
 
 

Iniciou o seu percurso académico na área de Engenharia Zootécnica pela Universidade 

de Évora (UÉ) com término em 2005, altura em que optou por um percurso académico 

internacional que se iniciou, ainda durante a licenciatura, em 2004, com o Programa 

ERASMUS de 6 meses em Praga e se seguiu de um estágio no Brasil. De regresso ao seu 

país natal, voltou à UÉ para realizar o Mestrado em Zootecnia, tendo em 2009 ingressado 

num Doutoramento em Ciências – Qualidade e Produtividade Animal na Universidade 

de São Paulo (Brasil). Entre 2006 e 2015 foi desenvolvendo trabalho de campo junto de 

diferentes empresas agro-pecuárias, tendo em 2016 integrado a equipa comercial da 

SONAE como gestora de categoria, até 2018. Actualmente desempenha a função de 

técnica especializada em carne na NIPA S.A. 



No desenvolvimento da sua carreira enquanto investigadora, conta com inúmeras 

publicações na área de bioclimatologia e bem-estar animal. Desde o ano lectivo de 

2017 colabora como professora convidada do departamento de Zootecnia da UÉ. 

Participa como avaliadora convidada pela Comissão Europeia (Research Executive 

Agency) – Bruxelas, na avaliação de candidaturas de projectos europeus financiados. 

Licenciado em Engenharia Zootécnica, Mestre em Medicina Veterinária e Zootecnia 

Tropicais, Doutorado em Ciências Agrárias, especialidade bioclimatologia. É Professor 

Auxiliar com Agregação no Departamento de Zootecnia da Universidade de Évora e 

Professor Convidado da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da 

Universidade de São Paulo. É consultor em produção de ruminantes em regiões tropicais, 

colaborando comerias ONG. É autor de 3 livros, 2 capítulos de livros, 52 artigos em 

revistas da especialidade. Tem 118  trabalhos apresentados em congressos e 22 artigos 

de divulgação técnica e científica. Proferiu palestras a convite 26 eventos 

internacionais. Trabalha na área científica da fisiologia e comportamento adaptativos, 

designadamente em biometeorologia e adaptação.   É membro curador da Sociedade 

Brasileira de Biometeorologia. Tem o hobby de treinar cães de pastoreio. 

 


