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1 | Organograma 
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2 | Introdução 
A Associação Nacional de Estudantes de Biologia (ANEBio) destaca-se como uma 

organização estudantil que representa o espírito dos estudantes de Biologia nacionais, unidos 

no amor pela ciência que estuda a vida e todos os seus fenómenos. A ANEBio enfrenta vários 

desafios na sua atual existência, entre os quais o seu reconhecimento e destaque enquanto 

organização de associativismo académico, seja na sua capacidade de produzir mudança 

efetiva, seja no facto dos estudantes do Ensino Superior estarem cada vez menos 

familiarizados com esta associação, e a sua longevidade, seja por necessidade de 

autossustentabilidade financeira ou pela dificuldade na angariação de novos estudantes 

interessados em participar neste projeto. 

As propostas descritas neste documento representam ideias iniciais e as principais 

atividades que os membros candidatos desta lista vêm como importantes para combater 

estes desafios. Naturalmente, caso seja eleita, a lista compromete-se a realizar alterações e 

melhorias ao longo do tempo. 

A missão da equipa da nossa lista é tripartida. A voz do estudante será representada através 

da manutenção e fortalecimento das vias de comunicação entre a ANEBio e os Núcleos e 

Conselhos de Estudantes (NCEs) com que esta colabora, da criação de iniciativas que não só 

esclarecem ao universo de estudantes de Biologia questões relacionadas com o percurso do 

Ensino Superior, mas que também comunicam as suas experiências e realidades a entidades 

competentes que visem utilizar esta informação para o desenho de novas estratégias e para 

implementar mudanças concretas. A visão do futuro implicará conhecermos 

aprofundadamente a realidade do presente, informarmo-nos frequentemente acerca dos 

assuntos da nossa competência e desenvolver estratégias para abordá-los a curto, médio e 

longo prazos. Com estas competências a nosso dispor, a ANEBio pode então situar-se na 

vanguarda da mudança. O corpo estudantil sempre foi e continuará a ser um enorme motor 

de mudança. A ANEBio necessita de se tornar impulsionadora de conhecimento que confere 

aos estudantes ferramentas vitais para a reivindicação dos seus direitos académicos e 

defesa de melhores condições de educação e emprego no futuro. 

Uma importante consideração neste processo é a necessidade de trabalho que procura não 

só impactar o mundo exterior, mas também mudar interiormente a ANEBio para que esta 

funcione mais eficientemente, responda mais competentemente aos desafios que lhe são 

colocados e sustente a continuação da sua atividade.  

A atual pandemia COVID-19 colocou em destaque enormes pontos de interesse para a nossa 

Associação. Internamente, temos a oportunidade de alterar a nossa metodologia de trabalho 

de modo a modernizar os nossos procedimentos, adaptando-os à era digital, e otimizando a 

participação de todos os membros da equipa; externamente, podemos reivindicar a 

importância das carreiras na ciência e na biologia, em geral, atentando ao papel central que 

os biólogos tiveram na resposta de Portugal a este desafio mundial. O biólogo sai desta crise 

de saúde pública enaltecido, tendo tido um papel central na luta contra a infeção por 

coronavírus. Devemos aproveitar este ímpeto para defender melhores e maiores 

oportunidades na biologia, munidos dos inúmeros exemplos da qualidade e rigor da ciência 

que é produzida no nosso país. 
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Existe efetivamente interesse por parte dos nossos legisladores em ouvirem as vozes dos 

biólogos e cientistas do país. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda organizou uma 

audiência para o Movimento 8% contra a Precariedade Científica. A convite do Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista, a ANEBio foi auscultada no cessante mandato acerca da 

carreira científica em Biologia. O momento é agora de nos juntarmos às já numerosas vozes 

com este interesse comum.  

Para além de nacionalmente, temos de expandir os nossos horizontes para a realidade 

internacional e global, através de parcerias e contactos com entidades estrangeiras e 

europeias que nos podem ajudar a crescer. A realização de eventos internacionais com o 

apoio da ANEBio coloca o nosso nome no mapa e abre portas a inúmeras oportunidades. 

Podemos deste modo amplificar as nossas ideias em plataformas maiores, e incentivar à 

ação conjunta em temáticas de grande escala, como é o caso dos esforços contra a crise 

climática. 

A nossa lista surge de uma grande vontade de fazer a diferença, de um estado fundamental 

do estudante de Biologia dos tempos atuais que luta por um Ensino justo e acessível, um 

emprego digno e recompensador, e um planeta estável e saudável. 

– Lista V  
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3 | Estrutura 

Direção 

A Direção da ANEBio será constituída pelos seguintes membros: 

 

Presidente – David Almeida (Independente) 

Vice-Presidente – Henrique Santos (UC) 

Tesoureira – Alexandra Diogo (Independente) 

Secretária – Maria Soares (UTAD) 

Vogal – Diogo Monteiro (Independente) 

Vogal – José Miguel Almeida (UC) 

Vogal – Mikayla-Patrícia Sousa (UAc) 

Vogal – Filipa Tavares (UMinho) 

Vogal – Madalena Pinto (ISA ULisboa) 

 

Mesa da Assembleia Geral 

A Mesa da Assembleia Geral será constituída pelos seguintes membros: 

 

Presidente – Ricardo Silva (UC) 

Vice-Presidente – Maria Gonçalves (Ciências ULisboa) 

Secretário – Miguel Jorge (Ciências ULisboa) 

Suplente – João Perestrelo (UTAD) 

Suplente – Filipa Oliveira (UMinho) 

 

Conselho Fiscal 

O Conselho Fiscal será constituído pelos seguintes membros: 

 

Presidente – Eliana Gonçalves (ESTM IPLeiria) 

Relator – Lourenço Bonneville (Independente) 

Secretário – Ian Teixeira (FCT NOVA) 

Vogal – Margarida Paim (Ciências ULisboa)  

Vogal – Pedro Castelhanito (UC) 

Suplente – Beatriz Soares (UC) 

Suplente – Suzana Cruz (UC) 
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4 | Atividades e Funcionamento Geral 
Para além das competências de cada órgão e cargo na ANEBio, neste mandato temos 

projetadas algumas ideias de tarefas específicas em que os membros participarão. 

 

Departamentos 

Política Educativa – ao encargo de Lourenço Bonneville, Ian Teixeira e Maria Gonçalves 

• Adoção de posições relativamente às políticas para o Ensino Superior como o seu 

financiamento, a sua qualidade de ensino e acesso ao mesmo 

• Criar iniciativas que fomentem o debate sobre o Ensino Superior 

• Promover a interação com os NCEs, com o intuito de compreender a realidade dos 

cursos a nível pedagógico 

• Reforço da divulgação da vertente pedagógica, de forma a facilitar o acesso à 

informação por parte dos estudantes 

 

Ciência e Saídas Profissionais – ao encargo de Diogo Monteiro e Pedro Castelhanito 

• Adoção de posições relativas às políticas e legislação do emprego científico na área 

da Biologia em Portugal 

• Planeamento e gestão de todas as atividades e eventos da Direção da ANEBio de 

carácter científico 

• Estabelecimento de contacto com intervenientes para esses eventos, incluindo 

criação de programa temático 

• Apoio à criação e gestão dos programas científicos e pedagógicos das Comissões 

Temáticas da ANEBio 

• Auxílio na criação de atividades e eventos na área de Biologia, quando solicitado pelos 

Núcleos ou Conselhos de Estudantes 

• Criação de uma rede de contactos de entidades na área de Ciências Biológicas e 

promoção de voluntariados, estágios, propostas de tese, bolsas de estudo e ofertas 

de emprego 

 

Comunicação e Imagem – ao encargo de Madalena Pinto, Suzana Cruz, Filipa Tavares e 

Beatriz Soares 

• Divulgação de atividades e eventos da ANEBio, Núcleos e Conselhos de Estudantes 

• Promoção de atividades de entidades reconhecidas, nomeadamente associações, 

institutos e centros de investigação 

• Divulgação e intensificação de parcerias da ANEBio 

• Gerir as páginas das redes sociais (Facebook, Instagram, LinkedIn, website oficial) 

• Difusão de datas marcantes no contexto da Biologia e do Ensino Superior 
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• Apoio e divulgação das Comissões Temáticas da ANEBio (nomeadamente na 

realização do ENEB e do SymBioSE) 

 

Apoio às Comissões Temáticas – ao encargo de Alexandra Diogo e Margarida Paim 

• Acompanhamento, apoio e ligação à Comissão Organizadora do XXIII Encontro 

Nacional de Estudantes de Biologia 

• Acompanhamento, apoio e ligação à Comissão Organizadora do SymBioSE Portugal 

• Apoio a outras Comissões Temáticas, se criadas por Associados da ANEBio 

• Juntamente com o Departamento de Ciência e Saídas Profissionais, auxílio na criação 

de atividades e eventos, quando solicitado pelos Núcleos ou Conselhos de Estudantes 

 

Apoio aos Associados Coletivos – ao encargo de José Miguel Almeida e Miguel Jorge 

• Acompanhamento, apoio e ligação à Comissão Organizadora do XXIII Encontro 

Nacional de Estudantes de Biologia 

• Acompanhamento, apoio e ligação à Comissão Organizadora do SymBioSE Portugal 

• Asseguramento da comunicação e apoio a todos os Núcleos e Conselhos de 

Estudantes 

• Fortalecimento da ligação com a Ordem dos Biólogos e com os diversos Núcleos e 

Conselhos de Estudantes de Biologia 

• Auxílio na regularização dos documentos por parte dos NCEs, requeridos pelos 

Estatutos da ANEBio 

• Promoção de atividades conjuntas entre os NCEs, de modo a incentivar a troca de 

ideias e convívio entre os mesmos 

• Apelo à presença dos NCEs nas Assembleias Gerais 

• Comparecimento nas Tomadas de Posse dos NCEs 

• Atualização das atividades da ANEBio aos NCEs 

• Organização e atualização dos contactos das atuais direções dos NCEs 

representados pela ANEBio 

 

Assuntos Comerciais e Marketing – ao encargo de Mikayla-Patrícia Sousa e Eliana Gonçalves 

• Continuação do processo de candidatura da ANEBio ao Instituto Português do 

Desporto e Juventude, I. P. (IPDJ, I. P.) 

• Estabelecimento de outras parcerias e protocolos de apoio financeiro à ANEBio, tendo 

especial atenção às acrescidas dificuldades causadas pela crise pandémica 

• Criação de protocolos de apoio financeiro à Direção da ANEBio e aos Núcleos e 

Conselhos de Estudantes 

• Apoio financeiro e logístico da ANEBio, tentando reduzir ao máximo a despesa 

efetuada 
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Regularização e acreditação do estatuto legal da ANEBio. Dando continuidade ao trabalho do 

anterior mandato, através da aprovação de Estatutos da ANEBio que serão publicados em 

Diário da República e acreditados por um notário, será necessário a continuação da 

realização de procedimentos burocráticos e legais que assegurem que a atividade da ANEBio 

se encontra conforme a lei. 

Criação de conta bancária institucional da ANEBio. Para tal, é necessário realizar a 

regularização e acreditação, de modo a cumprir os requisitos legais para abrir uma conta 

bancária para a associação. Uma única comissão temática será responsável por ambos 

processos. 

Valorização das quotas dos Associados Coletivos. Com as mais recentes alterações aos 

Estatutos da ANEBio, os NCEs passam agora a ter o encargo de pagar quotas anuais 

definidas no Regimento Interno da MAG. Como tal, sentimos que, mais que nunca, a ANEBio 

tem um forte compromisso com os NCEs seus associados, tendo de assegurar que este 

investimento é valorizado e utilizado para fins pertinentes. 

Reunião frequentes dos Órgãos Sociais. A frequente discussão e debate dentro e entre os 

vários Órgãos Sociais é fulcral para o bom funcionamento da ANEBio, atualizando todos os 

membros no trabalho realizado e a realizar, gerando novas ideias e resolvendo problemas 

pendentes. Apostaremos também em distribuir material para leitura/reflexão entre membros 

da ANEBio, para nos informarmos acerca de assuntos de natureza variada, como a realidade 

pedagógica dos cursos de Biologia a nível nacional, a legislação que governa o Ensino 

Superior e a profissão de Biólogo, entre outros. 

Comissões de trabalho. A formação de grupos de colaboração informais será uma estratégia 

no cerne da dinâmica de trabalho deste mandato da ANEBio. Esta abordagem democrática 

na realização de trabalho e na definição dos departamentos assegura uma justa participação 

de todos os interessados nas tarefas da associação, e esperemos que promova uma maior 

atividade da mesma.  
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5 | Projetos 
A apresentação de projetos abaixo não é forma alguma vinculativa, sendo que a tomada de 

decisão dos projetos a realizar reside unicamente na ANEBio. 

 

Apresentação da ANEBio aos novos estudantes 

Nos eventos de receção das instituições de ensino superior e noutros momentos apropriados 

e oportunos, serão realizadas apresentações da ANEBio (a sua missão, papel, importância e 

projetos) aos recém-colocados estudantes portugueses de ciências biológicas. Membros da 

ANEBio pertencentes a estas instituições ficarão encarregues disto, tendo a seu dispor um 

guião base. 

 

Intervenções em escolas secundárias 

Contactar escolas secundárias para fornecermos informações, realizar eventos e esclarecer 

dúvidas de estudantes interessados ou curiosos sobre a área da Biologia e o ingresso no 

Ensino Superior. 

 

Identidade Visual e Normas Gráficas 

Definição de um guia e manual de normas gráficas para a ANEBio, estabelecendo regras de 

utilização do logótipo e outros elementos visuais associados. Deste modo, será estabelecida 

uma identidade visual concreta que facilitará a divulgação da ANEBio nos meios apropriados 

de modo consistente transversalmente, não só neste mandato, mas em mandatos vindouros. 

Isto implicará também uma possível atualização do atual logótipo da ANEBio, modernizando 

o tipo de letra associado. 

 

Guião de Procedimentos Burocráticos e Legais 

Um documento que guia atuais e futuros membros da ANEBio nos procedimentos, por vezes 

complexos, burocráticos e legais que são realizados mais ou menos frequentemente. 

 

Newsletter 

Uma subscrição que incluirá informações sobre eventos dos NCEs por todo o país, eventos 

de centros de investigação, formações, cursos, concursos, bolsas, oportunidades, 

conferências, atualizações da ANEBio, etc. Associado a isto, poderia haver uma coleção de 

estágios requisitados a centros, empresas e universidades. 
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Sabias que… 

Campanha de divulgação online, onde se realizará partilha nas redes sociais de factos e 

informações sobre o papel e atividade da ANEBio. 

 

Inquérito Pedagógico 

Continuação e atualização do Inquérito Pedagógico realizado anualmente, para alimentar as 

posições que a ANEBio toma no que toca à política educativa e ao conhecimento da realidade 

pedagógica dos diferentes cursos de Biologia oferecido pelas instituições de Ensino Superior 

em Portugal. 

 

Moção Global 

As posições e decisões da ANEBio culminam finalmente num documento formal onde 

constam pareceres e é oficialmente assente a visão da ANEBio em relação a diversos 

assuntos da sua competência, nomeadamente na qualidade e acesso ao Ensino Superior e 

às condições do trabalho nas Ciências Biológicas. 

 

Ciclo de tertúlias/Colóquio 

Conjunto de eventos sob uma marca comum, que abordará temas sobre a biologia enquanto 

área de trabalho, profissão, a realidade social e política que a rodeia, e desafios nesta área 

científica. Alguns dos tópicos considerados para este ciclo incluem: 

• Precariedade do emprego científico 

• Crise de replicação  

• Investimento na ciência 

• Desafios no ensino da Biologia 

 

Estabelecimento de parcerias (inter)nacionais 

Entidades relevantes incluem a European Students’ Union (ESU) e a Young European 

Biologists (YEB). 

 

XXIII Encontro Nacional de Estudantes de Biologia (XXIII ENEB) 

Prevendo realizar-se em Coimbra em 2021, esta futura edição do ENEB necessitará do apoio 

da ANEBio para assegurar a melhor qualidade possível de evento, de modo a revigorar o nome 

deste Encontro que é já tradição entre estudantes de Biologia. As devidas medidas serão 

tomadas para assegurar segurança e respeito pela saúde pública com a necessidade de 

contingências para responder à pandemia COVID-19. 
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Concurso para a realização do XXIV Encontro Nacional de Estudantes 
de Biologia (XXIV ENEB) 

A Direção da ANEBio lançará o concurso para o XXIV Encontro Nacional de Estudantes de 

Biologia, e irá deliberar em Assembleia Geral quem formará a Comissão Temática encarregue 

do XXIV ENEB, que será realizado por uma equipa de associados coletivos ou individuais. 

 

ANEBio Quiz 

O ANEBio Quiz é organizado pelo Departamento Científico e de Saídas Profissionais, em 

articulação com os Núcleos e com o apoio da Ordem dos Biólogos. Nos presentes moldes, 

todos os associados da ANEBio poderão participar nesta atividade, que numa primeira etapa 

será realizada a nível local por cada Núcleo. A fase final realizar-se-á no XXIII Encontro 

Nacional de Estudantes de Biologia (ENEB), em Coimbra. 

Com a progressão do trabalho da equipa, averiguar-se-á a melhor metodologia para levar a 

cabo este projeto. 

 

SymBioSE 2021 Portugal 

Evento europeu que reúne todos os anos centenas de estudantes de todo o continente para 

um intercâmbio de ideias, experiências, e realização de atividades que incluem palestras, 

workshops, passeios e convívio. Decorrerá na FCT NOVA, na Caparica. A Comissão 

Organizadora da futura edição do SymBioSE será constituída por Associados Individuais da 

ANEBio, conjuntamente com membros da ANEBio interessados em colaborar no projeto. 

 

ANEBio Summer School 

Um projeto já idealizado em passados mandatos, mas nunca concretizado. Com objetivos a 

médio-longo prazo, os seus moldes não estão ainda claramente definidos, mas existem 

imensas propostas e ideias a explorar e testar, que serão avaliadas durante o mandato. 

 

Team building para a ANEBio e NCEs 

Encontro durante um fim-de-semana que reúne membros da ANEBio e de Núcleos para 

convívio e debate, de modo a fomentar um espírito de equipa e cooperação. Poupando fundos 

através da realização de videoconferências, o evento poderá tomar uma escala maior e 

melhor do que em anos anteriores, permitindo um maior aproveitamento do curto espaço de 

tempo em que estudantes de Biologia de todo o país com uma paixão pelo associativismo 

académico se podem reunir. Consoante a progressão da crise pandémica, iremos avaliar o 

funcionamento desta atividade. 
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6 | Orçamento 
 

Atividade Notas Montante 
Logística Envio de documentos 

50,00 

Notariado 
Honorário do cartório + públicas formas + atas e 
documentos a arquivar 

500,00 
XXIII Encontro 

Nacional de 
Estudantes de 

Biologia 

Apoio financeiro à realização do XXIII ENEB 

200,00 
(+ 200,00 
da OBio) 

SymBioSE 2021 
Portugal 

O apoio proposto está sujeito a alterações 
consoante o fornecimento de informações acerca 
do orçamento do evento; neste momento, encontra-
se definido para que não seja superior ao lucro 
esperado 

200,00 
Verbas de apoio aos 

Núcleos 

 

200,00 
ANEBio Quiz Prémios para os vencedores 

50,00 
Domínio 

www.anebio.pt 
Compra do domínio 

1,23 
Hospedagem do 

website 
Custo total dos pagamentos mensais de 
manutenção do website 

50,00 

Teambuilding 
Projeção de custos para considerar a possibilidade 
de um teambuilding (realização improvável devido à 
situação da crise pandémica) 

250,00  

Despesas 1501,23 
 
 
 

  

Atividade Notas Montante 
Pagamento de 

quotas 2019/20 
NuBISA (o pagamento foi efetuado após o 
encerramento de contas do mandato 2020/21) 

40,00 
Pagamento de 

quotas 2020/21 
NBCM; NEB/AAC; NEBAUM; NEBFCUL; NEBMB; 
NEBUL; NEBUP; NEBUTAD; NuBISA 

400,00 

XXIII Encontro 
Nacional de 

Estudantes de 
Biologia - Coimbra 

Lucro projetado para o evento; o lucro aqui 
apresentado não corresponde ao lucro estimado 
pela XXIII COENEB. Considerámos um lucro que 
cancela o investimento da ANEBio no evento, visto 
que várias variáveis se encontram ainda por 
esclarecer relativas à realização do evento 

400,00 
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SymBioSE 2021 
Portugal 

Esta projeção de lucro é conservadora e muito 
simplificada. Devido à falta de informação 
detalhada, definimos o lucro do evento como sendo 
proporcional ao do XXIII ENEB, atentando à 
dimensão do evento 60% * 500 = 

300,00 
ANEBio Quiz Inscrições 

30,00  

Receitas 1170,00 

 

Balanço final: -331,23 
 

 

Despesas (a vermelho) e receitas (a verde) dos mais recentes mandatos (projeções, para o mandato de 2020/21) 

 

O passado mandato permitiu fortalecer a situação financeira da ANEBio visto que houve um 

grande foco na resolução de problemas associados à documentação da associação, porque 

a situação pandémica impediu a realização de eventos com maiores despesas e graças ao 

lucro do XXII ENEB Faro. 

Neste mandato, esperamos poder permanecer nesta situação com a realização do XXIII ENEB 

e o SymBioSE 2021 Portugal. Dois fatores importantes atuam nas contas deste ano: a 

necessidade de publicação dos Estatutos poderá implicar custos consideráveis, mas a crise 

pandémica levou a que seja mais viável e absolutamente necessária a realização de AGs via 

videoconferência, eliminando custos de deslocações e alojamento associados. 

Este orçamento é conservador nas receitas e pessimista nas despesas, de modo a 

considerarmos um cenário menos favorável e avaliarmos o estado das contas da associação 

face tais dificuldades.  
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Esta proposta de Plano de Atividades não dispõe de Anexos. 
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