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É Professora Catedrática da Universidade do Minho (UMinho), doutorada em Biologia/Microbiologia 
pela UMinho. Foi Presidente da Escola de Ciências (1995-1998) e Presidente da Escola de Medicina * 
(2008 – 2017) da UMinho, tendo estado na sua origem e integrado a respetiva Comissão Instaladora 
(2002 – 2008) na qualidade de Vice-Presidente. Exerceu o cargo de Vice-Reitora da UMinho (1998 a 
2002) com responsabilidade nos pelouros da Investigação, Pós-graduação e implementação da Escola 
de Medicina*. Tem desenvolvido investigação nas áreas da Microbiologia e das Ciências da Saúde, 
privilegiando as vertentes de fisiologia, bioquímica e genética molecular. Presentemente, desenvolve a 
sua atividade científica no Domínio de Investigação de Microbiologia e Infeção do Instituto de 
Ciências da Vida e Saúde (ICVS) da Escola de Medicina. É autora ou coautora de mais de uma centena 
de publicações em revistas da especialidade, conferências internacionais e capítulos de livros, tendo 
sido distinguida em 2009 como membro da Academia das Ciências de Lisboa, Classe de Ciências, 5ª 
Secção – Ciências Biológicas, tendo nesta qualidade, a nível europeu, integrado o grupo de trabalho 
“European Academies Sciencie Advisory Council (EA SAC)  Genome Editing Working Group”. Foi 
laureada com o Prémio Professor Nicolau van Uden em 2013 pela Sociedade Portuguesa de 
Microbiologia. Foi membro e Vice-Presidente da Comissão de Ética da UMinho (CEUM), desde a sua 
constituição em 2011 e presidiu desde 2012 a uma das subcomissões da CEUM, a Subcomissão de 
Ética para as Ciências da Vida e da Saúde (SECVS). Esteve envolvida na criação destes órgãos, bem 
como no apoio à conceção e acompanhamento de ações de salvaguarda dos princípios éticos nas áreas 
de missão da UMinho. Atualmente é Coordenadora da Área Científico-Pedagógica de Humanidades 
em Medicina da Escola de Medicina e é membro do Conselho de Ética da UMinho e Presidente da sua 
Comissão de Ética para as Ciências da Vida e da Saúde.   
 
(*Designada por Escola de Ciências da Saúde até dezembro de 2016). 
 


