Desde 02 de Março de 2020 que trabalha na CERTIS desempenhando as funções de
Técnico de Avaliação. Realizou o estágio de final de curso na Associação de Criadores
da Raça Marinhoa. Estagiou no Matadouro de Aveiro como responsável adjunto de
produção (Departamento de qualidade e linha de abate). Trabalhou em Maneio
Animal nas explorações de cruzados de Aberdeen-Angus da Jerónimo Martins – Best
Farmer, (Exploração do Cartaxo e Manhente). Trabalhou como responsável de secção,
frescos e congelados, em Irmãos Monteiro (Carnes Monteiro - Aveiro). Licenciatura em
Ciência e Tecnologia Animal na Escola Superior Agrária de Viseu Habilitado pelo IRTA Institute of Agrifood Research and Technology para realização de Auditorias com base
no Protocolo Welfare Quality para Certificação de Bem-estar Animal em Engorda de
Suínos, Reprodutoras e Leitões.

Desde 04 de Junho de 2018 que trabalha na CERTIS desempenhando as funções de
Técnica de Avaliação. Realizou o estágio de final de curso de abril a junho de 2018 na
CERTIS. Licenciatura em Ciência e Tecnologia Animal na Universidade de Évora.
Habilitada pelo IRTA - Institute of Agrifood Research and Technology para realização de
Auditorias com base no Protocolo Welfare Quality para Certificação de Bem-estar
Animal em Matadouros de Bovinos e Suínos.

Professor Associado com Agregação do Departamento de Zootecnia da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e membro integrado do Centro de Ciência
Animal e Veterinária (CECAV). Tem centrado a atividade científica na utilização de
técnicas não invasivas de imagem para estudar as reservas corporais e a composição
corporal de animais de produção e de companhia. Tem igualmente desenvolvido
atividade científica na área do comportamento e bem-estar animal em espécies de
produção. É autor de mais de 200 publicações científicas, editor e revisor de revistas de
referência na área da ciência animal. Tem particular interesse no estudo do impacto do
desenvolvimento tecnológico no bem-estar dos animais.

