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Programa de Ação
I. Solidariedade institucional: propomo-nos colaborar ativa e
solidariamente com o Conselho Nacional e demais órgãos institucionais na
prossecução dos objetivos e políticas gerais da Ordem, bem como com todos
os Conselhos Regionais na busca das melhores estratégias regionais a adotar
para uma melhor e mais efetiva promoção da Ordem e dos seus
representados a nível das regiões que servem.
Para além disso, propomo-nos retomar o trabalho anteriormente desenvolvido
por forma a contribuir para o reavivar da revista Biologia & Sociedade, bem
como continuar a estreita colaboração com o Centro de Formação da Ordem
dos Biólogos.
II. Participação ativa dos membros: procuraremos fomentar a
participação dos sócios tanto em iniciativas como debates, seminários, ações
de formação e workshops de carácter mais regional, mas também em
idênticas iniciativas com uma abrangência nacional. Para isso procuraremos
organizar e dinamizar ações do interesse envolvendo os associados,
nomeadamente:
em estreita articulação com o Centro de Formação da OB, promover não
só a formação nacional, mas na abertura de oferta de formação a outros
países, no âmbito de programas internacionais de cooperação.
estabelecimento de parcerias com congéneres europeus que permitam o
alargamento de ação da OB.

organização de um Congresso/Encontro sobre Lixo Marinho, em estreita
cooperação com os diferentes atores que já atuam no terreno;
o lançamento de publicações sobre temáticas do interesse dos Biólogos;
dinamização trimestral de uma Matinée da Biologia, abrangendo a
diferentes regiões pertencentes ao espaço territorial do CRNorte;
organização trimestral de eventos de ciência (Chá & Ciência, Conversas
de ciência, …) que tenham uma abrangência alargada ao nível da região
norte.
ações de divulgação da OB nas Universidades que têm cursos de Biologia.
a ação junto dos professores do ensino básico e secundário é
extremamente importante porque estes têm uma boa responsabilidade na
escolha de cursos de ciências por parte dos jovens. Assim, poder-se-á procurar
criar uma oferta de ações dirigidas a alunos e/ou professores sobre diversas
temáticas no âmbito da Biologia.
III. Divulgação: A Biologia tem um impacto social muito grande, pela sua
importância crescente em áreas como a Saúde, o Ambiente e a produção de
alimentos, e de como estas áreas cada vez mais se intersectam, rompendo
fronteiras disciplinares tradicionais. Pretende-se capitalizar esse interesse
público através da promoção de palestras e debates sobre áreas-chave da
relação Biologia com a Sociedade, aumentando assim a visibilidade dos
Biólogos.
IV. Organização Regional: propomos a nomeação de um conjunto de
membros colaboradores do Conselho Regional que apoiarão o Conselho
Regional em grupos de trabalho específicos com vista a uma maior
dinamização dos associados.
V. Criação de Espaços Regionais: a existência de um espaço próprio,
corresponde a uma aspiração antiga. Pretende-se criar um novo espaço que
venha potenciar a participação dos membros nas atividades da Delegação,
constituindo simultaneamente um espaço de encontro e de convívio aberto aos
membros de modo a contribuir para uma maior aproximação do Conselho
Regional aos seus associados.
Apoiaremos a criação de grupos de trabalho regionais em temas específicos
que venha a permitir a dinamização e promoção da Ordem na região Norte.
VI. 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.
Colaboraremos ativamente com todas as forças sociais da região Norte,
nomeadamente com autarquias, as universidades, as escolas, os serviços do
estado, os Parques e as reservas nacionais, o tecido empresarial regional e
com a sociedade, em geral para a promoção de um desenvolvimento
sustentável. Procuraremos incrementar, por todos os meios ao nosso alcance,
formas de diálogo, cooperação e representatividade com todas as entidades
atrás referidas através do estabelecimento de projetos conjuntos e parcerias,
pelo estabelecimento de protocolos de colaboração, de assessoria e
consultadoria, bem como com atividades de formação especializada.
Procuraremos que todas estas atividades a desenvolver tenham a maior

abrangência possível, permitindo envolver não só os biólogos, nossos
associados, como também muitos outros que ainda não aderiram à Ordem
com o objetivo último de promover o desenvolvimento de uma nova cultura
biológica na sociedade.

