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Nasceu no Porto, Portugal em 1959; licenciou-se em Medicina, na Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto (FMUP), em 1983; iniciou a sua carreira académica como Assistente 

Estagiário da disciplina de Higiene e Epidemiologia do curso de Medicina, em 1985; foi interno 

complementar de pediatria entre 1987 e 1993, no Hospital de S. João, Porto; participou em 

vários cursos de pós-graduação nas universidades de Johns Hopkins, EUA, McGill, Canadá e 

Nijmegen, Holanda e Dundee, Escócia; obteve o grau de Doctor of Philosophy (PhD) pela 

Universidade de Dundee, Escócia, em 1993. 

Desde 1995, iniciou e tem sido responsável por diversas disciplinas de licenciatura tais como 

Introdução à Medicina I – Teoria da Medicina e Introdução à Medicina II – Informação em Saúde 

e cursos de pós-graduação, e de cursos incluindo os programas de mestrado em Informática 

Médica e em Evidência e Decisão em Saúde e um programa doutoral em Investigação Clínica e 

em Serviços de Saúde na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. 

Tem desenvolvido atividade científica em instituições nacionais e estrangeiras, nas áreas da 

epidemiologia, informática médica e investigação clínica, publicando mais de 300 trabalhos 

científicos, 120 indexados pelo Institute for Scientific Information (ISI); participou em mais de 

50 nacionais e internacionais painéis e comissões de avaliação de bolsas, projetos e equipas de 

investigação científica, nas áreas das ciências da vida, da saúde e tecnologias, sendo 

regularmente convidado pela Comissão Europeia como especialista em tecnologias de 

informação aplicadas à saúde, desde 1999; orientador de 17 teses de doutoramento, 7 delas já 

concluídas com sucesso. 

Diretor do Departamento de Ciências da Informação e da Decisão em Saúde, desde 2011, 

também coordena o Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS), 

desde 2004, e preside à Associação Portuguesa de Informática Médica, desde 1998. 

 


