Oficial 

da Ordem de Mérito.  


