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Ingressou como estudante na Universidade do Algarve em 1983 e licenciou-se em 

Biologia Marinha em 1988. É atualmente Professora Associada com Agregação nesta 

universidade. Foi co-coordenadora dos seguintes programas de mestrado entre 2008-

2017: Mestrado em Biologia Marinha, Internacional Master in Marine Biodiversity and 

Conservation (EMBC), e do International Master in Marine Biological Resources 

(IMBRSea- Erasmus plus), integra também a comissão do programa de doutoramento em 

Ciências da Terra, do Mar e do Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia. Tem, 

ainda experiência na supervisão de 10 estudantes de doutoramento, 25 estudantes de 

mestrado e mais de 30 estudantes de licenciatura. É responsável pela série de dados de 

longa duração “Southwest Iberia” no Baixo Guadiana, que está associada ao ICES e 

NOAA https://www.st.nmfs.noaa.gov/copepod/time-series/pt-30201/ e integra o 

programa de Voluntariado Ambiental para Água, da Agência Portuguesa do Ambiente, 

do qual já recebeu, vários anos consecutivos, distinções de mérito pela sua atividade. 

Co-coordena, o Grupo de Investigação ECOREACH "Ecologia e Restauração de Habitats 

Ribeirinhos, Estuarinos e Costeiros" no Centro de Ciências do Mar (CCMAR), onde 

integrou também a direção deste centro de investigação, entre 2010-2012 e 2015-2018. É 

editora associada das seguintes revistas científicas: Estuarine Coastal Shelf Science 

(Elsevier) e Diversity (MDPI). Os seus principais interesses de investigação incluem a 

ecologia estuarina e marinha; dinâmica trófica e condição nutricional desde alforrecas, 

peixes, tartarugas até mamíferos marinhos; os efeitos das alterações globais nos 

ecossistemas aquáticos, nomeadamente: regularização de caudal, impactos de espécies 

não nativas, plastificação do planeta, acidificação do oceano 

https://www.researchgate.net/profile/Maria_Teodosio_Chicharo  

Tem integrado o painel de avaliação de projetos e bolsas do Expertpanel BIO3: 

Biodiversidade e Ecologia da Fundação de Investigação da Flandres (FWO- Bélgica), 

além de ter sido membro do Painel de Ciências Marinhas e de Ciências Biológicas da 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). Participou em mais de 25 projetos de 

investigação nacionais e internacionais. Contribuiu em vários livros e publicou mais de 

80 artigos  http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56196396700  
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