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CARGO 

 

Secretário-Geral, 2014 

 

FORMAÇÃO 

 

Doutor em Serviço Social– Navarra/Espanha 

Mestre em Intervenção Social com indivíduos, família e grupos —

Universidade Pública de Pamplona/Espanha 

Licenciado em Pedagogia— Universidade de Navarra 

Graduado em Assistência Social— Escola Superior Diocesana de 

Assistentes Sociais “San Vicente de Paul”- Universidade Pública de 

Navarra, em Pamplona;  

Especialista em  Bioética—Centro Menni de Bioética/Espanha 

Habilidades Directivas — Club de Marketing de Navarra/Espanha 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

 Actualmente—Professor assistente em três unidades orgânicas 

da Universidade Católica de Angola nas matérias de Geografia 

Humana, ética (no Instituto Dom Bosco) e Método de 

intervenção social no serviço social ( no Instituto Superior João 

Paulo II). 

 

 2009-2012—Professor associado no departamento de trabalho 

social, faculdade de ciências sociais e humanas, Universidade 

Pública de Navarra nas matérias de Fundamentos 

metodológicos e técnicas de intervenção em trabalho social; 

fundamento de trabalho social com indivíduos e famílias e foi 

tutor de práticas  

 

 Professor de ética em intervenção social: fundamentação e 

métodos de resolução de conflitos éticos na intervenção social, 

em cursos de Pós-Graduação na Universidade de Navarra. 

 

 200-2011 ministrou 16 cursos básicos e avançados na sua área 

de formação, em Espanha, com particular incidência sobre 

matérias ligadas a bioética. Participou em três projectos de 

investigação o primeiro de  1995-1996; o segundo de 2006-2007 

e terceiro de 2006-2008. 

 

 coordenou, organizou e moderando mesas de discussão, de 

comités especializados europeus de palestras, Conferências, 

Congressos; 

 

Currículo Pessoal 



PRÉMIOS E DISTINÇÕES 

 
 Prémio Extraordinário de Investigação — Projecto: “proposta 

de um modelo integrado de atenção e gestão para centros de 

prevenção e tratamento farmacológico de Alzheimer: análise 

do custo, da eficácia e da qualidade de vida dos pacientes 

atendidos na unidade de memória da rede da saúde mental de 

navarra, concedido pela UNED em 2009; 

PUBLICAÇÕES 

 

 Manual de Prevenção de Riscos Laborais. Agressões Externas de 2009;  

 O Presente e Futuro da Bioética em Navarra, cadernos gerontológicos 4 de 

2004;   

 Implementação de um modelo de gestão de riscos em instituições que 

atendem pessoas maiores dependentes em 2006;  

 

 Adaptação para o nosso meio da escala de sobrecarga do supervisor de 

1996; 

 “Questões éticas em atenção sócio-sanitária a população migrante: uma 

reflexão desde o trabalho social”, comunicação feita no simpósio Europeu 

de trabalho social, decorrido em Pamplona em 2012; 

 

 “Os idosos que vivem em instituições. Padrões éticos de gestão, palestra 

ministrada no primeiro congresso internacional de Gerontologia: “VIVER 

PARA SEMPRE” ISCE-Lisboa, 2006; 

 

 A atenção ao final da vida: questões-chave e recursos sócio-sanitários de 

apoio, décimo congresso Vasco Navarro de Geriatria e Gerontologia, 

Pamplona, 2011; 

 

 “Questões éticas na relação assistencial multicultural: um desafio para os 

profissionais sanitários, décimo Congresso Nacional de Bioética 

fundamental y clínica, Pamplona, 2011 

 

 “A imagem do idoso”, artigo apresentado no quinquagésimo congresso 

Nacional da Sociedade Espanhola de Geriatria e Gerontologia, em 

Granada, 2008 

 

 “Abordagem farmacológica dos transtornos de conducta em pacientes 

idosos”, conferencia nas Jornadas da Sociedade Aragonesa de Geriatria e 

Gerontologia, em Zaragoza, 2007; 

 

 “Maltrato dos idosos” Quadragésimo oitavo congresso de Geriatria e 

Gerontologia, Pamplona, 2006; 

 

 Implementação de um modelo de gestão de riscos em instituições que 

atendem pessoas dependentes, Pamplona 2006; 

 

 “Resistência dos pacientes em terapia ocupacional”, quartas jornadas do 

trabalho sobre centros e hospitais psiquiátricos, palestra feita no hospital 

psiquiátrico de Roman Alberca, em 1986  

 

IDIOMAS 

Espanhol, Inglês, Português 

Currículo Pessoal  


