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Curriculum Vitae – João Pereira, 2018

Introdução
O presente curriculum vitae procura descrever o percurso profissional de João Manuel do Freixo
Pereira.
João Pereira revê-se, no domínio da educação, como um agente facilitador/catalisador do
conhecimento. Entende que o desenvolvimento intelectual e a aprendizagem se fazem através de
uma mente bem estruturada, estimulando a reflexão crítica e a capacidade de aplicar, em contexto
prático, o resultado da aprendizagem. Considera o ensino no contexto da atual envolvente, dinâmica
e complexa, como um desafio que requer uma mente aberta, pensamento lateral e uma forte
dedicação e empenho. Fortemente vocacionado para o ensino e desenvolvimento de capital
intelectual, detém uma experiência alargada em ambientes e modelos de ensino diversificados e
nas mais diversas áreas de saber.
Paralelamente à sua experiência na área do ensino, detém ainda uma vasta experiência, como
quadro superior, nas áreas de gestão e de marketing em mercados fortemenete competitivos,
envolvendo tarefas complexas e de grande orientação para o cliente. Resulta da conjugação destas
duas experiências, um estilo de ensino que procura combinar o saber com a prática.
Segue-se o curriculum vitae organizado de acordo com a seguinte estrutura: Dados Pessoais;
Habilitações Académicas; Experiência no Âmbito da Atividade Académica/Docência; Capacidade
Pedagógica; Experiência no Âmbito da Atividade Empresarial; Competências Linguísticas;
Informação Complementar.

1. Dados pessoais
Nome: João Manuel do Freixo Pereira
Data de nascimento: 30 de junho de 1960
Nacionalidade: Portuguesa
Estado civil: Casado
Cartão de cidadão nª: 6339920
Morada: Rua de Bombaim, nº 8, 2805-016 Almada
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Telemóvel: +351 919924790
Email: jmfpereira@iscal.ipl.pt / pereirajp.consulting@gmail.com

2. Habilitações académicas
•

Doutoramento em Gestão com especialização em Marketing, pela Universidade Aberta.

•

Mestrado em Gestão e Administração Pública pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e
Políticas, Universidade Técnica de Lisboa (ISCSP/UTL).

•

Licenciatura em Ciência Política pela Universidade Lusófona.

3. Experiência no âmbito da atividade
académica/docência
Inicia a atividade de docente em 2006 como professor assistente convidado, tendo lecionado até à
presente data, em Portugal e no estrangeiro, em instituições de ensino superior público e privado.
Ao longo dos últimos 10 anos lecionou a alunos dos seguintes cursos ou áreas científicas:
•

Gestão (1º e 2º ciclo),

•

Ciências da Comunicação (variante Marketing),

•

Comércio e Negócios. Internacionais (1º ciclo de estudos),

•

Business Management (bachelor´s)

•

MBA

•

Segurança Higiene e Segurança no Trabalho (1º ciclo de estudos e pós-graduação),

•

Gestão de Recursos Humanos,

•

Engenharia Informática (1º ciclo de estudos).

•

Pós-graduação em Ciências da Informação.

Leciona (ou lecionou) nas nas seguintes instituições de ensino superior:
•

Universidade Aberta (leciona atualmente);

•

ISCAL – Instituto Politécnico de Lisboa;

•

Higher Colleges of Technology (Emirados àrabes Unidos);

•

Instituto Piaget (polo de Almada e Stº André);

•

Instituto Superior de Línguas e Administração (Leiria);

•

Universidade Independente.
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3.1. Capacidade pedagógica
Entre 2006 e 2018 preparou diversos recursos educativos, planificou aulas e lecionou conteúdos
em várias áreas de saber. Seguidamente, indicam-se as várias atividades letivas desenvolvidas
durante este período de tempo:

3.1.1. Atividades letivas
2016...Presente – Professor adjunto convidado no ISCAL – IPL, Instituto Politécnico de Lisboa.
Responsável pela lecionação das seguintes unidades curriculares:
•

Marketing, na licenciatura em Gestão (2018/19);

•

Gestão Estratégica Internacional, na licenciatura em Comércio e Negócios Internacionais,
(2016/17 e 207/18, 2018/19);

•

Comportamento Organizacional, na licenciatura em Comérico e Negócios Internacionais,
(2017/18);

•

Ética e Responsabilidade Social, na licenciatura em Gestão. (2017/18).

•

Empreendedorismo, na licenciatura em Gestão. (2016/17).

2016...Presente – Professor auxiliar convidadado na Universidade Aberta.
Responsável pela lecionação das seguintes unidades curriculares na modalidade de ensino a
distância:
•

Gestão de Marketing, no Mestrado em Gestão (2016/17, 2017/18, 2018/19);

•

Marketing, na licenciatura em Gestão. (2016/17, 2017/18, 2018/19);

•

Marketing de Serviços, na licenciatura em Gestão. (2016/17, 2017/18, 2018/19);

•

Marketing Digital e Comunicação Integrada, na pós-graduação em Ciências da Informação,
2016/17, 2017/18, 2018/19).

2010 a 2014 – Docente (e-tutor) convidado na Universidade Aberta.
Responsável pela lecionação das seguintes unidades curriculares na modalidade de ensino a
distância:
•

Marketing, na licenciatura em Gestão (2010 a 2014);

•

Marketing de Serviços, na licenciatura em Gestão (2010 a 2011).
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2014 e 2016 – Professor Assistente no Higher Colleges of Technology (EAU)
Responsável pela lecionação das seguintes unidades curriculares:
•

Marketing - “Bachelor´s degree” in Business Administration (2015/16);

•

International Marketing for Global Competitiveness - “Bachelor’s degree” in Business
Administration (2015/16 );

•

International Business and Globalization - “Bachelor’s degree” in Business
Administration (2014/15, 2015/16);

•

Economics for Managers, - “Bachelor’s degree” in Business Administration (2014/15,
2015/16);

•

Entrepreneurship & Innovation - “Bachelor’s degree” in Business Administration,
(2015/16);

•

International Trade – “Bachelor’s degree” in Business Administration (2014/15,
2015/16)- semester);

•

Enterprise Management – MBA, (2014/15).

2013 a 2014 Professor auxiliar convidado no Instituto Superior de Línguas e Administração de Leiria.
Responsável pela lecionação das seguintes unidades curriculares:
•

Fundamentos de Economia, na licenciatura de Gestão de Empresas e Gestão de
Recursos Humanos (2013/14);

2008 a 2009 – Professor convidado no Instituto Superior de Línguas e Administração de Leiria.
Responsável pela lecionação das seguintes unidades curriculares:
•

Sistemas de Informação para a Gestão, na licenciatura em Gestão de Empresas
(2008/09).

2007 a 2013 – Professor convidado no Instituto Piaget (polo de Almada e Stº André).
Responsável pela lecionação das seguintes unidades curriculares:
•

Gestão de Recursos Humanos em Contexto Internacional, na licenciatura em Gestão
de Recursos Humanos, polo de Stº André (ano letivo de 2012/2013);

•

Informática e Sistemas de Informação em Gestão, na licenciatura em Gestão de
Recursos Humanos, polo Stº André, (2010/2011);

•

Estratégia Empresarial, na licenciatura em Ciências da Comunicação, variante
Marketing, polo de Almada (2009 a 2013);

•

Técnicas de Informação, Comunicação e Negociação, na licenciatura em Ambiente,
Segurança e Higiene do Trabalho, polo de Stº André (2009 a 2013);
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•

Fundamentos de Estratégia Empresarial, na licenciatura em Gestão, polo de Almada,
(2008/09);

•

Fundamentos de Marketing, na licenciatura em Ciências da Comunicação. variante
de Marketing, polo de Almada (2007/08).

•

Novas Estratégias Empresariais, na licenciatura em Ciências da Comunicação,
variante de Marketing, polo de Almada (2007/08);

•

Técnicas de Informação, Comunicação e Negociação, na pós-graduação em Técnico
Superior de Segurança e Higiene do Trabalho (2009/2010).

2006 a 2007 – Professor convidado na Universidade Independente
Responsável pela lecionação da seguinte unidades curricular:

4. Experiência no âmbito da atividade empresarial
Exerceu várias funções ao nível da gestão/marketing em diversos setores de atividade (indústria
farmacêutica, eletrónica de consumo, tecnologias e sistemas de informação, consultadoria).
Desenvolveu ainda, no âmbito da sua atividade empresarial competências ao nível da gestão de
marketing, planeamento estratégico, gestão global, business development em contexto
internacional, consultadoria, gestão e implementação de projetos na área das TIC/SI, motivação de
equipas de trabalho, negociação e contratação, business intelligence, comunicação em diferentes
contextos culturais e organizacionais, gestão da relação com o cliente – CRM, inteligência
emocional, recursos humanos.

4.1. Percurso profissional em contexto empresarial
2000 a 2012 - Exerceu funções de Country Manager e International Business Development Manager
na INFONIS International, empresa internacional dedicada ao desenvolvimento e implementação de
sistemas de informação de apoio à gestão (CRM e ferramentas de Business Inteligence.
1997 a 1999 - Diretor Comercial na Cegedim Portugal, empresa multinacional francesa, dedicada
ao desenvolvimento e implementação de sistemas de informação de apoio à gestão.
1994 a 1996 - Country Manager (direção geral) na Warner Wellcome Consumer Healthcare
Products, empresa multinacional (inglesa / americana) da indústria farmacêutica.
1990 a 1994 - Group Product Manager (1991 a 94) e Senior Product Manager (1990 a 91) nos
Laboratórios Wellcome, empresa multinacional da indústria farmacêutica.
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1988 a 1990 - Marketing e Sales Manager de uma unidade de negócio da Philips Portuguesa,
empresa multinacional a operar no mercado da eletrónica de consumo.
1984 e 1988 - Junior Product Manager (1987/88) nos laboratórios Pfizer, empresa multinacional do
setor farmacêutico.
1984 a 1987 - Delegado de Informação médica nos Laboratórios Pfizer, empresa multinacional do
setor farmacêutico.

5. Competências Linguísticas.
Domínio do português como língua materna. Domínio completo da língua inglesa ao nível da
compreensão, oralidade, leitura e escrita. Fluente no espanho ao nível da compreensão e oralidade.

6. Informação complementar
Curso de Auditores de Defesa Nacional, Instituto de Defesa Nacional, edição de 2017/18.
Conhecimentos avançados ao nível de utilizador das plataformas de-learning: Moodle e Blackboard
Learning, tendo realizado as seguintes ações de formação:
Curso de “Certified Professional Online instructor”, realizado no Dubai em 2014. Formação realizada
sob a plataforma Blackboard – BBLearn.
Frequentou o 8º Curso de Formação de Tutores em E-learning da Universidade Aberta, 14 junho a
16 de julho de 2010.
Detentor do CCP – Certificado de Competências Pedagógicas.
Formador certificado pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua.
Membro da Associação Portuguesa de Ciência Política.
Membro fundador e ex membro da direção da EMPREEND, Associação Portuguesa para o
Empreendedorismo.
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