Formação Académica:
Licenciado com distinção em Terapêutica da Fala pela Escola Superior de Tecnologias da Saúde
do Porto.
Detentor do título de especialista em Ciências e Tecnologias da Saúde - Terapia da Fala pela
Universidade de Aveiro.
Mestre em Ciências da Educação pela Universidade de Coimbra e Master of Science no âmbito
das Perturbações Graves da Comunicação Pela Universidade de Groningen.
Pós-Graduado em Gestão da Qualidade pelo Instituto de Soldadura e Qualidade e especialista
em Literatura para a Infância pela Universidade Autónoma de Barcelona.

Experiências Profissionais Recentes:
Exerce como terapeuta da fala em contexto de Educação Inclusiva e Intervenção Precoce na
ARCIL ( desde 2009), instituição onde é Diretor Técnico de Reabilitação (desde 2015).
Colabora como docente convidado em cursos de licenciatura e pós-graduação nas
Universidades de Aveiro (desde 2018) e do Algarve (desde 2017).
Dinamiza ações e cursos de formação acreditados para entidades públicas e privadas,
nomeadamente a Escola Superior de Saúde de Alcoitão, Municípios, Centros de Formação de
Associações de Escolas, Instituto CRIAP entre outros/as.
Colabora na criação de um programa transnational para a promoção de competências
socioemocionais em crianças do 1º CEB (projeto ps SMILE) e de cursos online para formação de
assistentes operacionais (plataforma D-LoT).
Responsável pela adaptação e implementação de teste-piloto em Portugal do modelo para
promoção da Educação Inclusiva One School for All.

Consultor e co-autor de materiais pedagógicos no âmbito do projeto de promoção de
competências da Literacia Emergente do Município da Lousã.
Consultoria e Colaboração em Projetos Transnacionais:
Participa como gestor, consultor e especialista técnico em projetos transnacionais no âmbito
das temáticas da Deficiência, Perturbações do Desenvolvimento, Perturbações da
Comunicação, Linguagem e Fala, Inclusão e Intervenção Precoce, financiados por entidades
variadas, nomeadamente a Comissão Europeia, UNICEF, Open Society Foundation, entre
outros/as.
Autoria e Produção Científica:
Autoria e co-autoria de literatura e projetos de cariz profissional e/ou científico,
nomeadamente a obra de literatura infantojuvenil Togetherness, o manual em formato
acessível Easy Cooking, o material pedagógico/terapêutico VerFalar, o programa de promoção
da Literacia Emocional para crianças com dificuldades na Linguagem Sentir Obrigatório/Oscar
Feels e posters e artigos divulgados em eventos e publicações científicas.
Membro da Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala

