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Dadospessoais
.

Nasceu
a 19dejulhode 1956,em Lisboa.

. Temnacionalidade
Portuguesa.
.

duasfilhas.
Éc a s a d o e t e m

. Cumpriuserviçomilitarobrigatório,
de 6 de junhode 1979a 30 de setembrode 1980,na
ForçaAéreaPortuguesa.
.

no Funchal.
Reside

.

institucional:
Endereço
da Madeira
Universidade
(Centrode Competência
Exatas
e da Engenharia)
de Ciências
da Penteada
Universitário
Campus
Funchal
9020-105
Tel:2917O5t54

. e-mail: icc@uma.pt

Grause títulosacadémicos
. Agregação
Técnicade Lisboa,27 e 28 de junho de 1996
Universidade
em Matemática,
porunanimidade).
(classificação:
aprovado
.

Técnicade Lisboa,28 de abril de 1988
em Matemática,Universidade
Doutoramento
orientador:Professor
(classificação:
aprovado,com distinçãoe louvor,por unanimidade;
DoutorAmílcardosSantosCostaSernadas).

.

da
de Ciências
Faculdade
e Computação,
RamoEstatística
em Matemática,
Licenciatura
final:dezoitovalores).
28 dejulhode 1978(classificação
de Lisboa,
Universidade

Carreiradocente
.

da Madeira,desde21 de outubrode 2000.
Universidade
Catedrático,
Professor

.

da Madeira,de 1 de abrilde 2000a 20 de outubrode
Universidade
Associado,
Professor
2000.

lo"

.

r

InstitutoSuperiorTécnico,
de 22 de abrilde L992a 31 de marçode
Professor
Associado,
2000.

.

Associado
do quadrodo InstitutoSuperiorTécnico
Nomeação
definitivacomoProfessor
em22de abrilde1997.

.

Técnico,
de 29 de abrilde 1988a 21 de abrilde L992.
Auxiliar,InstitutoSuperior
Professor

.

Técnico,
de 1 de setembrode 1987a 28 de abrilde 1988.
Assistente,
InstitutoSuperior

.

de 9 de marçode 1982a 3L
de Lisboa,
de Ciências
da Universidade
Assistente,
Faculdade
de agostode 1987.

.

de 2 de novembro
de Lisboa,
da Universidade
Eventual,
Faculdade
de Ciências
Assistente
paracumprimento
do serviçomilitar
de 1978a 8 de marçode 1982(cominterrupção
de 6 dejunhode L979a 30 de setembrode 1980).
obrigatório

Outras atividadesdocentes
Cofaboroucom a Universidadeda Madeira desde o ano lectivo de 1992/93 até 31 de
março de 2000, data em que se transferiu para o quadro desta universidade.A referida
ao abrigode
de váriasdisciplinas,
na lecionação
nomeadamente,
traduziu-se,
colaboração
da Madeirae o InstitutoSuperiorTécnico.
um protocoloestabelecidoentre a Universidade

Cargose atividadesde coordenaçãoe gestão universitária
.

Efeitopara o ConsethoGeralda Universidadeda Madeirat,em 19 de novembrode 20L2,
como representantedos professorese investigadores.

.

Membro eleito do ConselhoCientíficodo Centrode Competênciade CiênciasExatase da
Engenharial,
desdeoutubro de 2009.

.

Presidenteda Assembleiado Centrode Competênciade CiênciasExatase da Engenharial,
desdedezembrode 2011.

t Lugara que renuncioua 11 de Janeirode 2013, em virtude de tencionarcandidatar-sea Reitor da
da Madeira.
Universidade
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.

Exatase da Engenharia,
de dezembrode
de Ciências
Presidente
do Centrode Competência
2009a novembrode2OLL.

.

da Madeira(de dezembrode 2008a
Membrodo primeiroConselhoGeralda Universidade
novembrode 2012),fazendoaí parte da Comissãoparaos AssuntosJurídicos.

.

da Madeira,de novembrode 2OO7a
Estatutária
da Universidade
Membro da Assembleia
julho de 2008.

.

da Madeira,por inerência,de dezembrode 2009 a
Membro do Senadoda Universidade
por eleição,de fevereirode
novembrode 2OIL,e membro da sua ComissãoDisciplinar,
2010a novembrode 2011.

.

de 1
da Madeira(naqualidadede Decanoda Universidade),
Reitorinterinoda Universidade
de junho de 2004 (dataem que se reformouo anteriorReitor)a 19 de julho de 2004 (data
em que tomou posseo novo Reitor).

.

da Madeira,
da Universidade
do Departamentode Matemáticae Engenharias
Presidente
a 2 mandatos).
de fevereirode 2003a maiode 2006(correspondente

.

da Madeira,de agostode
Presidentedo Departamentode Matemáticada Universidade
2000a janeirode 2003.

.

da Madeira,de julho de 2001a junho de
da Universidade
Membrodo ConselhoConsultivo
2004.

.

da Madeira,de setembrode 2000a maiode 2006.
da Universidade
Membrodo Conselho

.

da Madeira,de fevereirode 2OOta
da Universidade
Membro do ConselhoAdministrativo
(e duranteo tempo em que foi Reitorinterinoda Universidade).
setembrode 2OO2

.

da Madeira,de agosto
e do Senadoda Universidade
da Assembleia
Membro(por inerência)
de 2000a maiode 2006.

.

da Madeira),de
do CITMA(Centrode Ciênciae Tecnologia
Científica
Membroda Comissão
2O0Laabrilde 2007.

.

do Mestradoem Matemáticaparao Ensino(L999/00
Coordenadora
Membroda Comissão
e 2000/01).

.

Vogal da ComissãoExecutivado Departamentode Matemáticado Instituto Superior
Técnico,de setembrode 1990a setembrode 1992.
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académicas
Outrasatividades
na elaboração
de váriaspropostasde criaçãoou alteraçãode ciclosde estudo.
Participou
ao longode 5 anos,do númerode
um modelode previsãoda evolução,
Efaborou,
em 2OO2,
alunos da Universidadeda Madeira, e distribuiçãodo correspondenteETl2 pelos
departamentos.
do CRUP
às AçõesIntegradas
das candidaturas
Foi membrode váriospainéisde avaliação
nas áreas de Matemáticae de
(Conselhode Reitoresdas Universidades
Portuguesas),
lnformática.
Foivogalda Comissãode AvaliaçãoExternade Informáticae Computaçãoem 2O0L/02(ano
de avaliação200O/0Ll'.
Participou(como vogal ou presidente)em júris de três concursospara professor
catedrático,dezasseisconcursospara professorassociado,cinco concursospara professor
e vintee seisdoutoramentos.
auxiliar,cincoagregações
Deu parecersobreo relatóriode atividadesde vinte e quatrodocentes,apresentadopara
do períodoexperimental'
efeitosde nomeaçãodefinitiva/avaliação

Atividade científica
Desenvolvea sua atividadenas áreas da Lógicae da Ciênciada Computação.Mais
a sua investigaçãocientíficatem-se centradonas lógicasdeônticase nas
especificamente,
de conceitosnormativose paraa
lógicasde ação,e na sua utilizaçãoparaa caracterização
sustentadas
e outrasformasde agênciacoletivaorganizada,
de organizações
especificação
em normas.
- centrode investigação
e
reconhecido
Matemáticas
É membrodo CCM(Centrode Ciências
da
sediadona Universidade
financiadopela FCT- Fundaçãopara a Ciênciae Tecnologia,
Madeira),desdejaneirode 2007.

' ETI = equivalente a tempo integral. Informalmente, o ETI da universidade correspondeao número de
docentes a tempo integral que a universidade pode contratar, o qual era então calculado a partir do
número de alunos de cada curso da universidade e de um rácio docente/alunosdefinido em função da
áreado curso.
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tendo coordenadotrês e sido
Participouem cercade uma dezenade projetoscientíficos,
pela parte portuguesanoutro. Coordenouainda duas açõesde colaboração
responsável
internacional
e participounoutra.
e cincomestradospré-Bolonha.
Orientoutrês doutoramentos
Foirefereepara váriasrevistascientíficase é membro do corpo editorialda área científica
"Logicand Law"do Journalof AppliedLogic,editadopela Elsevier,desde2003.
Foi membro da comissão científica e/ou de organizaçãode várias conferências
da
de uma e copresidente
internacionais,
tendo sido presidenteda comissãoorganizadora
de outra.
comissãocientífica
Foi coeditor (juntamentecom Mark Brown)do livro DeonticLogic,Agencyond Normotive
(Workshopsin ComputingSeries)em 1996.
Systems,editadopelaSpringer-Verlag
Foi autor ou coautor de cercade duas dezenase meia de artigosinternationallyrefereed,
ou
em atas de conferências
publicadosem revistasou livros,e maisalgumaspublicações
em que tem estadoenvolvido,
A título ilustrativoda investigação
encontrosinternacionais.
cincopublicações:
as seguintes
destaca-se
and decidabilityresultsfor a logic of
Carmo,J. e Jones,A.J.l.,"Completeness
contrary-to-duty conditionals",Journol of Logic ond Computotion, 2O12, em
publicação (versão on-line disponível desde 26 de Abril de 20L2: doi:
10.1093/logcom/exsOO9
; pp. L-421
agency,directactionand dynamicoperators"
Carmo,J.,"Collective
, LogicJournolof
lGPL,vol18,ne L, pp.66-98,20L0
of
Pacheco,O. e Carmo,J., "A RoleBasedModel for the NormativeSpecification
OrganizedCoffective Agency and Agents lnteraction", Journol of Autonomous
Agents ond Multi-Agent Systems,6, pp. L45-L84,2003
em Hondbookof
Carmo,J. e Jones,A.J.l.,"DeonticLogicand Contrary-to-Duties",
(eds.),
e
F.
Guenthner
D.M.
Gabbay
volume
8,
Logic,
Second
edition,
Phitosophicol
pp.
Dordrecht,Holland, 265-343
KfuwerAcademicPublishers,
,2002
O., "Deonticand actionlogicsfor organizedcollectiveagency,
Carmo,J. e Pacheco,
modefed through institutionalizedagents and roles", Fundomentolnformaticoe,
Volume48, Numbers2,3, pp.
Speciallssueon DeonticLogicin ComputerScience,
L29-L63,200'J.
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Atividadepedagógica
.

obras:
Primeiro
autordasseguintes
F.M. Dionísioe C. Caleiro,lntroduçãoà
C. Sernadas,
J. Carmo,A. Sernadas,
vol7,
Ensinoda Ciênciae da Tecnologia,
Progromoção
em Mathemotico,Colecção
ISTPress,
1eedição,Junhot999,2?edição,Março2004(505páginas).
Carmo,J., Gouveia,P e Dionísio,F., Elementosde MotemáticoDiscreto,Janeiro
de
à sériede textosuniversitários
a submeterparapublicação
2OL3(657páginas),
Publications.
da College
Lógica
e Computação,

o Autorde váriasfolhasde apoioa disciplinas.
.

ou práticasde cercade duasdezenasde
Lecionouaulasteóricase/ou teórico-práticas
laresdiferentes.
unidades
curricu

. Orientouquatroaulaspráticas
Científica.
e Capacidade
em provasde AptidãoPedagógica
.

palestras
de carácterpedagógico.
Foiaindaautorde algumas

