
 

 

 

Caros membros da Ordem dos Biólogos, 

 

Vivemos atualmente uma difícil época que nos obriga a ajustes constantes de agendas e a 

frequentes alterações das nossas ações planeadas. 

Neste cenário de pandemia e de parcial-total confinamento, o Conselho Diretivo da Ordem dos 

Biólogos, em estreito entendimento com a Comissão Eleitoral responsável pela organização 

das próximas eleições para os órgãos sociais da Ordem dos Biólogos, decidiu prorrogar alguns 

dos prazos dos procedimentos eleitorais, sem contudo alterar a data do ato eleitoral. Pedimos 

por isso a vossa atenção e tolerância para estas alterações, que se destinam apenas a facilitar 

o processo a todos os colegas que preparam candidaturas a órgãos sociais, mas também a 

todos os membros efetivos que desejem regularizar a sua situação para poderem livremente 

exercer o seu direito de voto. 

 

Assim, informamos que: 

1 – O prazo de entrega de listas de candidatos aos Órgãos Nacionais, Órgãos Regionais e/ou 

Direção dos Colégios de Especialidade foi prorrogado até dia 25 de janeiro de 2021. As listas 

podem ser entregues por e-mail até às 23:59 desse mesmo dia para 

sede.nacional@ordembiologos.pt. Apenas as candidaturas registadas deste modo serão 

válidas. Complementarmente, podem ainda ser remetidas por correio (CTT) para a morada da 

Sede Nacional: Rua Cidade de Rabat, nº 39 – r/c | 1500-164 Lisboa.  

2 – Têm direito de voto os membros efetivos ou honorários que tenham sido efetivos, com a 

inscrição em vigor e no pleno exercício dos seus direitos. Caso a inscrição não se encontre em 

vigor à data de hoje, pode ser regularizada até ao próximo dia 20 de janeiro de 2021. 

3 – Em função do encerramento das sedes físicas da Ordem dos Biólogos por motivos da 

pandemia, os cadernos eleitorais serão disponibilizados por meio eletrónico no próximo dia 

21 de janeiro, dia em que serão informados todos os membros sobre o modo como poderão 

consultar a sua situação no caderno eleitoral. As correções/alterações ao caderno eleitoral 

decorrerão até ao próximo dia 25 de janeiro, pelas 18:00 h. 

4 – Os cabeças de lista serão informados sobre a conformidade da sua respetiva lista, 

garantindo que cumprem todos os critérios de admissão, até ao dia 30 de janeiro de 2021. Os 

votos por correspondência começarão a ser enviados na primeira semana de fevereiro. 

NOTA1: Atendendo ao atraso no funcionamento dos correios, solicitamos a todos os membros 

que enviem os seus votos o mais cedo possível, depois de terem recebido os respetivos 
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envelopes, para evitar atrasos. Serão aceites todos os votos com data de correio até ao dia 15 

de março.  

NOTA 2: Todos os membros que tenham mudado de Morada recentemente devem proceder à 

devida atualização através do email sede.nacional@ordembiologos.pt até dia 25 de janeiro de 

2021, impreterivelmente. 

 

 

Lisboa, 13 de janeiro de 2021 
 

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral das Ordem dos Biólogos 

 

 

Maria Amélia Loução 

 

Prof.ª Doutora Maria Amélia Botelho de Paulo Martins Campos Loução 
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