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Conselho Directivo
José Guerreiro *
E D I T O R I A L
Caras e caros colegas
Ao tomarmos posse das nossas funções de direcção da
Ordem dos Biólogos, assumimos como uma das
prioridades, para além do expresso no programa
eleitoral, a comunicação e divulgação das iniciativas que
se vão tomando. Cremos que esta é a forma mais
expedita de vos pôr a par das actividades do Conselho
Directivo Nacional, Delegações Regionais, Colégios e
demais orgãos da OBIO.
Assim, foi dada prioridade aos contactos institucionais
visando a prossecução do estipulado no programa de
acção sufragado. Realcem-se as questões relacionadas
com a formação profissional contínua e apoio aos
desempregados (vide Formação), bem como a boa
execução das acções de formação do Programa
PRODEP, destinado aos nossos colegas do ensino básico
e secundário.
Num momento em que o Processo de Bolonha entra em
curso e muitas reestruturações se avizinham é crucial
que a cuidada e atempada análise do mercado de
trabalho em Biologia seja devidamente estudada, por
forma a que a empregabilidade dos futuros licenciados
seja efectiva. Crucial é também a defesa de uma
formação não especializada precocemente e que, pelo
contrário, sejam as pós-graduações ou cursos de
especialização a cumprirem essa tarefa. Da mesma
forma o lançamento de acções de formação e reciclagem
que permitam a mobilidade no emprego, constituem
medidas essenciais para prevenir as naturais oscilações
do mercado de trabalho. A Obio irá lançar um
Observatório para acompanhar estas questões e
simultaneamente o Centro de Formação Profissional.
Por fim, tem sido nossa preocupação acompanhar as
reformas políticas que incidem sobre os diversos
sectores de actividade dos biólogos. O conjunto de
audiências formais já realizadas, dão o sinal claro do
estabelecimento de canais directos de consulta entre os
responsáveis políticos de cada um dos sectores e a
Ordem dos Biólogos, como é prática corrente em
sociedades democráticas.
Certos de contarmos com o vosso apoio empenhado
esperamos também as vossas contribuições.
Com cordiais saudações biológicas
*Bastonário

O Conselho Directivo Nacional, tendo iniciado as suas
funções no final de Abril tomou de imediato uma série de
iniciativas, das quais se relevam as seguintes:

1) Audiências
! Ministro da Saúde: Foram, entre outras, abordadas
temáticas relacionadas com o exercício profissional na
Saúde, nomeadamente as especificidades inerentes à
Carreira de Técnicos Superiores de Saúde. Sugerida a
elaboração de uma “Estratégia Nacional de Ambiente e
Saúde Pública”. Retomada a proposta de alteração
legislativa do Conselho Nacional de Ética para as Ciências
da Vida apresentada à Assembleia da República na
passada legislatura. Estabelecidos mecanismos de
consulta mútua.
! Ministro da Agricultura e Pescas: Focados aspectos
gerais da política para o sector, com especial destaque
para as questões relacionadas com o exercício
profissional dos biólogos. A OBIO defendeu a
manutenção da autonomia científica estrutural do
IPIMAR, dada a importância estratégica que o Mar possui
para Portugal e a relevância desta área de investigação e
desenvolvimento, tendo realçado o especial contributo e
necessidade do trabalho que tem vindo a ser
desenvolvido pelos bolseiros de investigação.
Estabelecidos mecanismos de consulta mútua.
! Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e
Ambiente: Abordados aspectos gerais do programa de
governo. Sugerido a criação de um programa de idênticas
características ao POLIS, mas exclusivo para a Rede
Nacional de Áreas Protegidas (na sequência das
conclusões do I Congresso Nacional da OBIO). Acordados
princípios de colaboração na área da consultoria
ambiental, formação e educação ambiental, a concretizar
em breve. Estabelecidos mecanismos de consulta mútua.
! Ministro da Ciência e Ensino Superior: Abordados
aspectos gerais relativos à política para o ensino superior
e politécnico bem como o papel do Conselho Nacional
de Avaliação do Ensino Superior. Abordada a questão da
acreditação profissional em Biologia. Abordada a reforma
curricular face ao processo de Bolonha e a necessidade
crucial da não especialização precoce nas licenciaturas
em Biologia. Abordada a necessidade de formação
constante ao longo da carreira profissional e o papel das
pós-graduações. Abordada a questão da necessidade de
autonomia científica da investigação das pescas e do mar
face à fusão INIA/IPIMAR. Acordado o lançamento de um
Observatório sobre Biologia e Emprego bem como a
realização de um encontro de Biólogos da CPLP.
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! Região Autónoma dos Açores (RAA)
# Secretário Regional da Educação: acordado o
processo de reconhecimento do Centro de Formação
PRODEP na RAA e a extensão de acções já para o
próximo ano. Acordado também o futuro
reconhecimento do Centro de Formação INOFOR na
RAA. Estabelecidos os princípios de financiamento.
# Secretário Regional do Ambiente: acordado o
estabelecimento de protocolos de colaboração nas área
de impacto ambiental e conservação da natureza.
! Região Autónoma da Madeira (RAM)
# Estabelecidos contactos com o Secretário Regional do
Ambiente e responsáveis da Educação. Acordados os
modelos de colaboração em ambos os sectores.
! Presidente do Conselho Directivo da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa: Acordados
modelos de cooperação institucional. Analisada a
restruturação curricular das Licenciaturas em Biologia.
! Presidente do Instituto de Emprego e Formação
Profissional: Acordado a aplicação da medida “Estágios
Profissionais” para jovens licenciados em biologia que
desejem estagiar no sector privado, com remuneração
equivalente a dois salários minímos (vide Notícia em
Formação).
! Gestor do Programa Operacional de Emprego,
Formação e Desenvolvimento Social: Acordado a
operacionalização de um programa de formação para

! biólogos desempregados inscritos nos centros de
emprego (vide Notícia em Formação).
2) Medidas
! Lançamento do processo de acreditação da Ordem dos
Biólogos junto do INOFOR e abertura da bolsa de
formadores.
! Extensão dos programas de formação, nomeadamente
do PRODEP às Regiões Autónomas.
! Lançamento do I Encontro Nacional de Quadros
Dirigentes da Obio para finais 2002.
! Recomposição dos Colégios da OBIO.
! Reformulação da política de comunicação da OBIO.
! Constituição de um programa de apoio financeiro
interno para acções estruturantes designado por
Programa de Desenvolvimento Estratégico.

Tomada de Posse dos Órgãos
Regionais da Ordem dos
Biólogos
Com a cerimónia de tomada de posse da Delegação Regional
de Lisboa e Vale do Tejo, no passado dia 5 de Junho terminou o
ciclo de renovação de todos os corpos dirigentes da Ordem
dos Biólogos, tanto no continente como nas Regiões
Autónomas.

Delegações Regionais
DR da Madeira
Delegação Regional da Madeira
debate reforma do 3.º Ciclo do Ensino Básico
A Delegação Regional da Madeira organizou no passado dia 10 de Junho, uma conferência intitulada “As ciências
naturais na reorganização curricular do ensino básico” que contou com a presença da vogal do Conselho
Directivo, Maria de Jesus Fernandes. Foram discutidos o conteúdo do novo programa de Ciências Naturais,
bem como a articulação com a Fisico-Química no que diz respeito sobretudo à gestão das cargas horárias entre
as duas disciplinas, reunidas agora num único bloco.
Dado que a reforma entra em curso para os alunos do 7.º Ano, já no próximo ano lectivo, foi sobretudo focada
a necessidade de dar às escolas a flexibilidade e algumas orientações por forma a que estas possam gerir a carga
horária e os curricula das duas disciplinas.
Esta reforma reintroduz as ciências naturais no 9.º Ano de escolaridade, uma reivindicação de há muito da
Ordem dos Biólogos, que sempre defendeu aa não interrupção da disciplina. Espera-se que a boa gestão das
duas disciplinas e das suas cargas horárias seja um instrumento de promoção da literacia científica para os
alunos que concluam a escolaridade obrigatória.
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DR da Madeira (cont.)
Ricardo Nogueira
Mendes *
Nota do Director
Após a reflexão merecida e enaltecendo o mérito de
todos os que contribuíram ao longo dos anos, foi decidido
na última reunião do Conselho Directivo reformular por
completo a Folha Informativa. Decidiu mudar-se o
caracter editorial, a apresentação gráfica, e por fim
também o nome.
Não se fez a mudança por simples capricho, mas sim
porque é já altura de a Ordem dos Biólogos ter um espaço
noticioso próprio, que melhor sirva para dar
conhecimento das actividades da OBIO a todos os
membros da Ordem dos Biólogos.
Este é um número zero para que possamos ganhar com as
sugestões dos membros da OBIO, no entanto, em linhas
gerais é este o novo projecto que queremos promover:
! Periodicidade de 10 números por ano (o que excluie
os meses de Agosto, e de Dezembro) em formato
papel, mas que irá também estar disponível em
formato electrónico na página de internet da Ordem
dos Biólogos (que será também alvo de uma profunda
restruturação);
! Espaços noticiosos próprios para o Conselho
Directivo, as Delegações Regionais, os Colégios, a
Formação e as Relações Internacionais, com especial
destaque para a ECBA;
! Espaço de participação para os membros da OBIO;.
! Recuperação das Biogafes;
! Divulgação dos principais eventos relacionados com o
exercício profissional de Biólogo;
Os pedidos de divulgação devem ser solicitados
através de email, carta ou fax, para Notícias da Ordem
Divulgações, tendo sempre em atenção que por
questões de prazos de produção estes deverão ser
sempre feitos com uma antecedência mínima de um
mês em relação à publicação. Esta será no entanto,
sempre sujeita a critérios editoriais e de espaço. Mas,
para que nenhuma divulgação deixe de ser feita, vamos
passar a fazer semanalmente por email o anúncio de
congressos, seminários, cursos, workshops, etc. que
quer os membros da OBIO, quer os vários promotores
nos solicitam. Solicitamos por isso que nos façam
chegar os endereços de correio electrónico
actualizados.
Fica aqui também o desafio, para que colaborem com o
Notícias da Ordem, e para que participem de uma forma
activa na própria Ordem dos Biólogos.
* Vogal do Conselho Directivo

Nova sede da Delegação Regional da Madeira
Por protocolo com o Governo Regional foram inauguras as
novas instalações da Delegação Regional da Madeira que
passa a ter os seguintes contactos:
Conselho Regional da Madeira
da Ordem dos Biólogos
Complexo Habitacional da Nazaré
Av. Colégio Militar
Cave dos Blocos, 17, 19, 21 Sala E
9000-135 FUNCHAL
Tel. 291-77 34 36
Fax: 291-77 34 63
E-mail:ordembiologosmad@mail.telepac.pt

DR dos Açores

Reunião com o Secretário Regional da
Educação da RAA
José Azevedo, Presidente da Delegação Regional dos
Açores, e José Guerreiro, Bastonário da Ordem dos
Biólogos, reuniram com o Secretário Regional da Educação
da RAA. Nesta reunião ficou acordado, o processo de
reconhecimento do Centro de Formação PRODEP da
Ordem dos Biólogos na RAA, o que permitirá a extensão das
suas acções de formação a toda a região.
Assim sendo, estão já a ser preparadas acções de formação
para professores do ensino básico e secundário que irão
ocorrer já durante o Ano de 2003.

Reunião com o Secretário Regional do
Ambiente da RAA
O Presidente da Delegação Regional dos Açores e o
Bastonário Ordem dos Biólogos reuniram com o Secretário
Regional do Ambiente, tendo sido aproveitada a
oportunidade para debater temas como o processo de
Estudos de Impacte Ambiental (EIA), Eco-Gestão e
Auditoria, Áreas Protegidas e Rede Natura 2000 e ainda
Águas e Resíduos.
No respeitante aos processos de EIA em particular, foi
abordada a hipótese da participação da Delegação Regional
através da formação de uma bolsa de consultores, nos
moldes previstos no Decreto-Lei n.º 69/2000. Foram ainda
propostos a criação de cursos de formação específicos para
as áreas de EIA, Eco-Gestão e Auditoria Ambiental e de
Gestão e Conservação da Natureza a serem promovidos
pela Ordem dos Biólogos.
Ficaram ainda acordados o estabelecimento de protocolos
de colaboração nas áreas de impacto ambiental e
conservação da natureza.
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DR do Centro
DR Centro vai promover o

1.º Congresso Mundial
de Educação Ambiental
A Delegação Regional do Centro da Ordem dos
B i ó l o g o s v a i c o - o r g a n i z a r o “ F i r s t Wo r l d
Environmental Education Congress” (1WEEC), que se
realizará entre 20 e 24 de Maio em Espinho.
O principal objectivo do 1WEEC é criar uma
plataforma para que cientistas, investigadores,
professores, políticos, ambientalistas e os meios de
comunicação em geral possam discutir técnica e
cientificamente a educação ambiental numa
perspectiva integrada e baseada em resultados
anteriores.
O 1WEEC para além das sessões plenárias, das
apresentações de pósteres terá também vários
workshops dedicados a várias áreas desde a Ética à
Avaliação de Projectos de Educação Ambiental.
Dado o grande interesse que se espera que este

Internacional
Ordem dos Biólogos continua na
Presidência da ECBA
Decorreu nos dias 31 de Maio e 1 de Junho a reunião
anual do Conselho da ECBA
European Countries
Biologists Association, durante a qual o representante da
Ordem dos Biólogos na ECBA, António Domingos Abreu
foi reconduzido, por unanimidade, na sua qualidade de
Presidente da Direcção.
Para este segundo mandato, as linhas prioritárias de acção
assentam em dois eixos fundamentais. Em primeiro lugar,
consolidar a estrutura administrativa e funcional da ECBA
ao nível do seu funcionamento interno, perspectivando
ainda o alargamento da ECBA às associações de biólogos
dos países em vias de adesão à União Europeia. Em
segundo lugar, concluir o plano estratégico de política da
ECBA para os próximos anos, incluindo no mesmo as
áreas prioritárias de intervenção, a saber: biotecnologia,
saúde humana, ambiente, biodiversidade e formação
contínua.
A actual Direcção da ECBA é constituída por António
Domingos Abreu (Portugal), Presidente; Anne Louise
Mork, (Dinamarca), Secretária Geral e Peter Oeggl,
(Áustria), Tesoureiro.

congresso mundial vá despertar, entre outros, junto de
professores do ensino básico e secundário, foi
solicitada a acreditação do 1WEEC junto do PRODEP
através do Centro de Formação da Ordem dos
Biólogos.
Mais informações poderão ser consultadas em
www.1weec.net ou em info@weec.net e serão
também anunciadas nas próximas edições do Notícias
da Ordem.

DR do Alentejo
Delegação Regional do Alentejo reúne com o
Presidente da Câmara Municipal de Évora
A Delegação Regional do Alentejo da Ordem dos Biólogos
reuniu, no passado dia 7 de Junho, com o Presidente da
Câmara Municipal de Évora, Dr. José Ernesto Oliveira. Nessa
reunião, a Delegação deu a conhecer o seu plano de
actividades e manifestou disponibilidade de colaboração nas
área do Ambiente e Formação. Dada a urgente necessidade
de existir uma Sede para a Delegação Regional, foi
formalizada uma proposta para ser apreciada em reunião de
Câmara.

Nova Sede da ECBA
Tendo em vista garantir uma maior funcionalidade e
capacidade administrativa, a ECBA acaba de assegurar a
instalação de uma sede permanente em Londres, junto do
Institute of Biology, dispondo também de um funcionário
(Tony Allen)que desempenha funções de secretário
executivo da ECBA. O novo endereço da ECBA é:
20 Queensberry Place
London
SW7 2DZ
UK
Telefone: +44 20 75818333 (ext 250)
Assim, e sem prejuízo do funcionamento através das
associações nacionais, qualquer biólogo europeu pode agora
dirigir-se directamente à ECBA, quer fisicamente, quer
através de correio electrónico - contacto ecba@iob.org.
A renovação do título de EurProBiol pode, a partir de agora
ser tratada directamente com o secretariado da ECBA,
facilitando-se deste modo as respostas directas aos biólogos
europeus, cabendo então à ECBA a necessária articulação
com as associações nacionais.
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Colégios
Ambiente

Biologia Humana e Saúde

O Conselho Directivo renovou o mandato da
Comissão Directiva do Colégio de Ambiente, a
qual é constituída por: Ricardo Melo, Fernando
Gonçalves, Henrique Queiroga e Pedro Raposo
respectivamente Presidente, Vice-Presidente,
Secretário e Suplente da Mesa do Plenário e ainda
por Rui Tomás Marques Presidente, José Lino
Costa, Francisco Moreira, Susana Dias, António
Martins Vogais e Paula Chainho Suplente da
Comissão Directiva.

O Conselho Directivo renovou o mandato da Comissão
Directiva do Colégio de Biologia Humana e Saúde, a qual é
constituída por: Maria Teresa Porto Presidente; Cláudia de
Matos Júlio Secretário; Emília Rosado Moura Arranhado, Ana
Cristina Pais Sousa Duarte e Bárbara Sofia Nunes Lopes
Marques Vogais; Maria Margarida Menezes Ferreira e
Carolino José Nunes Monteiro Suplentes.
Educação

O Conselho Directivo decidiu reformular o anterior colégio de
Educação e Formação, saudando o trabalho desenvolvido
O Colégio de Ambiente da Ordem dos Biólogos pelos colegas nele envolvidos. Está agendada para Setembro a
realizou no passado mês de Junho uma sessão estruturação do novo de colégio agora designado COLÉGIO
pública intitulada “Dez Prioridades para o DE EDUCAÇÃO.
Ambiente”, na qual se procedeu à entrega das
cédulas profissionais. Recordamos a todos os Biotecnologia
membros que por qualquer motivo ainda não
Em conformidade com o disposto no programa eleitoral o
tenham recebido as novas cédulas (que
Conselho Directivo Nacional decidiu criar o Colégio de
substituem as anteriores) que as devem solicitar
Biotecnologia, tendo nomeado Presidente da Comissão
na sede nacional.
Instaladora o Prof. Carolino Monteiro.

Representações Institucionais
Conselho Nacional de Avaliação do Ensino

Profissões Liberais neste conselho e actual

Superior - Designado o novo representante da

bastonário da OBIO, coordenou um grupo de

O B I O , o V o g a l d a D i r e c ç ã o Pr o f . D i o g o

trabalho integrando representantes de diversos

Figueiredo.

Conselhos Europeus de Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, o qual produziu um

Conselho Nacional de Profissões Liberais
A OBIO mantém a sua participação no CNPL de
cuja direcção faz parte. Está previsto para o final
de 2002 ou início de 2003 a realização de um
Congresso do CNPL.

documento de recomendação ao Parlamento
Europeu e Comissão para a implementação de
uma directiva sobre Gestão Integrada da Zona
Costeira. Essa recomendações encontram-se já
integradas no documento do Parlamento Europeu

Conselho Nacional de Ambiente e

(2002/413/EC) de 30 Maio de 2002 publicado no

Desenvolvimento Sustentável
O representante do Conselho Nacional de

Jornal Oficial das Comunidades Europeias em 6 de
Junho (L 148/24).
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Formação
BIÓLOGOS
DESEMPREGADOS

ATENÇÃO!
Tendo em vista o apoio aos biólogos
desempregados vai a Direcção
Nacional apresentar uma
c a n d i d a t u r a a o Pr o g r a m a
Operacional Emprego, Formação e
Desenvolvimento Social (POEFDS).
Neste sentido o Conselho Directivo
vem por este meio apelar aos
BIÓLOGOS que de facto se
encontram na situação de
DESEMPREGADOS, que se
inscrevam nos Centros de Emprego
da sua área de residência, por forma a
poderem vir a frequentar estes
cursos. Lembramos que caso se
encontrem em situação de
desemprego, mas não estejam
inscritos como tal, junto dos Centros
Regionais do Instituto do Emprego e
Formação Profissional (IEFP), não
poderão frequentar nenhum destes
cursos.
Para aqueles que se encontram à
procura do primeiro emprego, estão
também previstas outras medidas,
nomeadamente associadas à medida
Estágios Profissionais.

Estágios Profissionais
Tendo em vista a inserção de recém-licenciados na vida profissional activa, vai
a Ordem dos Biólogos candidatar-se como entidade organizadora à medida
Estágios Profissionais do Instituto de Emprego e Formação Profissional
(IEFP).
Esta medida visa sobretudo, possibilitar aos recém licenciados um estágio
profissional em contexto real de trabalho, por forma a facilitar e promover a
sua inserção na vida activa, possibilitando ao mesmo tempo que as empresas
tomem contacto com as novas formações e competências profissionais.

Bolsa de Formadores da Ordem dos Biólogos
Tal como foi anunciado durante a campanha eleitoral e incluído no programa
de actividades para o presente ano, está o Conselho Directivo empenhado na
acreditação do futuro Centro de Formação Profissional da Ordem dos
Biólogos junto do INOFOR.
Torna-se por isso necessária a constituição de uma bolsa de formadores, que
se quer de âmbito nacional, e que deve estar apta à formação profissional
dentro dos vários domínios do exercício profissional das ciências biológicas,
tanto para Biólogos como para não Biólogos.
Para além dos cursos que serão promovidos pela Ordem dos Biólogos,
pretende-se também dar resposta às várias solicitações que outros centros
de Formação Profissional por vezes nos fazem quando procuram formadores
com perfis específicos, pelo que se pretende divulgar a Bolsa de Formadores,
nomeadamente junto dos nossos parceiros do CNPL e do mercado de
formação em geral.
Para fazer a inscrição na bolsa, basta enviar a seguinte documentação para a
Sede Nacional:
! Ficha de candidatura - a obter em
www.iefp.pt/certificacao/Fichas/Anexo2FicCandCert.html;
! Fotocópia (autenticada) do Bilhete de identidade;
! Fotocópia (autenticada) do Certificado de Habilitações Literárias;
! Fotocópia (autenticada) do Certificado de Formação Pedagógica
de Formadores (inclui datas conteúdos e duração total)
! C.V resumido (deve incluir a experiência de formador, caso exista)
Estes dados serão depois carregados em suporte informático por forma a
facilitar a sua actualização e consulta sempre que necessária.

LIFE-NATUREZA - Anúncio
Foi publicado a 19 de Julho de 2002, no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º C 146/13, o convite à apresentação de propostas para o
exercício da selecção de 2003 do LIFE-Natureza. Os formulários de
candidatura e demais documentação encontram-se disponíveis em
www.icn.pt ou em www.europa.eu.mt/comm/life/home. Os projectos
deverão ser submetidos até 30 de Setembro de 2002 à autoridade nacional.

Instituto de Conservação da Natureza
Mário Silva
R. Filipe Folque, 46, 3.º, 1050 114 Lisboa
Fax: 21 357 4771
Email: msilva@icn.pt
Deverão ser apresentadas 3 cópias em
formato papel e uma em formato
electrónico.
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Iniciativas

Espaço Membros

“First World Environmental Education
Congress”

Os textos para publicação devem ser assinados e
por questões de espaço não deverão ter mais de
500 caracteres.

Co-organização da Delegação Regional do Centro da
Ordem dos Biólogos

Está feito o convite para participarem.

20 - 24 de Maio de 2003
Espinho, Portugal
Contactos
Rua 15, 349
4500 Espinho
Portugal
www.1weec.net
info@weec.net

Ciclo de Workshops Temáticos
Organização: Colégio de Biologia Humana e Saúde

1º Workshop Novembro de 2002
"O uso de marcadores genéticos para o
conhecimento de genes associados a
patologia numa população"
Tema:

Conferencista - Prof. Doutor Carolino Monteiro
Local, dia e condições de inscrição - a indicar no próximo
Notícias da Ordem
2º workshop - Fevereiro - 2003
3º workshop - Outubro - 2003

II Encontro “O Biólogo na Saude “

Biogafes
Pois é, as BIOGAFES estão de volta! Mas para que
esta rubrica tenha sucesso é necessária a
colaboração de todos. Basta enviar por email, ou
fax para a sede nacional da Ordem dos Biólogos e
indicar o assunto “BIOGAFES”, juntamente com
com as referências da fonte, data de publicação e
caso seja possível da autoria da mesma.
Contamos com a colaboração de todos, para que
na próxima edição no Notícias da Ordem esta
coluna esteja devidamente preenchida.

O que têm sido dito!
Decidiu-se criar este novo espaço que servirá
entre outros, para tomar o pulso ao que se passa
no geral com o nosso exercício profissional.
Contribuições deverão ser enviadas através de
email, carta ou fax para Notícias da Ordem O que
têm sido dito e devem conter as referências da
fonte e data de publicação.

Maio 2003
Organização: Colégio de Biologia Humana e Saúde
Temas, local e data definitiva serão anunciados numa das
próximas edições do Notícias da Ordem.

Qualquer esclarecimento sobre o conteúdo do Notícias da Ordem deverá
ser solicitado ao Director, através de email, carta ou fax, ou junto do
secretariado da Sede Nacional da Ordem dos Biólogos.

A Ordem dos Biólogos é membro das seguintes organizações
International Union of Biological Scienses
European Countries Biologists Association
Conselho Nacional das Profissões Liberais
Federação Portuguesa de Associações e Sociedades Científicas

Direcção: Ricardo Nogueira Mendes
Colaboraram neste número:
António Domingos Abreu,
Diogo Figueiredo, José Azevedo e
José Guerreiro
Ordem dos Biólogos
Rua José Ricardo, 11 - 2ºE,
1900 - 286 Lisboa
tel/fax: 351 21 8401876
sn.ordem.biologos@mail.telepac.pt
www.ordembiologos.pt

