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Investigadora auxiliar no Centro de Investigação Marinha e Ambiental da 
Universidade do Algarve. É licenciada em Biologia Marinha e Pescas e doutora 
em Ciências do Mar, especialidade de Ecologia Marinha, pela UAlg, e mestre em 
Ecologia, Gestão e Modelação dos Recursos Marinhos pela Universidade Nova 
de Lisboa. Mais tarde, concluiu a licenciatura, mestrado e doutoramento em 
Psicologia, também na UAlg. Dedica-se ao estudo da ecologia do fitoplâncton 
e dos impactos da eutrofização e alterações climáticas em ecossistemas 
costeiros. Leciona unidades curriculares na área da ecologia microbiana e 
oceanografia biológica.

Em sua opinião, quais as características e atitudes que contribuem para um 
bom desempenho docente em ambiente de ensino e aprendizagem e o que 
significa para si este prémio?

Ter sido recentemente aluna (de Psicologia) permitiu-me relembrar os 
desafios inerentes à vida de estudante! Faço os possíveis para criar um bom 
ambiente em sala de aula, tentando privilegiar o diálogo e estar disponível. 
É importante transmitir o conhecimento de forma percetível e estimular o 
desenvolvimento, não só de aptidões técnicas e específicas associadas à 
área de formação, mas também de competências transversais que serão 
relevantes para o futuro profissional dos estudantes. O apoio dos técnicos 
da Faculdade e dos bolseiros de investigação na preparação das aulas 
laboratoriais e de campo é também fundamental no processo de ensino e 
aprendizagem, sendo impossível obter bons resultados sem este ajuda nos 
bastidores.

Este prémio, que muito me honra, é a confirmação de que os investigadores 
também podem ser bons docentes e que é fundamental promover uma 
maior ligação entre a investigação e o ensino. A distinção é também um 
reconhecimento da minha dedicação à UAlg e à sua missão, e motiva-me 
ainda mais para perseguir a excelência no trabalho que desenvolvo.


