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João F. Mano é Professor Associado com Agregação no Departamento de Engenharia de Polímeros, 
da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, e é vice-diretor do Grupo de Investigação 3B´s – 
Biomateriais, Materiais Biodegradáveis e Biomiméticos, que é membro do Laboratório Associado 
ICVS/3B’s. 
Na Universidade do Minho lecciona várias disciplinas nas áreas da Ciência de Biomateriais e 
Química-Física de Polímeros e de Materiais. Foi diretor de curso do Mestrado Integrado em 
Engenharia Biomédica (2008-2010), e é responsável por um programa Erasmus/Sócrates desse 
curso. Desde 2008 pertence ao corpo docente do Programa MIT-Portugal (programa doutoral em 
sistemas de bioengenharia). Esteve também na fundação do programa doutoral na Univ. do Minho 
em Engenharia de Tecidos, Medicina Regenerativa e Células Estaminais (2009). 
Os seus interesses atuais de investigação incluem o desenvolvimento de novos materiais e conceitos 
para aplicações biomédicas, nomeadamente para uso em engenharia de tecidos de osso ou 
cartilagem e sistemas de libertação controlada de fármacos. Em particular, tem vindo a desenvolver 
biomateriais, derivados de polímeros naturais e biodegradáveis, que podem reagir a estímulos 
externos, e estratégias biomiméticas e nanotecnológicas aplicadas a materiais e superfícies, que 
podem vir a ser úteis para serem implementados na área biomédica.  
João F. Mano é autor de mais de >460 artigos em revistas científicas internacionais (h=49), >35 
capítulos de livros e cinco patentes. Co-editou cinco números especiais em jornais internacionais e 
três livros. Foi convidado a apresentar 46 palestras em conferências internacionais. Pertence a uma 
série de sociedades científicas e ao painel editorial de 5 revistas internacionais. João F. Mano 
recebeu o prémio Estímulo à Excelência pelo Ministro Português para a Ciência e Tecnologia em 
2005, o prémio Materials Science and Technology Prize, atribuído pela Federação das Sociedades 
Europeias de Materiais (FEMS) em 2007, e liderou o projeto que foi o grande vencedor da 6ª edição 
do Concurso Nacional de Inovação BES de 2010. 
 
 


