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Nasceu em Caldas de Vizela (S. Miguel), em 1958. É licenciado em Ensino de
Português-Inglês, na Universidade do Minho, em 1981.

Mestre em Linguística Portuguesa Histórica, pela Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa, em 1987.

Doutor em Educação, na área de conhecimento de Metodologia do Ensino do Português, pela
Universidade do Minho, em 1994.

Realizou provas de agregação, também na Universidade do Minho, em 2004.
Ingressou na Universidade do Minho, como assistente estagiário, em 1983, sendo professor
catedrático do Instituto de Educação Minho desde 2005.

Desenvolveu a sua atividade de ensino sobretudo nas áreas das Literacias e da Educação e
Linguagem. Neste âmbito, colaborou com várias universidades portuguesas - Universidade do
Algarve, Universidade de Coimbra, Universidade de Lisboa e Universidade do Porto - e
estrangeiras - Universidade de Cabo Verde, Universidade Nacional Timor Lorosa'e e
Universidade Pedagógica de Moçambique.

Os seus interesses científicos concentram-se nas áreas da Educação e Linguagem, com foco
principal nas questões do ensino do português, e das Literacias, com ênfase nos usos de
linguagem em contexto de trabalho. Neste âmbito, publicou mais de oitenta trabalhos
académicos.

Foi investigador principal de projetos de investigação financiados pela FCT. Dirigiu projetos de
educação e desenvolvimento em Timor-Leste, com financiamento da UNICEF, do IPAD e do
Ministério da Educação de Timor-Leste. Participou em dois projetos europeus.

Dirigiu, entre 1998 e 2003, a Revista Portuguesa de Educação.

Presidente da Associação Portuguesa de Linguística. Vogal da Direção da Sociedade
Portuguesa de Didática das Línguas e das Literaturas entre 2004 e 2006.

Coordenou painéis de bolsas de doutoramento e pós-doutoramento da FCT no domínio das
Ciências da Educação.

Colaborou com o Ministério da Educação de Portugal, no contexto de reformas curriculares, da
formação de professores e da avaliação educacional.

Diretor do Departamento de Metodologias da Educação do Instituto de Educação entre 2003 e
2006.



Presidente da Unidade de Educação de Adultos, entre 2004 e 2011.

Presidente do Instituto Confúcio, entre 2009 e 2017.

Vice-Presidente do Conselho Académico da Universidade do Minho, entre 2006 e 2008.

Integrou a Assembleia Estatutária da Universidade do Minho em 2008, tendo sido eleito para o
Conselho Geral da Universidade no ano seguinte.

Foi Vice-Reitor da Universidade do Minho, entre 2009 e 2013, com o pelouro do Ensino e da
Investigação. Entre 2013 e 2017 desempenhou as mesmas funções de Vice-Reitor, com o
pelouro da Educação, tendo cessado funções em janeiro de 2017. Neste mesmo ano, foi eleito
para o Conselho Geral da Universidade.


