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COESÃO TERRITORIAL
Gabinete da Secretária de Estado da Valorização do Interior
Despacho n.º 12339/2019
Sumário: Designa João Carlos Martins Barreira para exercer as funções de adjunto do Gabinete
da Secretária de Estado da Valorização do Interior.

1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 11.º e no
artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, designo como adjunto do meu Gabinete
o Professor Doutor João Carlos Martins Barreira, investigador auxiliar no Centro de Investigação
de Montanha.
2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de
janeiro, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
3 — Fica ainda o designado autorizado a exercer as atividades previstas no n.º 3 do artigo 7.º do
referido decreto-lei.
4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o presente despacho produz
efeitos desde 26 de outubro de 2019.
5 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado decreto-lei, publique-se na
2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
18 de novembro de 2019. — A Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Cristina
Fernandes Rodrigues Ferreira.
Nota curricular

Dados biográficos:
Nome: João Carlos Martins Barreira.
Data e local de nascimento: 22 de junho de 1978, Vinhais.
Habilitações e atividade académica:
Licenciado em Engenharia Biotecnológica (Instituto Politécnico de Bragança: 1996-2001, melhor
aluno do curso), mestre em Química (Faculdade de Ciências da Universidade do Porto: 2002-2005,
nota máxima Muito bom), e Doutor em Ciências Farmacêuticas (Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto: 2006-2010, Aprovado com distinção), tendo sido financiado (SFRH/BD/29060/2006)
pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).
Autor de mais de 120 artigos científicos (mais de 80 % classificados no primeiro quartil — Q1)
em Periódicos Internacionais com sistema de arbitragem prévia (ISI Web of Knowledge), 23 Atas
de Congresso (7 Internacionais), editor de 5 Livros Científicos e autor de 10 Capítulos em Livros
Científicos. Revisor de 7 propostas de Livros Científicos e de mais de 400 Artigos Científicos em
periódicos de elevado índice de impacto (Q1). Tem experiência na orientação de alunos de Doutoramento e de Mestrado. Membro do júri de defesa pública de Doutoramentos, Mestrados, Licenciaturas
e Seminários. A nível de difusão de ciência, é autor de 51 Comunicações Orais (21 Internacionais),
127 Comunicações em Painel (66 Internacionais) e diversas ações de comunicação em ciência
com recurso a plataformas multimédia.
Percurso profissional:
Investigador de Pós-Doutoramento (2011/2017), financiado pela FCT (SFRH/BPD/72802/2010);
Investigador no Centro de Investigação de Montanha desde 1 de abril de 2017, sendo investigador
auxiliar (CEECIND/04479/2017) desde 1 de março de 2019. Tem também uma sólida carreira docente, iniciada no ano letivo de 2002/2003, maioritariamente no Instituto Politécnico de Bragança,
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sendo regularmente convidado para lecionar em Mestrados na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra.
Integra/ou 18 Projetos Científicos financiados (7 Internacionais, um como Investigador Principal), tendo também sido Avaliador de projetos para o National Institute for Medical Research
Development (República do Irão) e para a Croatian Science Foundation.
Tem contribuído para a transferência de tecnologia, em especial na colaboração com empresas
ou Centros de Competências no desenvolvimento de produtos inovadores, tendo também sido o
representante da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto durante a implementação do
Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos e representado o Centro de Investigação de
Montanha na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.
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