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Nascida em França, licenciou-se em Geologia pela Université Paris-XI Orsay, França, e 

Doutorou-se em Metodologias do Ambiente, especialidade em Geoquímica isotópica, pela 

Université du Québec à Montreal, Canadá. 

É Professora Auxiliar com Nomeação Definitiva desde 2005 estando a lecionar no 

Departamento de Ciências da Terra, do Mar e do Ambiente da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia na Universidade do Algarve.  

Em Dezembro 2014,  assumiu o cargo de Diretora Executiva do Centro Ciência Viva do 

Algarve, em Faro, onde está a iniciar um projeto  de Ciência Participativa para a gestão do 

Litoral. 

Foi Sub-Diretora da Faculdade de Ciências e Tecnologia de 2009 a 2012 e Presidente do 

Conselho Pedagógico da Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente em 2002-2003. 

É Investigadora no Centro de Investigação do Mar e do Ambiente –CIMA/UAlg com vários 

trabalhos publicados em revistas especializadas, em actas de congresso e em capítulos de 

livros. Tem orientado teses de mestrado e doutoramento e, coordenado e participado em 

projetos de investigação nas áreas da paleoceanografia e paleoclimatologia, sedimentologia, 

descargas submarinas de águas subterrâneas e sistemas cársicos. 

Organizou e dinamizou cafés científicos intitulados “Café Oceano” durante  quase uma década 

e colaborou em inúmeras iniciativas de popularização da Ciência.   

É mãe de dois rapazes nascidos em 2003 e 2010. 
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Born in France, she graduated in Geology from Université Paris-XI Orsay, France, and did her 

PhD in Environmental methodologies, specializing in isotopic geochemistry, at t Université du 

Québec in Montreal, Canada. 

She is Assistant Professor with tenure since 2005, teaching in the Department of Earth 

Sciences, Marine and Environment, in the Faculty of Sciences and Technology at the 

University of Algarve. 

In December 2014, he assumed the position of Executive Director of the Science Centre 

Museum of the Algarve (Centro Ciência Viva do Algarve), in Faro, where she initiated a 

Participative Science project in coastal management. 

She was Sub-Director of the Faculty of Sciences and Technology from 2009 to 2012 and 

President of the Pedagogic Council of Marine Sciences and Environment Faculty in academic 

year 2002-2003. 

She is also a researcher at the CIMA – Marien and Environmental Research Center / UAlg with 

several works published in specialized journals and in Congress proceedings as well as book 

chapters. She supervised several masters and doctoral theses and coordinated and 

participated in research projects in the areas of palaeoceanography and paleoclimatology, 

sedimentology, submarine discharges of groundwater and karst systems. 

She organized and fostered scientific cafes entitled "Coffee Ocean" for nearly a decade and 

collaborated in numerous Science popularization initiatives. 

She is the mother of two boys born in 2003 and 2010. 


