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Nasceu em Lisboa em 1944 e licenciou-se em Medicina e Cirurgia em 1968. 
Doutorado em Pediatria (1985) e Professor Associado (1992) com Agregação (1998), 
pela Universidade de Lisboa, é atualmente Professor Convidado no Instituto de 
Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa desde 2004. 
 
Particularmente dedicado à área de Nefrologia Pediátrica, cuja formação efetuou em 
Paris (1974) e Londres (1975, 76 e 80), centrou nela a sua atividade científica, com 
publicações em revistas e capítulos de livros nacionais e estrangeiros. Membro da 
International Pediatric Nephrology Association (IPNA), integrou o respetivo “Council” 
entre 1992 e 1998. É Sócio Honorário da Sociedade Portuguesa de Nefrologia e da 
European Society of Pediatric Nephrology (ESPN). 
 
Foi cofundador (1976) e Coordenador da Unidade de Nefrologia Pediátrica do Hospital 
de Santa Maria, de 1979 até 1999, ano em que assumiu o cargo de Presidente do 
Conselho de Administração do mesmo Hospital, que exerceu até outubro de 2003.  
 
1º Presidente da Secção de Nefrologia Pediátrica da SPP (1986-89), foi membro da 
Direção do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos (1984-92), representante 
desse Colégio na Comissão Europeia de Especialistas de Pediatria e no European 
Board of Pediatrics (1992) e posteriormente Coordenador do Colégio de 
subespecialidade de Nefrologia Pediátrica (2007). Foi membro da Comissão Nacional 
de Saúde Infantil desde 1992 e da Comissão Nacional de Saúde da Mulher e da 
Criança, que coordenou em 1998.  
 
No Instituto de Ciências da Saúde (UCP) coordenou os Mestrados de Educação 
Médica realizados (2005-07), Módulos de Formação inseridos noutros Cursos e 
Mestrados e encontra-se envolvido na coordenação de cursos de pós-graduação em 
diferentes áreas da Pediatria. É codirector do Observatório Português de Cuidados 
Paliativos. 
 
Numa visão retrospetiva, considera como experiências particularmente enriquecedoras 
para a sua formação profissional e global, o contato direto, ainda como aluno de 
Medicina, com o lançamento e execução do Programa Nacional de Vacinação na 
Madeira e Açores (1963), a assistência médica prestada a populações africanas, 
durante o seu Serviço Militar obrigatório em Moçambique (1971-73), os estágios 
realizados em Paris e Londres, a participação no Colégio de Pediatria da Ordem dos 
Médicos, nas Comissões Nacionais Infantil e da Mulher e da Criança e no Conselho da 
IPNA e a Presidência do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria. 
 

 

 

 

 
 

  


