PROGRAMA DE AÇÃO
Quadriénio 2021-2025
PELOS BIÓLOGOS, PELA LIDERANÇA, PELA DIPLOMACIA E PELA JUSTIÇA

LISTA CANDIDATA AOS
ÓRGÃOS NACIONAIS DA ORDEM DOS BIÓLOGOS

Ordem dos Biólogos: resulta da Associação Portuguesa de Biólogos, pelo Decreto-Lei 183/98,
fundada em 1987 por um conjunto alargado de biólogos de todo o País e de diversas
especialidades, com o intuito de promover a profissão de Biólogo em todas as suas vertentes,
assegurar a qualidade do serviço profissional à comunidade, baseado na constante atualização de
conhecimentos e intervir publicamente nos assuntos da sua competência e responsabilidade, como
dever público de contribuir para o conhecimento e literacia da sociedade e melhor governação.
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QUE VISÃO TEMOS
QUAIS OS PRINCIPAIS DESAFIOS PARA O QUADRIÉNIO
......... ......... .........

Somos um grupo plural, dinâmico e multifacetado de Biólogos oriundos de
diferentes geografias, academias e carreiras profissionais, que conjuga diversas
gerações e formas de estar, fazer, sentir, ensinar e comunicar a Biologia, nas
suas mais distintas disciplinas, especificidades e urgências.

Somos um grupo plural e multifacetado de BIÓLOGOS oriundos de diferentes geografias,
academias e carreiras profissionais, atravessando diversas gerações e formas de estar, de
fazer e sentir a Biologia.
UNE-NOS a consciência de pertencer a uma mesma classe profissional que compreende
da mesma forma o fenómeno da Vida, bem como a perceção da importância que a Ordem
dos Biólogos tem numa Sociedade continuamente em mudança, o seu papel como
potenciador do contributo dos Biólogos para uma Sociedade mais sustentável e inclusiva,
e como garante da qualidade e da ética no exercício da profissão.
UNE-NOS igualmente a perceção de que uma Ordem forte, capaz de garantir ao País a
regulação da profissão nas suas diferentes áreas e formas de atuação, contribuirá para
um maior e melhor reconhecimento dos Biólogos e para criar melhores condições para
os profissionais de Biologia, independentemente do local, a área, entidade patronal ou
âmbito de atividade em que estes se inserem.
Somos uma candidatura que persegue a TRADIÇÃO da Ordem dos Biólogos, e da
Associação Portuguesa de Biólogos, desde a sua criação – a da dignificação da instituição
e de todo o património e história que já conquistou; e que também pretende realizar a
TRANSIÇÃO para os desafios que se avizinham aos Biólogos e à Sociedade, dotando a
Ordem de dirigentes (e mecanismos) que acompanhem o tempo e Mundo em que vivemos.
Em Portugal, os Biólogos precisam de uma Ordem forte, afirmativa, interveniente e
credível, que regule e apoie a atividade profissional e que ajude a colocar a Biologia na
agenda pública e política.
A Ordem precisa dos Biólogos para poder cumprir os seus desígnios institucionais.
Propomo-nos continuar A VALORIZAR A PROFISSÃO e a sua função na Sociedade do
Século XXI, aumentando a visibilidade dos Biólogos e da Ordem, como uma via para
atingir este propósito.
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Os tempos que vivemos demonstram A NECESSIDADE E URGÊNCIA de uma literacia
biológica que compreenda o fenómeno da vida, mas também a importância da utilização
dos conhecimentos biológicos para garantir a qualidade de vida das sociedades humanas
e a sua relação harmoniosa e sustentada com o nosso Planeta.
Os Biólogos são os melhores intérpretes profissionais deste grande desiderato que é a
sustentabilidade do nosso planeta e a sobrevivência da espécie humana em equilíbrio
com os restantes organismos vivos. A Ordem tem como grande objetivo garantir que a
atuação dos Biólogos permite às sociedades humanas atingir essa aspiração.

Assim, a nossa VISÃO para a Ordem dos Biólogos no próximo quadriénio, passa por
dignificar a biologia como ciência e profissão, valorizando e regulando o papel do biólogo
enquanto profissional e o seu contributo para uma sociedade mais sustentável, resiliente
e inclusiva.

Nesse sentido, a nossa MISSÃO para próximos quatro anos, num quadro de transparência
e excelência será:
✓ Garantir e contribuir para o exercício da profissão de Biólogo, sob os mais
elevados padrões de qualidade e responsabilidade ética e deontológica;
✓ Promover a capacitação, a valorização e a dignificação socioprofissional dos
Biólogos;
✓ Contribuir para a divulgação da biologia e literacia biológica como garante da
sustentabilidade e de uma sociedade mais justa e inclusiva.

PRINCIPAIS DESAFIOS:
Entre os principais desafios que se colocam aos Biólogos a exercer em Portugal e à sua
Ordem, para além da garantia da qualidade e da ética no exercício da profissão,
priorizamos para o próximo quadriénio:
• Contribuir para a empregabilidade e estabilidade profissional dos Biólogos, bem
como a renovação e sustentabilidade dos recursos humanos nos serviços públicos,
como garante da qualidade e da persistência dos processos e do conhecimento;
• Promover a formação e a literacia biológicas, nos diversos domínios das Ciências
da Vida, das características dos seres vivos, à Ecologia, à interação com o Ambiente,
às alterações climáticas, à Saúde e sua relação com o Ambiente e a Ecologia;
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• Intervir publicamente, como dever ético e obrigação, em todos os domínios da
nossa competência profissional, emitindo pareceres fortemente fundamentados,
técnica e cientificamente, onde os Colégios deverão ter um papel fundamental;
• Contribuir para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
em particular através do desenvolvimento da “Agenda 2030 do Biólogo”, incidindo
sobre as ações com especial incidência nos Objetivos que mais diretamente se lhes
associam (ODS 03, 04, 08, 12, 13, 14, 15, 17).
Neste sentido, a nossa Equipa elegeu três grandes desafios:
•

A Biodiversidade, a Conservação e uso sustentável do Património Natural, baseado
num conhecimento efetivo e integral do seu valor, tangível e intangível;

•
•

A Biologia ao serviço da melhor Saúde Pública e Qualidade de Vida;
O Mar Português e os desafios da Década dos Oceanos.

LINHAS DE AÇÃO:
✓
Saber “quantos somos, onde estamos e o que fazemos em 2021”. De modo a
podermos cumprir a missão que nos propomos, precisamos, em primeiro lugar, de
conhecer bem a nossa classe profissional. Em 2003, a Ordem dos Biólogos lançou o
Observatório Biologia e Sociedade, que teve como objetivo avaliar e monitorizar a
situação da Biologia em Portugal. Dezoito anos volvidos, e após um período de intensa
mudança e transformação, parece-nos importante perceber “quem somos em 2021”,
quantos somos, quais os percursos, quais as novas áreas emergentes, qual a sua relação
com a Ordem.
✓
Identificar oportunidades de promoção da empregabilidade em Biologia,
designadamente, através da organização de formação complementar em gestão e
desenvolvimento de projetos, inovação e empreendedorismo, no exercício da profissão
de biólogo;
✓
Incentivar e promover uma maior presença dos Biólogos na Sociedade,
aumentando e melhorando a comunicação da Ordem – a nível interno e externo, com uma
linha editorial muito bem organizada e ainda mais eficaz;
✓
Promover a forte articulação entre os Órgãos Eleitos e a incrementar a
participação dos membros na vida da Ordem, contribuindo para o sentimento de
pertença e de partilha que ajude a concretizar a missão que nos propomos e dê
visibilidade aos Biólogos e à Biologia no nosso país;
✓
Marcar a agenda nacional em torno das Ciências Biológicas, promovendo eventos que
possam contribuir para o debate dos grandes desafios do século XXI.
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EIS, SECTORIALMENTE, E DE UMA FORMA GENÉRICA, AS PROPOSTAS:

AMBIENTE
Neste domínio, a atividade da Ordem terá como principais objetivos:
✓ Estruturar o Colégio do Ambiente, de forma a que contribua para a regulação da
atividade dos Biólogos que trabalham na área do ambiente;
✓ Garantir que as análises/avaliações, monitorização, seguimento, conhecimento e
apoio à tomada de decisão se façam com a melhor e mais actual informação
possível; e que as atividades socioeconómicas possam incorporar as melhores
práticas, reduzindo os impactes negativos, promovendo a eficiência (Economia
Circular), e promovendo a adaptação e resiliência dos sistemas naturais e
socioeconómicos face às mudanças globais;
✓ Promover a formação técnico-profissional contínua, garantindo que os Biólogos a
exercer nas área do ambiente acompanhem e apliquem a evolução do
conhecimento nas suas dinâmicas profissionais;
✓ Contribuir para o debate público informado, no domínio do ambiente, ajudando a
que a sociedade possa responder de modo informado e consciente às decisões e
desafios ambientais;
✓ Ter um papel ativo junto das organizações que representam o meio empresarial,
promovendo os objetivos da Sustentabilidade, da Conservação da Natureza e da
Biodiversidade, bem como o papel dos Biólogos nesse desiderato;
✓ Considerando que a Economia Circular e o Green Deal são dois dos grandes
desafios da União Europeia para os próximos anos, a Ordem irá contribuir para
que os Biólogos possam ser um agente ativo e ter um contributo efetivo na procura
de soluções para os vários desafios.

EDUCAÇÃO
Neste domínio, a atenção da Ordem focar-se-á:
✓ No ensino das Ciências da Natureza e da Biologia nos ensinos básico e secundário,
com uma atenção especial na formação dos Docentes, nas condições de trabalho
nas escolas, no currículo, nos conteúdos programáticos e nos processos de
avaliação anuais;
✓ Na Educação Ambiental e Cidadã (participação cidadã nos projetos nas áreas do
Ambiente e das alterações climáticas, do mar, da Conservação da Natureza, da
Biodiversidade, da Saúde);
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✓ Na continuidade das Olimpíadas Portuguesas da Biologia, assumindo os
compromissos da Ordem dos Biólogos nesta matéria. incluindo a promoção das
Olimpíadas da Biosfera, a participação nas Olimpíadas Internacionais de Biologia
(IBO) e nas Olimpíadas Ibero-Americanas de Biologia (OIAB), promovendo-as
como veículo de desenvolvimento da Literacia Biológica e do reconhecimento
internacional da formação nacional na Área das Ciências Biológicas;
✓ No apoio à dinamização do Colégio de Educação;
✓ Na garantia do funcionamento do Centro de Formação da Ordem dos Biólogos,
reforçando a resposta às necessidades e interesses dos Docentes de biologia e dos
desafios pedagógicos e programáticos;
✓ Na implementação de formas de comunicação com os Docentes, promovendo a
Biologia, o desempenho profissional dos Docentes, e a Ordem dos Biólogos
(através, por exemplo, de plataformas de apoio/diálogo com investigadores, et
cetera);
✓ Na criação de novos contextos de ensino e aprendizagem no âmbito das Ciências
Biológicas, tirando partido de novas tecnologias, e contribuindo para a adaptação
aos desafios do século XXI.

BIOLOGIA HUMANA E SAÚDE
Neste domínio, a Ordem terá como prioridades:
✓ Promover o reconhecimento e a implantação dos Biólogos no setor público,
privado e social, nas áreas das análises clínicas, genética humana e
embriologia/reprodução humana;
✓ Promoção da reestruturação das carreiras da função pública, nomeadamente,
através do reconhecimento dos Títulos de Especialista como habilitação suficiente
de acesso;
✓ Promoção da formação especializada nas áreas das análises clínicas, genética
humana e embriologia/reprodução humana para obtenção dos títulos de
especialista;
✓ Realização de censo sobre os profissionais em exercício nas áreas de atuação dos
Biólogos da saúde;
✓ Colaboração com as autoridades da Saúde, respondendo às solicitações
institucionais, nomeadamente, Ministério da Saúde, Direcção Geral da Saúde,
Entidade Reguladora da Saúde, Comissões e Grupos de Trabalho, et cetera;
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✓ Apoiar os representantes da Ordem dos Biólogos no Conselho Nacional de Saúde,
no Conselho Consultivo da Entidade Reguladora da Saúde, no Conselho Consultivo
para a Construção do Plano Nacional de Saúde 2021-2030, nas Comissões e
Grupos de Trabalho da Direcção Geral da Saúde, entre outros.

GERAÇÕES FUTURAS
A Ordem terá como prioridade trabalhar para os futuros Biólogos:
✓ Consolidando e ampliando as relações de colaboração com os Núcleos de
Estudantes de Biologia das várias academias, assim como com a Associação
Nacional de Estudantes de Biologia (ANEbio) e os cursos na Área das Ciências
Biológicas e respetivos estudantes;
✓ Desenvolvendo ações e projetos de interesse para os Biólogos em formação,
nomeadamente, através de projetos de divulgação do perfil profissional,
desenvolvimento de competências e funções das diversas áreas;
✓ Garantindo o apoio a iniciativas e eventos de cariz científico desenvolvidos por
estudantes da área da Biologia e das Ciências Biológicas, nomeadamente o
Encontro Nacional de Estudantes de Biologia, entre outros.

INSTITUCIONAL
Enquanto entidade pública responsável pela regulação do exercício da profissão
de Biólogo em Portugal, a Ordem dos Biólogos:
✓ manterá canais de diálogo permanente com todas as entidades públicas, incluindo
as Governamentais, relevantes para a Biologia e os Biólogos, designadamente a
tutela (Ministério do Ambiente e Ação Climática), assim como com outros
Ministérios em função das temáticas (Saúde, Educação, Ciência e Ensino Superior,
Mar, Agricultura), assim como com os Órgãos de Soberania, Grupos e Comissões
Parlamentares, entre outros;
✓ reforçará a participação no Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP) e
fortalecerá as relações bilaterais com outras Ordens e Associações Profissionais,
promovendo linhas conjuntas de trabalho e tomadas de posição de interesse
comum;
✓ assegurará a representação institucional nos diversos organismos, comissões e
grupos de trabalho onde a Ordem dos Biólogos tem assento, em particular no
Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no Conselho
Nacional de Ética para as Ciências da Vida, e no Conselho Nacional de Educação;
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✓ representará os Biólogos a exercer em Portugal nos organismos internacionais
associados à Biologia e à profissão de Biólogo, em particular na Associação de
Biólogos dos Países Europeus e nas as Ordens e Associações de Biólogos dos países
lusófonos;
✓ trabalhará no sentido de facilitar a mobilidade dos Biólogos no espaço europeu,
lutando para garantir o acesso aos mecanismos de mútua acreditação profissional
existentes, nomeadamente ao Internal Market Information System (IMI) da
Comissão Europeia, em estreita colaboração com a Direção Geral do Emprego e
das Relações de Trabalho (DGERT).

GESTÃO E FUNCIONAMENTO INTERNO
Em termos operativos e estratégicos, a nova Direcção da Ordem dos Biólogos:
✓ implementará práticas internas de gestão sustentável, baseadas nos princípios da
equidade e transparência, apostando na uniformização de procedimentos e
normas;
✓ assegurará oportunidades de formação contínua para os funcionárias da Ordem
dos Biólogos, de modo a melhorar a qualidade e competência do serviço prestado
pela Ordem dos Biólogos a todos os seus associados e parceiros;
✓ garantirá uma gestão financeira transparente, sólida e estável, que permita a
gestão da Ordem dos Biólogos com os meios disponíveis, sem recurso a créditos
que comprometam o futuro financeiro da Ordem dos Biólogos, nunca descurando
os projetos considerados urgentes e/ou necessários, as ações consideradas mais
úteis e solicitadas pelos Membros, e sempre cumprindo os compromissos formais
e/ou obrigatórios;
✓ consolidará o apoio às atividades desenvolvidas pelos Conselhos Regionais da
Ordem dos Biólogos, na ótica de aproximação a todos os Biólogos e membros da
Ordem dos Biólogos, revitalizado o Conselho Profissional e Deontológico, e
promovendo a sua participação em prol da qualidade profissional, ética e
deontológica dos Biólogos.
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COMUNICAÇÃO
Em termos de Comunicação Interna, a Direcção da Ordem dos Biólogos pretende:
✓ criar uma Estratégia Anual de Comunicação;
✓ implementar um canal mais eficiente de comunicação entre os elementos dos Órgãos
Nacionais, complementado com um boletim informativo mensal;

✓ promover reuniões regulares com as Delegações Regionais, facilitadas através de
um canal mais eficiente de comunicação com os seus elementos (ex: WhatsApp);
✓ garantir a qualidade dos registos institucionais e a sua disponibilização quando
necessário;

✓ melhorar a qualidade e a diversidade das Folhas Informativas;
✓ promover reuniões semestrais do Conselho Nacional.
Em termos de Comunicação Externa, a Direcção da Ordem dos Biólogos pretende:
✓ criar uma Estratégia Plurianual de Comunicação;
✓ manter o portal da Ordem dos Biólogos atualizado e dinâmico, assegurando que a
informação é acedida de forma rápida, cómoda e eficaz;
✓ reforçar e promover a plataforma Moodle da Ordem dos Biólogos;
✓ potenciar a comunicação institucional nas redes sociais, com uma imagem e
conteúdo modernos e institucionalmente credíveis, agilizando a divulgação e o

✓
✓
✓
✓
✓

envolvimento, de modo a aproximar os Biólogos e a promover o alcance e
diversidade da comunicação entre Membros, stakeholders, e com a Sociedade;
agilizar a publicação das oportunidades (profissionais e de formação) na
plataforma LinkedIn;
idealizar e lançar vídeos institucionais sobre distintas temáticas;
criar um canal institucional no YouTube;
lançar um programa de “Embaixador da Ordem dos Biólogos na Academia” (com
e para estudantes de Ciências da Vida];
reforçar os eventos (palestras, seminários, workshops, et cetera) para os diversos
públicos, de forma a promover a Biologia e a profissão de Biólogo, dentro e fora da

Academia;
✓ criar um directório nacional de jornalistas, especialistas e temáticas, gerido por
um Oficial de Comunicação, e promover, activamente, tais canais e oportunidades
de comunicação (pareceres, reportagem, et cetera).
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