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Ordem dos Biólogos eleje a sua primeira Bastonária
Foi eleita, no passado dia 15 de Março, a primeira Bastonária da Ordem dos
Biólogos. Maria de Jesus Fernandes, de 63 anos, encabeça a lista eleita para o
novo Conselho Directivo, naquelas que foram as eleições mais concorridas de
sempre. A nova Bastonária trabalha para o ICNF – Instituto da Conservação da
Natureza e Florestas, onde já foi Directora do Departamento de Conservação da
Natureza e das Florestas de Lisboa e Vale do Tejo, e é licenciada em Biologia
(Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa) e Mestre em Etologia.
O vice-Presidente da Ordem dos Biólogos passará a ser o Prof. Doutor Pedro
Miguel Ré, licenciado, em 1978, pela Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa, e Doutorado em Ecologia Animal.
Foram igualmente eleitos, como Presidente da Mesa da Assembleia Geral, o
biólogo Henrique José de Barros Brito Queiroga, e como Presidente do Conselho
Fiscal, a bióloga Margarida Santos Reis Guterres da Fonseca.
O novo Conselho Directivo comprometeu-se a um robusto plano estratégico
que, ao longo dos próximos 04 anos, identifica 06 grandes linhas de trabalho,
nomeadamente (i) Contribuir para o direito ao exercício digno e ético da
profissão de Biólogo, (ii) Promover a capacitação, a valorização e a dignificação
socioprofissional dos Biólogos, (iii) Contribuir para a divulgação da Biologia e
Literacia Biológica como garante da sustentabilidade e de uma sociedade mais
justa e inclusiva, (iv) Valorizar o papel dos docentes do ensino básico e
secundário na educação para a cidadania científica, (v) Incrementar e melhorar
a comunicação, interna e externa, e (vi) Continuar a forte aposta nas
oportunidades de formação para os seus membros em diferentes áreas.
Com o presente ciclo, terminará o mandato do Doutor José Matos, reputado
geneticísta molecular e Investigador Auxiliar no INIAV, o promotor das
Olimpíadas Portuguesas da Biologia, e que, durante os últimos 07 anos,
cumpriu 02 mandatos como Bastonário.
A cerimónia de Tomada de Posse dos novos Orgãos Nacionais da Ordem dos
Biológos teve lugar online, a 31 de Março, pelas 17h30.
Naturalmente, já começou o trabalho para os próximos 04 anos – será intenso,
mas também será muito aliciante, conjutando uma vasta equipa que trabalhará
pelos Biólogos, pela Liderança, pela Diplomacia e pela Justiça.

Para mais informações, é favor contactar:
- Drª Maria de Jesus Silva Fernandes, Bastonária
- Telef: 932735806
- E-mail: maria.jesus.fernandes@ordembiologos.pt
- Website: http://ordembiologos.pt
- Plano Estratégico e Listas dos Orgãos Nacionais:
https://moroaqui.wixsite.com/obio2021

A Ordem dos Biólogos é a associação pública profissional dos que exercem
funções de biólogo (com título conferido pela Ordem), nos termos do
respectivo Estatuto, e de acordo com o estabelecida pelo Decreto-Lei n.º
183/98, de 4 de Julho, e no cumprimento das Lei n.º 2/2013, de 10 de
Janeiro, e n.º 159/2015, de 18 de setembro.

