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• Mestrado em Medicina Dentaria em 2009 

• Pós-Graduado em Patologia Experimental em 2010 

• Doutorando no Programa Doutoral em Ciências da Saúde da FMUC 

• Assistente Convidado de Prostodontia Fixa  do Mestrado Integrado em Medicina Dentaria da FMUC 

• Assistente Convidado na Pós-Graduação em Reabilitação Oral Protética da FMUC 

• Docente Convidado da  Especialização em Oclusão, Distúrbios Temporomandibulares e Parafunções Orofaciais da FMDUP 

• Professor/Educator da Associação Americana de Fotografia 

• Curso Profissional Completo de Fotografia do Instituto de Fotografia de Nova Iorque 

• Investigador e Autor de Artigos Científicos na área da Prótese Fixa, Procedimentos Adesivos, Preparação de Superfícies, 

Biomateriais para Regeneração Óssea e Implantologia 

• Membro da Sociedade Portuguesa de Estética Dentária 

• Membro do Conselho Editorial do International Journal of Esthetic Dentistry (IJED) – Português 

• Membro do Conselho Editorial do The International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry (IJPRD) 

• Membro da Direção da Sociedade Portuguesa de Estética Dentária desde 2016 

Face às exigências e evolução da Medicina Dentária, o Médico Dentista e 

Estomatologista devem ser capazes de incluir na sua prática clínica diária procedimentos e 

conhecimentos técnicos e teóricos atualizados que visem proporcionar tratamentos 

funcionais, conservadores e com longevidade previsível. 

Esta noite da SPEMD tem como objetivo fornecer aos participantes as informações 

mais relevantes, cientificamente precisas e atuais no campo da reabilitação oral do setor 

posterior com recurso a restaurações indiretas em dentes vitais e endodonciados. 

Através de uma abordagem voltada para a prática clínica diária, será dado ênfase 

particular ao procedimento de decisão clínica entre os diferentes planos de 

tratamento possíveis e à sistematização de um protocolo de cimentação e adesão. 

O objetivo principal é possibilitar que os participantes obtenham os conceitos 

necessários para iniciar uma mudança de paradigma na sua prática clínica do dia 

seguinte, proporcionando-lhes ferramentas para melhorar o seu trabalho clínico, sempre 

de forma guiada e suportada por evidência científica. 
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