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Presidente
Miguel Rodolfo Teixeira de Mascarenhas, Membro n.º 2704, Especialista em
Ambiente
Secretários
Ricardo Manuel Nogueira Mendes, Membro n.º 1609
Carla Patrícia Cândido de Sousa Santos, Membro n.º 4087
Pedro José Conde Reis Costa, Membro n.º 4100
Suplentes
Sara Maria Monteiro Duarte, Membro n.º 2892, Especialista em Ambiente
Paulo Eduardo Cardoso, Membro n.º 4107
Cármen Sofia Lourenço Lemos Dionísio, Membro n.º 3655

O que nos move?
Move-nos a defesa e a promoção da profissão de biólogo! A melhoria e o
progresso da Biologia na área do Ambiente nos seus domínios científico, pedagógico,
técnico e profissional, a salvaguarda dos princípios deontológicos que norteiam a
nossa profissão, bem como a proteção dos interesses profissionais e públicos
relacionados com a prestação profissional dos Biólogos na área do Ambiente.
Cremos seriamente que a o desenvolvimento e bem-estar da sociedade passa
pelas competências do exercício da profissão de Biólogo nas diferentes áreas de
especialidade do Ambiente, desde o Planeamento e Ordenamento do Território
até à Taxonomia e Sistemática passando pela Gestão de Recursos, Conservação
da Natureza, Avaliação de Impacto, Implementação de Directivas Quadro,
Biodiversidade, Ecologia, Diversidade Genética ou a Educação Ambiental.
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A prossecução da estratégia de posicionar o Colégio de Ambiente no lugar de
destaque que merece tanto dentro da Ordem dos Biólogos, como na sociedade em
geral passa por uma presença massiva de membros ativos e participativos,
capazes de responder enquanto classe profissional aos vários desafios que se colocam
ao nosso futuro comum. Desde a melhoria das condições de exercício profissional e
empregabilidade, ao fortalecimento das instituições públicas e privadas que gerem e
participam em qualquer das áreas indicadas, passando pela demonstração das boas
práticas, pela valorização dos nossos profissionais, atualização de competências e
melhoria contínua da nossa intervenção profissional. O assumir desta posição não é
uma reivindicação de direito, mas antes o reforçar de um dever que os Biólogos têm
para com o bem-estar da sociedade e a área do Ambiente em particular.
Os desafios societais que atravessamos, desde a urgência climática até cada uma das
nossas áreas de intervenção e competência, carecem de uma estratégia assertiva,
capaz de envolver o Estado, as suas diferentes instituições, dirigentes e técnicos, a
par de toda a sociedade civil e cada um dos cidadãos do país, competindo ao Colégio
de Ambiente da Ordem dos Biólogos ser um ator ativo neste processo.

Quem somos?
Somos cidadãos e Biólogos que acreditam que o exercício profissional não é um direito
nem um estatuto, mas sim um dever que acarreta uma elevada responsabilidade para
com todos os nossos concidadãos, para com o ambiente que nos rodeia e, em última
análise, para com a sociedade de que fazemos parte.
Somos oriundos de vários percursos, desde o exercício profissional liberal, à
investigação, ensino, sector público e empreendedorismo com um colectivo de 121
Anos de experiência. Temos ainda a convicção de que estamos à altura do desafio de
dinamizar o Colégio de Ambiente face aos desafios que enquanto classe profissional
temos pela frente.
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O que nos propomos a fazer nos próximos 4 Anos?
Para além das competências estatutárias e de colaboração directa com os diferentes
órgãos nacionais e regionais da Ordem dos Biólogos, elegemos como prioridade para
o nosso mandato:
●
●
●
●

●

●

●

A consolidação do Colégio, através do aumento do número de membros, dandolhe uma expressão nacional;
A reforma do regulamento do título de especialista;
A promoção e a dinamização de um Fórum Anual do Colégio de Ambiente;
O desenvolvimento de acções de formação contínua dinamizadas pelos
membros do colégio e em colaboração com os Departamentos e unidades de
I&D de Portugal Continental e das Regiões Autónomas;
A participação activa nos diversos desafios ambientais que os Biólogos e a
Sociedade em geral têm pela frente, com principal destaque para o combate às
alterações climáticas, conservação da natureza e biodiversidade dando
visibilidade e voz aos membros do Colégio e à nossa competência profissional;
A valorização do papel dos Biólogos e das instituições públicas e privadas na
área do Ambiente, exigindo à tutela e aos restantes órgãos de soberania as
condições e recursos para que possam cumprir com os seus objectivos e
missão;
A promoção de contactos diretos e regulares com as instituições científicas e
de ensino superior ligadas à investigação e formação nos domínios de atuação
do Colégio de Ambiente no sentido de capacitar o nosso exercício profissional
para os desafios do futuro.

Queremos elevar o Colégio ao papel de destaque que o exercício profissional dos
Biólogos da área do Ambiente merece, quer pelas suas competências, quer pela sua
exigência, excelência e profissionalismo, na tradição dos mais altos valores éticos e
morais que contam já com 35 anos de associativismo profissional. Queremos honrar
com o nosso empenho aqueles que fundaram a Associação Portuguesa de Biólogos, e
todos aqueles que trouxeram a Ordem dos Biólogos até à sua maioridade.

É tempo de assumir a nossa responsabilidade!
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