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Síntese Curricular 
 

NOME: Mário João Rodrigues Dias 

ENTIDADE: Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses  

FUNÇÃO ATUAL: Assessor de Medicina Legal  

ÁREA(S) DE ESPECIALIDADE: Toxicologia Forense  

 

Formação Académica 

Licenciatura em Farmácia pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa (1981)  

Mestrado em Medicina Legal e Ciências Forenses pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 
(2006) 

Curso de Doutoramento em Ciências Forenses da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 

(2016) 

Professor Auxiliar Convidado no Instituto Universitário Egas Moniz (2013- …)

 

Experiência Profissional nas Áreas acima referidas 

Membro de comissões e grupos de trabalho nacionais e internacionais e coordenador de projetos de 

investigação, nomeadamente: 

 Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária (PENSE 2020). Grupo de trabalho para estudar 

alterações legislativas necessárias com vista a uma maior eficácia e simplificação da fiscalização e do 

sancionamento da condução sob a influência de substâncias psicotrópicas (2019-2020) 

 Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária (PENSE 2020). Coordenador da Medida A10.35 - 

Realizar estudo de prevalência e estimativa de risco da condução sob a influência de substâncias 

psicoativas, nomeadamente de álcool e substâncias psicotrópicas tendo em consideração, 

nomeadamente, a dimensão de género. (2018 - 2020) 

 Estrutura de Pilotagem da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2008–2015 em representação 

do Ministério da Justiça (2008-2015). 

 Identification and assessment of new psychoactive substances: a European network. Projeto Europeu 

(ABAC NUMBER: 30-CE-075382/00-36). Coordenador do projeto no INMCF (2016-2018) 

 Grupo de acompanhamento para a implementação da legislação para fiscalização da condução sob o 

efeito de álcool e substâncias psicotrópicas em representação do Ministério da Justiça (2000-2007) 

 Work Group on Alcohol, Drugs Medicines and Driving of the European Commission - em representação 

de Portugal (2010) 

 DRUID (Driving Under Influence of Drugs) – Projeto europeu - Nº TREN-05-FP6TR-S07.61320-518404-

DRUID. Coordenador em Portugal do WP2 - Prevalence of alcohol and other psychoactive substances in 

drivers in the general traffic and drivers involved in injury accidents (2008-2011) 

 Pompidou Working Group on Road Traffic and Drugs of Europe Council (2004 - 2006). 

 European Monitoring European Monitoring Centre for Drugs and Drug Adition (EMCDDA) como 

representante do Ponto Focal Nacional da rede REITOX (desde 2008) 

 International Informal Scientific Network of United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 

representante do Ponto Focal Nacional da rede REITOX (desde 2015) 


