Manifesto Eleitoral da Lista Única candidata aos Órgãos Sociais da Delegação
Regional dos Açores da Ordem de Biólogos, para o quadriénio 2021-2025

A presente lista candidata-se aos órgãos sociais da Delegação Regional dos Açores (DRA) da
Ordem dos Biólogos (OBio), com o objetivo de contribuir para aprofundar a valorização da
profissão do Biólogo, em particular na Região Autónoma dos Açores (RAA), mas também no
contexto nacional. É nossa intenção ajudar todos aqueles que escolheram a Biologia para trilhar
o seu percurso profissional, criando condições que facilitem a sua missão de desenvolver um
ensino de excelência, uma investigação competitiva, nos planos nacional e internacional, assim
como uma prestação de serviços de elevada qualidade. Os Biólogos dos Açores poderão contar
connosco para os ajudar a ultrapassar obstáculos e ajudar a mediar conflitos resultantes da sua
atividade profissional. Empenhar-nos-emos na continuação da afirmação da Biologia como uma
carreira profissional motivadora e fundamental nos dias que correm para ajudar a resolver
muitos dos problemas da sociedade.
Ao candidatarmo-nos à DRA da OBio, esperamos acima de tudo poder contar com o apoio dos
biólogos da Região para alcançar os nossos objetivos programáticos. Por isso uma das nossas
metas é aumentar a massa associativa da OBio, na RAA. Queremos ter uma representação forte
nos Açores, e para isso contamos com a participação ativa de todos.
No exercício das nossas funções, tentaremos sempre melhorar a nossa abordagem aos
problemas dos Biólogos e da Biologia nos Açores, promovendo iniciativas de aproximação aos
membros e entre os membros, e inquéritos online para avaliar as necessidades mais sentidas
pelos biólogos na região. A aferição destas necessidades é fundamental para podermos
trabalhar no sentido de as colmatar de uma forma inclusiva e com a participação dos sócios,
fomentando e apoiando as suas iniciativas e estando abertos a ajudar a encontrar caminhos
para, em conjunto, nos tornarmos uma comunidade cada vez mais forte, unida e respeitada.
No dia 15 de março de 2021, contamos com vosso voto!

Obrigada a todos

Assinado por : MARIA DA ANUNCIAÇÃO MATEUS
VENTURA
Num. de Identificação: BI062122487
Data: 2021.02.02 16:27:09-01'00'

Anunciação Ventura
(Cabeça de lista nos Açores)

Programa de Ação para o quadriénio 2021-2025
Apresentação
A Ordem dos Biólogos (OBio) é uma associação de direito público representativa
dos licenciados no domínio das ciências biológicas, ou equiparados legais, que
exercem a profissão de biólogos. Contrariamente ao que se passa noutras
Ordens profissionais, ser membro da OBio não é condição necessária para o
exercício da profissão de Biólogo. Esta situação contribui para uma baixa adesão
à inscrição na Ordem, em particular na Região Autónoma dos Açores (RAA)
onde o número de associados com as quotas regularizadas, é de apenas 51 num
universo de, aproximadamente, 150 inscritos (cerca de 1/3, portanto). Esta
situação contrasta com o número de licenciados a exercer a sua atividade na
região, que é seguramente muito superior, o que gera constrangimentos
diversos, incluindo financeiros e de representatividade, junto dos decisores
políticos. Torna-se assim importante investir na divulgação da existência da OBio
junto dos profissionais da área nos Açores, passando a mensagem da
importância de uma Ordem forte e representativa.
A presente lista é constituída por biólogos oriundos de entidades distintas, com
responsabilidades nas áreas da educação, investigação, prestação de serviços
e empreendedorismo, permitindo assim representar os biólogos nas várias
vertentes das suas saídas profissionais. Para além disso, e sendo os Açores um
arquipélago com 9 ilhas, e com uma representatividade política assente em 3
dessas ilhas, nomeadamente São Miguel, Terceira e Faial, a nossa lista também
possui elementos nessas 3 ilhas.
Relação com os órgãos nacionais
Propomo-nos estreitar os laços de cooperação que têm pautado o
relacionamento do Conselho Regional com o Conselho Nacional da OBio, por
forma a não só conseguir uma eficaz convergência de esforços em domínios de
interesse para os Biólogos, mas também a levar a cabo empreendimentos
conjuntos.
Linhas de ação:
(1) Formação
Apesar de já existir na região algum historial de cursos de formação de
professores nas áreas das ciências biológicas, continua ainda a haver alguma
carência ao nível da formação especializada para professores do ensino básico
e secundário. Deste modo, apostar na formação contínua de professores através
da realização de formações creditadas na área da Biologia, para suprir falhas
sentidas pelo corpo docente da região dos vários níveis de ensino das ciências
biológicas, permitirá certamente contribuir para uma maior capacitação dos
professores e, consequentemente, para uma melhor formação nesta área, dos
cidadãos açorianos. O facto de nos encontrarmos num “laboratório natural” como
os Açores, uma região insular com uma biodiversidade única, tal deverá ser tido
em conta na planificação destes cursos.

De modo a adequar a oferta às reais necessidades dos docentes, iremos
procurar, junto das entidades oficias da RAA, em particular da Secretaria
Regional da Educação, dados estatísticos que permitam avaliar carências em
termos dos profissionais no ensino básico e secundário.
Será igualmente importante trabalhar com a Universidade dos Açores no sentido
de se criarem as melhores condições e adequação da sua oferta letiva, para que
a formação de docentes na Região se efetue de forma contínua e sustentável.

(2) Comunicação
Se houve algo que a pandemia da SARS Cov2 trouxe ao panorama nacional, foi
mostrar a importância da investigação nas áreas das ciências da vida e,
consequentemente, do papel do biólogo na sociedade. Para além da saúde, os
biólogos têm também tido um papel determinante em setores chave como o
ambiente, a formação e a comunicação.
Pretendemos prosseguir com ações de divulgação sobre o papel dos biólogos
na sociedade, capitalizando o facto dos membros que integram esta lista
trabalharem em vertentes distintas da biologia (saúde, educação, comunicação
de ciência, investigação, conservação, ambiente, empresarial). Essa divulgação
será feita através de palestras públicas em escolas ou noutras entidades, de
webinars, assim como dos órgãos de comunicação social com quem esperamos
poder partilhar as nossas experiências e as nossas atividades.
Uma forma eficaz de comunicação digital das atividades da OBio pode passar
pela criação de uma newsletter a ser divulgada periodicamente pelos emails dos
membros da RAA, e pela criação de páginas nas principais redes sociais onde
se juntariam os membros da região que quisessem transmitir, ou debater,
informação ou eventos de interesse para os biólogos dos Açores.

(3) Intervenção Pública
Sempre que se julgue oportuno, o Conselho Regional intervirá publicamente no
que diz respeito a assuntos e acontecimentos de âmbito Regional, relativos à
Biologia e aos Biólogos. A Delegação Regional deve ser considerada como
parceiro social em áreas estratégicas da sociedade, pelo que se procurará
continuar a assegurar a inclusão da Ordem nos órgãos de consulta onde o seu
papel poderá ser fundamental.

(4) Parcerias
Iremos auscultar, junto do tecido empresarial e de serviços dos Açores, a
possibilidade do estabelecimento de parcerias que consubstanciem benefícios
para os membros da Ordem dos Biólogos. Esta pode ser uma estratégia a favor
de uma maior adesão à Ordem, dos biólogos dos Açores.

Sede e secretariado
A existência de um espaço próprio consubstancia uma aspiração de qualquer
organização, pois permite um local de encontro dos membros do Conselho
Regional (CR), e destes com os seus associados. Entendemos que o espaço
atualmente existente, que foi uma conquista de anteriores direções, deverá ser
dinamizado através da presença de membros do CR e do estabelecimento de
um horário de atendimento aos associados. Para tal, pretendemos recorrer a
programas regionais de apoio ao emprego para tentar ter um período diário de
atendimento presencial no local.

Contactos
Ordem dos Biólogos – Conselho Regional dos Açores
Edifício de Metrologia, 1º piso – INOVA
Estrada de São Gonçalo
9504 – 541 Ponta Delgada

