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cluiu, em Julho de 1999, o curso de Mestrado em Produção Animal na Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, em Julho de 2006, as provas de Doutoramento e, em outubro de 2017 as provas de agregação. Atual-
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Desde 1998 é docente na área Inspecção Sanitária e Segurança Alimentar na UTAD, colaborando como docen-

te destas áreas temáticas em diversos mestrados. Colabora com outras instituições de ensino e de investiga-

ção (nacionais e internacionais) em áreas relativas à inspeção sanitária, segurança alimentar e zoonoses 

(sobretudo em suínos e caça maior). É responsável Científica por vários Cursos de Formação Certificados no 

âmbito do “Exame Inicial de Caça” em Portugal Continental e nos Açores, para caçadores assim como para 

médicos veterinários no âmbito da aplicação do Edital Nº1 da Tuberculose em caça maior.  

No âmbito da atividade de investigação, tem publicado diversos capítulos de livros (25) e livros,  (2), assim 
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cas. Em 2016, colabora com o ICNF com autora do capítulo em “Sanidade e higiene em animais selvagens e 
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científicas. Desde 2015, é responsável pelo serviço de despiste de Trichinella em carne de javali do Laboratório 
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É membro da direção da WAVES – Portugal (Wild Animal Vigilance Euromediterranean Society) desde 2008, 

tendo ocupando o cargo de presidente entre 2012 e 2017 e de Presidente da WAVES Internacional entre 2015 
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