
 

 

 
Biólogo marinho Sérgio Leandro tomou posse no dia 31 de março 

Subdiretor da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar do Politécnico 

de Leiria toma posse como vogal do Conselho Diretivo da Ordem dos Biólogos  
 

Sérgio Leandro, biólogo marinho, professor adjunto e subdiretor da Escola Superior de Turismo e Tecnologia 

do Mar (ESTM) do Politécnico de Leiria, investigador do MARE – Politécnico de Leiria e coordenador científico 

da Smart Ocean Peniche, é o novo vogal do Conselho Diretivo da Ordem dos Biólogos. A cerimónia de tomada 

de posse dos novos Órgãos Nacionais da Ordem dos Biólogos teve lugar numa sessão online, no passado 

dia 31 de março.  

A lista vencedora, eleita no dia 15 de março, apresentou um plano estratégico que identifica seis linhas de 

trabalho prioritárias, nomeadamente: contribuir para o direito ao exercício digno e ético da profissão de 

biólogo; promover a capacitação, a valorização e a dignificação socioprofissional dos biólogos; contribuir para 

a divulgação da Biologia e Literacia Biológica como garante da sustentabilidade e de uma sociedade mais 

justa e inclusiva; valorizar o papel dos docentes do ensino básico e secundário na educação para a cidadania 

científica; incrementar e melhorar a comunicação, interna e externa; continuar a forte aposta nas 

oportunidades de formação para os seus membros em diferentes áreas. 

Maria de Jesus Fernandes, técnica superior do ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e Florestas e 

antiga Diretora do Departamento de Conservação da Natureza e das Florestas de Lisboa e Vale do Tejo, foi 

eleita como a primeira Bastonária da Ordem dos Biólogos. 

Foram igualmente eleitos, como vice-presidente da Ordem dos Biólogos, Pedro Miguel Ré, 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. 

Leiria, 7 de abril de 2021 

Para mais informações contactar: 

Midlandcom – Consultores em Comunicação 

Cristiana Alves * 939 234 512 * ca@midlandcom.pt  
Ana Marta Carvalho * 939 234 518 * amc@midlandcom.pt 
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