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PELOS BIÓLOGOS,  

PELA LIDERANÇA, PELA DIPLOMACIA E PELA JUSTIÇA 
 

 

Sou orgulhosamente Bióloga!  

Ser bióloga é uma espécie de segunda pele que me vestiu tão bem e há já tantos 
anos, que me moldou e modelou a forma de estar, de pensar, de agir. Condiciona 
o modo como vejo o mundo, como perceciono a(s) realidade(s), como valorizo a 
vida, mas também como me relaciono com os outros e com a sociedade. 

Fazer parte da estrutura organizacional dos Biólogos sempre me fez sentido, bem 
como integrar os seus órgãos. Por isso, participei como vogal no primeiro 
Conselho Diretivo da Ordem em 1998, e sempre estive disponível para responder 
‘presente’ quando tal se justificou. 

É essa razão que me traz aqui e que me levou a aceitar este desafio, assim como, 
o apoio e generosidade com que muitos aceitaram de pronto integrar as listas e 
fazer parte desta viagem. 
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Entre membros efetivos, suplentes e subscritores das diversas listas aos Órgãos 
Nacionais, aos Conselhos Regionais do Norte (lista A), do Sul, dos Açores e da 
Madeira, dos Colégios de Ambiente, e de Biologia Humana e Saúde, mobilizamos 
cerca de três centenas de biólogos, alguns há muito afastados da Ordem, outros 
de adesão recente. É grande a responsabilidade!  

A organização associativa é a melhor forma de cooperarmos e atingir objetivos de 
grupo – seja de âmbito profissional, ambiental, cultural, cívica, de 
desenvolvimento – sempre acreditei que Juntos Somos Sempre Mais Fortes! O 
trabalho em equipa, aliando diferentes formas de saber, de fazer e de sentir é 
sempre uma mais-valia e permitir-nos-á afirmar e valorizar a profissão de 
BIÓLOGO.  

Tal como dizemos no PROGRAMA e no MANIFESTO a biologia e os biólogos 

portugueses precisam de uma Ordem dos Biólogos forte e presente face aos 
desafios que atravessamos, capaz de dar continuidade aos processos em que tem 
‘dado cartas’ nos últimos anos, mas também de abraçar novas causas e recuperar 
outras que têm estado menos acompanhadas, como a Educação e o Ambiente. 

É isto que nos propomos! Com uma equipa multifacetada, composta por biólogos 
de diversas áreas profissionais, com diferentes percursos, experiências, de 
diferentes geografias, diferentes idades e ligação à instituição: aliamos históricos 
da Ordem dos Biólogos e da Associação Portuguesa de Biólogos (alguns dos 
membros fundadores) com jovens nascidos nessa data; membros com diferentes 
formações de base, incluindo licenciaturas de ciências da vida que não apenas 
biologia. E uma representação geográfica de norte a sul, incluindo as regiões 
autónomas. 

A regulação da atividade profissional e o acesso ao exercício das profissões 

reguladas têm estado no centro da atenção das entidades comunitárias e 
nacionais. A Ordem dos Biólogos tem de zelar pela promoção da profissão de 
biólogo e simultaneamente ser o garante da qualidade do serviço que os biólogos 
prestam à sociedade. 

Fizemos (em conjunto) um PROGRAMA onde esperamos muitos se revejam. 
Queremos que os próximos quatro anos traduzam a máxima que elegemos para a 
nossa campanha: 

PELOS BIÓLOGOS, PELA LIDERANÇA, PELA DEMOCRACIA E PELA JUSTIÇA! 

Contamos com o vosso voto. 

Contamos com a vossa participação ativa na Vida da Ordem! 

Maria Jesus Fernandes (membro efetivo n.º 1213) 

 


