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ORDEM DOS BIÓLOGOS 

Delegação Regional do SUL 

 

PROGRAMA DE AÇÃO CONSELHO REGIONAL DO SUL 

(2021 – 2025) 

 

 

Caros Colegas, 

 

A Ordem dos Biólogos tem por fins inscritos nos seus Estatutos, assegurar a 

defesa e promoção da profissão de biólogo, a melhoria e o progresso da 

Biologia nos domínios científico, pedagógico, técnico e profissional, a 

salvaguarda dos princípios deontológicos que norteiam a profissão de 

biólogo e a proteção dos interesses profissionais dos seus membros e os 

interesses públicos relacionados com a prestação profissional dos biólogos. 

A Delegação Regional do Sul (adiante designada por DRS-OBio), 

compreendendo as áreas correspondentes aos distritos de Beja, Évora, 

Faro, Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal, prosseguirá a nível da região 

Sul, os objetivos da Ordem e colaborará com os demais órgãos, para um 

acrescido reconhecimento e dignificação da profissão de Biólogo. 

Para o cumprimento deste Programa de Ação, a nossa candidatura 

pretende: 

A. Uma DRS-OBio com visibilidade crescente na região; 

B. Uma DRS-OBio mais participante naquilo que são os problemas da 

região, intervindo e colaborando na solução dos mesmos; 

C. Uma DRS-OBio ativa na promoção e reconhecimento da profissão de 

Biólogo; 

D. Uma DRS-OBio atenta e promotora de novos talentos dentro da 

nossa área científica. 
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Esta proposta de Programa de Ação foi elaborada assumindo um trabalho 

em rede com os órgãos nacionais e regionais da OBio, atendendo à 

abrangência de áreas da Biologia enquanto Ciência da Vida. 

Significa por isso, que a nossa proposta não se resume apenas às ações que 

apresentamos, apenas enumeramos as que consideramos como mais 

importantes no atual contexto da Ordem dos Biólogos e da região que 

representamos. 

 

Propostas de Ação 

 

O Conselho Regional Sul tem como primeira missão colaborar ativa e 

solidariamente com todos os órgãos nacionais, os Conselhos Regionais e 

demais órgãos institucionais na prossecução dos objetivos e políticas gerais 

da Ordem. Em simultâneo procurará adotar a melhor estratégia regional 

que conduza a uma melhoria efetiva da implementação da Ordem a nível 

da região. 

As principais ações a desenvolver no âmbito deste Programa, para o 

quadriénio 2021/2025 são: 

a) Tornar a Ordem presente e interventiva junto das autoridades 

e entidades regionais, com elas mantendo colaboração na 

prossecução dos objetivos da Ordem; 

b) Manter e atualizar o registo dos membros da Ordem afetos à 

delegação regional; 

c) Promover eventos e iniciativas que divulguem as várias áreas 

ligadas à Biologia, a promoção de novos talentos e de trabalhos 

inovadores entre outros; 

d) Intervir em processos nos quais se considere ser importante a 

presença da Biologia, enquanto área de conhecimento e com 

competências para tal, nomeadamente quando esteja em 

causa a defesa da profissão de Biólogo; 
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e) Trabalhar ativamente com os Colégios da Ordem dos Biólogos, 

articulando ações que promovam na sociedade, o papel da 

Biologia nas diferentes áreas científicas; 

f) Promover a Biologia como parte importante da cultura geral 

dos cidadãos organizando eventos de esclarecimento e 

sensibilização pública, criativos, sobre as mais diversas áreas 

do conhecimento da Vida; 

g) Promover a Biologia junto dos vários níveis de ensino, do 1º 

ciclo ao ensino superior; 

h) Desenvolver as demais ações necessárias à prossecução das 

atribuições da Ordem na respetiva região. 

 

 

Évora, 23 de janeiro de 2021 

 

 

 

Bárbara Cristina Tita 

OBio - Membro Efetivo n.º 833 
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