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Paulo Barracosa 

Numa breve apresentação currículum vitae, poderei começar por referir tenho 44 anos e que comecei 

a lecionar em 1990, ano em que conclui licenciatura de Biologia na Universidade de Coimbra. Antes de 

ingressar na Escola Superior Agrária de Viseu, no ano de 1997, passei pelos vários níveis de ensino 

desde o secundário até ao universitário, e desenvolvi atividade de investigação científica na Universidade 

do Algarve. As áreas científicas na qual tenho desenvolvido a minha atividade de docência e investigação 

vão desde a Botânica, Bioquímica, Biologia Molecular, Genética e Biotecnologia até ao Paisagismo. 

Poderei dizer que se trata de uma evolução natural, consequência da própria evolução do conhecimento, 

da tecnologia e da vocação da função que desempenho atualmente, como docente da Escola Superior 

Agrária de Viseu. Neste percurso, conclui o mestrado em Biologia Celular e Molecular na Universidade de 

Coimbra no ano de 2008 e realizei provas públicas de aptidão científica para Prof. Adjunto na área da 

Biologia Molecular e Biotecnologia, encontrando-me atualmente a realizar o doutoramento na área da 

Biotecnologia. Sou autor e co-autor de diversas comunicações e publicações científicas e desempenho 

funções de referee científico em revistas internacionais e avaliador de projetos. Ao longo deste trajeto, fui 

realizando um conjunto de projetos, procurando em cada momento, instituição e território, adequar o tema 

da investigação ao espaço e genius loci de atuação. Neste sentido a diversidade de atuação tem sido 

extraordinariamente lata, embora procurando sempre encontrar sinergias entre a (bio) diversidade 

genética, os recursos humanos e materiais em função dos objetivos e propósitos a que cada projeto se 

destinava, independentemente de serem mais de cariz científico, técnico ou até simplesmente 

pedagógico e cultural, ainda que na maioria dos projetos procure a complementaridade e sinergia destas 

três vertentes do saber. Posso referir como exemplo, alguns dos projeto em que me envolvi e que 

revelam o espirito de missão e a abrangência de atuação, desde a “Caracterização das variedades 

Portuguesas de Alfarrobeira (Ceratonia síliqua L.)”, “Estudos de caracterização florística de Lameiros da 

Região Dão-Lafões”, “Avaliação Biomecânica e Fitossanitária do Património Arbóreo do Parque Aquilino 

Ribeiro – Viseu”, “Criação do Parque Botânico Arbutus do Demo”, “Projeto de Área de Paisagem 

protegida de Vila Nova de Paiva”, “Pesquisa de Proteases Aspárticas no genoma de Vitis vinífera L.”, 

entre outros. Atualmente, estou a desenvolver estudos de “Caracterização de ecótipos de Cardo (Cynara 

cardunculus) na área geográfica de denominação de origem protegida do Queijo Serra da Estrela” numa 

clara alusão à promoção dos nossos recursos endógenos, na lógica de que se conhecermos e 

caracterizarmos os nossos recursos podemos criar uma identidade e potenciar a sua promoção, 

divulgação e valorização económica. Este tipo de projetos deve ser realizado em parceria com as 

estruturas envolventes que estão no terreno, em diferentes níveis de atuação, mas com funções 

importantes num projeto de fileira, como é o caso, desde instituições de Ensino superior até aos 

produtores. Neste propósito tenho vindo a estabelecer um conjunto de relações privilegiadas com uma 

diversidade de instituições de referência regionais e nacionais, entre Universidades e Centros de 

Investigação, autarquias, associações de desenvolvimento regional, empresas, direção regional de 
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agricultura e instituições de apoio e solidariedade social (APPACDM), entre outras. Tenho defendido com 

“arreganho”, nestes últimos tempos, que as Instituições Politécnicas devem, na medida do possível, nas 

suas áreas de atuação procurarem dispor-se para auxiliarem as instituições e os empresários e 

produtores que se localizam no território adjacente, que muitos nos querem fazer acreditar que é um 

interior profundo, mas onde podemos encontrar exemplos de sucesso incríveis pela capacidade técnica, 

inovação, criatividade e empreendedorismo, as palavras-chave tão na moda nas sociedades modernas. 

Este propósito visa incentivar os empregadores para que consigam criar condições para que os nossos 

alunos possam ter neste território um futuro com igualdade de oportunidades, procurando contudo, nunca 

em momento algum limitar os seus voos e sonhos de vida. Ao nível dos cargos desempenhados na 

ESAV, no passado exerci a função de Vice-Presidente da Assembleia de Representantes, e atualmente 

sou diretor dos cursos de Eng. Florestal e Ecologia e Paisagismo, membro do Conselho Pedagógico e do 

Conselho Científico da ESAV onde acumulo a função de secretário. 
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