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Possuo um espírito analítico focado na resolução de problemas, com forte capacidade em integrar 
equipas.  Estas minhas características consolidaram-se na minha experiência de 18 anos no meio 
académico como investigador, docente e em funções de gestão. Durante o meu percurso usei 
sempre ferramentas computacionais para resolver problemas complexos. Estou à procura de 
desafios no setor empresarial.  

Experiência profissional 

Especialista de IT nas unidades LAQV & UCIBIO, Universidade NOVA de Lisboa (2016 - present) 
Gestão de dados dos investigadores e colaboração com tarefas de gestão de ciência. 
Resultados: aplicação web para gestão de dados (approx. 1000 pessoas) de duas unidades 
de investigação (LAQV & UCIBIO) distribuídas por vários pólos geográficos. Automatização da 
faturação do serviço de RMN. 

Diretor da Unidade de Sistemas de Informação do iMM Lisboa/FMUL  (2013 - 2016) 
Gestão de equipa de IT (5 pessoas) da instituição. Funções da unidade: apoio aos utilizadores 
(aprox. 600 pessoas), manutenção de infraestrutura, consultoria a aquisição de 
equipamento informático e software e desenvolvimento de aplicações. Resultados: 
implementação de sistema de pedidos de apoio, melhoria na satisfação dos utilizadores, 
aplicações Web para vários processos internos. 

Professor Auxiliar da Faculdade de Engenharia da Universidade Católica Portuguesa (FEUCP) 
(2007-2013) 

Regente das disciplinas de “Física I”, “Física II“, “Física III”, “Modelação e Simulação de 
Sistemas Biomédicos”, “Programação” e “Sistemas de Informação”. Resultados obtidos: 
material de apoio para as aulas, excelentes avaliações das disciplinas pelos alunos. 

Assistente convidado da FEUCP (2004-2005) 
Responsável pelos laboratórios das disciplinas de “Física I”, “Física II” e “Física III”. 

Estudante de doutoramento em Biofísica no IMM/FMUL (2000-2007) 
Estudo da dinâmica de moléculas no núcleo celular usando técnicas de microscopia e 
modelação computacional e matemática. Resultados obtidos: 9 artigos científicos peer 
reviewed do quais 4 como primeiro autor.  

Monitor no IST/UTL (1998-1999)  
Aulas teórico-práticas das disciplinas de “Física I”, “Física II” e “Física III” 

Formação académica 

Pós-doutoramento (2007-2008), Instituto de Medicina Molecular (IMM), Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa (FMUL). 

Doutoramento em Biofísica (2007), Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Aprovado 
com distinção e louvor. 

Licenciatura em Engenharia Física Tecnológica (1999), Instituto Superior Técnico (IST), 
Universidade Técnica de Lisboa (UTL).  Média: 17/20. 
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Projetos 

LAQV-UCIBIO (2016 - presente). Gestão de dados de investigadores. Em produção. Desenvolvido em 
Node.js+Express+MySQL+nginx (backend) e AngularJS+Angular Material (frontend). 

Aplicações para Intranet do iMM Lisboa (2013 - 2016).  Formulários desenvolvidos em Java 
integrados no gestor de conteúdos Liferay. Esquema dinâmico da organização dos serviços 
administrativos e técnicos do iMM, desenvolvido usando a biblioteca de Javascript, D3. 

Aplicações para simulação de processos biológicos (2000 - 2016).  desenvolvidas em C, C++ ou 
Mathematica, para diversos fins: simulação de experiências de microscopia, processo de 
transcrição do RNA mensageiro (mRNA) e movimento intranuclear da molécula de mRNA.  

Cytobilling (Janeiro 2014-Março 2014) - ferramenta para apoio à faturação da unidade de Citometria 
de Fluxo (IMM/FMUL). Análise de logs de utilização efectiva de equipamentos e comparação 
com reservas efectuadas para calcular custos e penalizações da utilização. 

Crowd classification of malaria microscopy images (Setembro 2013-Fevereiro 2014) - protótipo 
(IMM/FMUL). Classificação de imagens de microscopia do parasita da malária em modelo de 
crowdsourcing. Dados guardados em base de dados relacional (MySQL). Obtenção de 
estatísticas por imagem e por utilizador. 

Feels Like Home (Outubro 2012 - Fevereiro 2013) - projeto pessoal desenvolvido para empresa de 
aluguer de curta duração de casas a turistas. Informação sobre empresa e configuração de 
serviços Web de gestão de reservas e pagamentos online. 

13th International CIRP conference on Modeling of Machining Operations (Janeiro 2010 - Maio 
2011) - para conferência organizada pela FEUCP. Informações sobre congresso, plataforma 
de submissão de abstracts e de inscrições. 

Amigo Secreto - projeto pessoal. Sorteio de pares aleatórios de dadores/receptores obedecendo a 
restrições (e.g., A não pode emparelhar com B), com envio de resultados por email para cada 
dador. Usado em contexto familiar para troca de presentes.  Desenvolvidas versões em 
Mathematica, Matlab e Python. 

Cursos 
2016 - Machine Learning (Stanford University). Curso online (Coursera). Nota final: 95.7%. 
2009 - “Computational Cell Biology” course - Cold Spring Harbor Laboratory, June 26-July 16– NY, USA 
1998 – Summer School on “Physics of Biosystems: Self-assembly and Evolution”, March 9-20, Lisbon,                           
Portugal. 

Tecnologias de Informação 

Linguagens de programação - C, C++, Python, Javascript (Node.js+Express). 
Bases de dados - MySQL 
Tecnologias Web - HTML, CSS e JavaScript (AngularJS, jQuery, D3) 
Gestores de conteúdos web - Joomla!, Liferay 
Computação científica -Octave, Sagemath, Matlab/Octave, Mathematica,  
Produção de documentos e imagem - GIMP, Inkscape, Photoshop, Illustrator, LibreOffice, MS 

Office, Google Docs 
Sistemas operativos - Microsoft Windows, GNU/Linux (distros Debian e Ubuntu) 

Idiomas 

Português - Língua materna 

Inglês - Certificate of Proficiency by the University of Cambridge (1996) 
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