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Curriculum Vitae 

 

Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa em 1997 
Estágios em Endocrinologia Pediátrica no Hospital Pediátrico de Coimbra (2004) e em 
Medicina do Adolescente no Serviço de Medicina para Adolescentes do Hospital de 
Bicêtre, França (2004). 
 
Assistente de Pediatria no Centro Hospitalar Leiria-Pombal desde 2005 
Obtenção do Grau de Consultor de Carreira Médica em junho de 2015 
 
Pós-Graduação (Diplomatura) em “Adolescencia desde un Abordage Integral” do Comité 
de Adolescencia de la Asociación Latinoamerica de Pediatría em 2011/2012 
 
Responsável pela Consulta de Medicina do Adolescente desde 2005 e por um período 
de Consulta de Pediatria Diabetes desde 2006. Funcionamento estreito das consultas 
com a Enfermagem, Pedopsiquiatria, Dietética, Psicologia Clínica, Serviço Social. Apoio 
da Ginecologia em espaço físico distinto. 
Elo de Ligação da Consulta Externa de Pediatria (CEP) no processo de Certificação da 
Qualidade do Centro Hospitalar de Leiria (CHL) pela Joint Comission International desde 
2009. 
Coordenador da Unidade Funcional – CEP do Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar 
Leiria (SP-CHL) desde 2011 
Representante do SP-CHL na área da Medicina do Adolescente na UCF-HI Pediátrica 
(Unidade Coordenadora Funcional Inter Hospitalar) da Zona Centro desde 2011. 
 
Instrutor de Suporte Avançado de Vida Pediátrico do Grupo de Reanimação Pediátrica 
(GRP). 
 
Presidente da Sociedade de Medicina do Adolescente da Sociedade de Pediatria desde 
2015 (Vogal em 2008 e Vice-Presidente desde 2009). 
 
Vogal no Conselho Executivo 2013-2015 da CODAJIC - Confederación de Adolescencia y 
Juventud de Iberoamérica y el Caribe. 
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Coordenador de Trabalhos do Comité de Adolescência da ALAPE pela Região da Ibero-
Itálica (Espanha, Portugal e Itália)  
 
 
Docência no Instituto Politécnico de Leiria, Portugal (de 2005 a 2009). 
Orientador de Formação Específica de Pediatria. 
 
Ações de formação no âmbito da Medicina do Adolescente e da Reanimação Pediátrica. 
Participação regular nas atividades com adolescentes e jovens com Diabetes Mellitus 
tipo 1. 
Participação no Registo Nacional de Diabetes-DOCE da Direção Geral de Saúde (desde 
2010). 
 
Participação em Reuniões Científicas Nacionais e Internacionais como revisor, 
moderador, palestrante e organizador na área da saúde de medicina do adolescente. 
 
Revisor científico em Revistas Médicas Nacionais e Internacional (Revista “Saúde 
Infantil” do Hospital Pediátrico de Coimbra, “Acta Pediátrica Portuguesa”, “Adolescência 
e Saúde”). 
 
Membro do Grupo de Reflexão do Centro de Investigação do Centro Hospitalar de Leiria  
 
Autor de vários protocolos, trabalhos científicos e projetos de investigação.  
 
Publicações em revistas médicas nacionais e internacionais (total de 35) e 3 capítulos de 
livros (Capítulo 132 Parasitosis (Enfermedades parasitarias) do livro ” Medicina de la 
Adolescencia. Atención Integral” da Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia, 
2ª Edição, 2012. Editorial Ergon de Madrid e autoria dos capítulos “Implicações da 
Diabetes tipo 1 no crescimento e no desenvolvimento psicossocial da criança e do 
adolescente” e “A educação sexual e a contraceção em adolescentes com Diabetes 
Mellitus tipo 1” do Guia Orientador “A Criança e o Adolescente com Diabetes Mellitus 
tipo1 em Contexto Escolar”, 2016. In press.  
 
Prémios por trabalhos científicos (total de 23). 
 

Plano de Ação para CODAJIC, onde se destacam 5 principais linhas de trabalho para 

desenvolver: 

Os objetivos do CODAJIC estão expressos no artigo 4 dos seus estatutos. De forma a dar 

continuidade ao excelente trabalho desenvolvido pelas Direções anteriores e de 

concretizar esses mesmo objetivos, proponho que a Direção de CODAJIC 2017-2019: 

1. Avalie e monitorize de forma integral o estado de saúde dos Adolescentes e 

Jovens dos países integrantes de CODAJIC: avaliando que indicadores de saúde 

existem em cada país, seus resultados, que políticas públicas e planos de 

intervenção/ação estão em vigor. Reportar os resultados junto de organizações 

como OPS/OMS de modo a uniformizar os indicadores em saúde de adolescentes 



e jovens a nível internacional e participar na redefinição das políticas públicas e 

planos de intervenção, com as sugestões de CODAJIC. 

 

2. Fortaleça a Aliança Ibero Americana, de Itália e Caribe, através da inclusão de 

mais associações congéneres assim como de associações de adolescentes e 

jovens dos diferentes países da região (quer dos países já representados quer 

dos que potencialmente a poderão integrar). 

3. Promova e apoia todas as medidas e ações que permitam o empoderamento e a 
participação dos adolescentes e jovens da região. 
 

4. Partilhe, quer via web quer nos eventos promovidos e apoiados por CODAJIC, os 
resultados da investigação e das diferentes experiências relativas à medicina e 
saúde integral com adolescentes e jovens dos países integrantes assim como de 
outras entidades interessadas. Que dessa partilha resultem planos de 
investigação multicêntrica nos diversos temas que dizem respeito aos 
adolescentes e jovens com o objetivo de melhorar o seu estado de saúde. 

 

5. Se manifeste e atue perante toda e qualquer forma de discriminação, violência 

e violação de direitos contra adolescentes e jovens da região ou de outros pontos 

do globo. 

 

 
       Pascoal Moleiro 


