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Exerce as suas funções como Investigadora Auxiliar da Carreira de Investigação do 

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV-IP), na atual Unidade 

de Investigação e Serviços de Biotecnologia e Recursos Genéticos (UISBRG), Quinta 

da Fonte Boa, Vale de Santarém, na área de Reprodução, Genética e Melhoramento 

Animal, no Laboratório de Embriologia.  

 

Finalizou a licenciatura em Ciências Médico-Veterinárias, em 1978, na Escola Superior 

de Medicina Veterinária, atual Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade 

Técnica de Lisboa, tendo acedido à categoria de Assistente de Investigação e ao grau 

equivalente a Mestrado, em 1990, e à categoria de Investigador Auxiliar e ao grau 

equivalente a doutoramento, em 1998, mediante apresentação de trabalhos de síntese 

perante júris nomeados pelo Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária 

(INIAV-IP). 

  

Está creditada como investigadora/coordenadora ao abrigo do ponto iii), da alínea e), do 

nº 3 da Portaria nº 1005/92 de 23 de Outubro para proteção dos animais utilizados para 

fins experimentais e/ou outros fins científicos, estando equiparada ao Curso de 

Formação Pedagógica Inicial de Formadores.  

 

É membro da Equipa de Colheita e Produção de Embriões, licenciada em 13 de Julho de 

2000, com o número de código PT05TE, pela Direção Geral de Alimentação e 

Veterinária (DGAV), integrando-se em vários projetos de investigação relacionados 

com as técnicas de reprodução assistida como a congelação de tecido ovárico, a 

congelação de oócitos e a produção in vitro de embriões bovinos, ovinos e porcinos, 

com consequente criopreservação, para armazenamento no Banco de Português de 

Germoplasma Animal (BPGA), situado no Pólo de Santarém do INIAV. 
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