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Veterinária especialista europeia e pelo Royal College, em Medicina
Comportamental. É atualmente Professora de Comportamento Animal
Clínico na School of Life Sciences, University of Lincoln, e Professora
Assistente Honorária na University of Nottingham, School of Veterinary
Medicine and Science. Trabalha na área do comportamento dos
animais de companhia há mais de 15 anos, lecionando atualmente em
programas de graduação e pós-graduação na University of Lincoln e é
responsável pelo Programa de Mestrado em Comportamento Animal
Clínico. Adicionalmente recebe consultas na Clínica de Referência em
Comportamento Animal da University of Lincoln, onde desenvolveu o
programa “Life Skills for Puppies”. As áreas de interesse de investigação
incluem a prevenção de problemas em animais de companhia, a
relação entre dor e comportamento, olfato em cães e as ciências que
explicam a aprendizagem e a sua aplicação e implicação no treino
animal. Helen vive com o seu marido, um Border Collie de onze anos e
um Labrador Chocolate de 4 anos de idade!
Antropóloga e treinadora de cães. Competidora internacional da
modalidade desportiva canina Obedience, membro da selecção
portuguesa de Obedience nos campeonatos do mundo da
modalidade (12 anos seguidos).
Juiz internacional de obediência CPC/FCI. Docente dos cursos de
Medicina Veterinária (2007-2012: História Natural e da Medicina
Veterinária) e de Treinadores de Cães (2012-2015: vários módulos) na
Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Lusófona de
Lisboa.
Docente na pós-graduação de Terapias Assistidas por Animais no ISPA.
Membro da: Kynagon International Positive Dog Trainers; International
Canine Behaviourists. Fundadora da Dog-me.
Autora de vários artigos e seminários sobre modificação
comportamental em cães com medos e fobias.
Autora de vários seminários sobre métodos e técnicas positivas de
treino canino (África do Sul, Espanha, Suiça, etc).
Graduado pela FMV – Universidade Técnica de Lisboa em Medicina
Veterinária em 2008. Realizou um internato geral no Centre
Hospitalier Vétérinaire Fregis (Paris), em 2008/2009. Entre 2009 e 2013,
fez um doutoramento no CIISA/FMV-ULisboa no âmbito da imunologia
felina. Paralelamente manteve actividade clínica no hospital escolar da
FMV nas áreas de medicina interna e, nomeadamente, nas consultas
de endocrinologia. Entre Janeiro de 2014 e Dezembro de 2016, voltou
ao CHV Fregis (Paris) e completou uma residencia em Medicina Interna
do European College of Veterinary Internal Medicine (ECVIM). Obteve o
grau de especialista europeu em Medicina Interna pelo ECVIM-CA em
Março de 2017. Dentro do vasto mundo da medicina interna, tem
especial interesse em endocrinologia e gastro-enterologia.
Actualmente, integra o serviço de Medicina Interna do Hospital Escolar
da FMV-ULisboa dedicando-se sobretudo à Medicina de Referência e
Endoscopia. Colabora como consultor científico em alguns hospitais
de referência nacionais.

