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Olimpíadas de Biologia – uma longa história num curto período

As Olimpíadas Nacionais de Biologia eram um sonho antigo, que foi tornado
realidade em 2010, ano em que a Ordem dos Biólogos conseguiu levar a sua 1ª
delegação às Olimpíadas Ibero-americanas de Biologia (OIAB) em Lima (Peru),
constituída por 4 alunos que são hoje, brilhantes estudantes de licenciatura em
Medicina e Engenharia Biomédica. Estes alunos foram seleccionados com base
numa prova selectiva de âmbito restrito, não nacional, e representaram o nosso
país de forma brilhante, tendo deixado uma marca de competência e de bom
companheirismo entre todos os participantes.

(IV OIAB 2010 – Peru) Alunos e o Embaixador de Portugal

Participação nas V OIAB
Em 2011 a Ordem dos Biólogos organizou as primeiras “Olimpíadas Nacionais de
Biologia”, um projecto que a cada dia que passa vai ganhando mais colaboradores,
mais apoiantes e porque não dizer, amigos e parceiros. Nesse ano, Portugal levou
mais 4 alunos extraordinários a participar nas V Olimpíadas Ibero-americanas de
Biologia (V OIAB) na Costa Rica, onde obtiveram uma medalha de bronze, trazida
pelo brilhante aluno Diogo Maia e Silva, que nos encheu de orgulho.

(V OIAB 2011 – Costa Rica) – Alunos po0rtugueses e padrinhos

(V OIAB 2011 – Costa Rica) Diogo Silva e Prof. José Matos – aluno medalha de bronze e
coordenador ONB

VI OIAB 2012 – Portugal Anfitrião
Em 2012, realizámos as “II Olimpíadas Nacionais de Biologia”, com o apoio
incondicional do Ciência Viva, que contaram com 2 categorias: Sénior, alunos do 10º,
11º e 12º anos e Júnior, alunos do 9º ano, num total de 15 000 alunos e cerca de 200
escolas em todo o Portugal continental e ilhas.

Alunos premiados do 9º ano – ONB Júnior 2012

Alunos premiados do 10º ano – ONB Sénior 2012

Alunos premiados do 11º ano – ONB Sénior 2012

Alunos premiados do 12º ano – ONB Sénior 2012

Na prova final (exame prático) foram seleccionados os 10 melhores alunos do
secundário e consequentemente os 4 melhores alunos que vão representar
Portugal nas VI OIAB: Rita Prata, João Janela, João Rocha e Tiago Branco.

Representantes de Portugal nas
VI Olimpíadas Ibero-americanas de Biologia em Cascais

As ONB 2012 foram finalizadas com a “Cerimónia de Entrega de Prémios das
Olimpíadas Nacionais de Biologia 2012”, que se realizou no dia 07 de julho de 2012,
pelas 15h no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa e contou com a presença de

mais de 200 pessoas, entre alunos, familiares e professores. Contámos também com
a presença da Sr.ª Secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário, Dr.ª Isabel
Santos Silva, do Director Geral da DGE, Dr. Fernando Egídio Reis, com os VicePresidentes das Câmaras Municipais de Cascais e Tábua, Engº Miguel Pinto Luz e Dr.ª
Ana Paula Neves, respectivamente, com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de
Coimbra, Dr. Barbosa Melo e outros ilustres convidados.
Deve ser salientada a presença de todos os nossos parceiros, que nos permitiram
este ano brindar alunos e professores vencedores com um conjunto de prémios de
elevado valor simbólico e também material. Este ano contámos com um maior
leque de parceiros, que nos apoiaram enquanto organização e também o evento,
podendo desta forma chegar mais longe na concretização deste sonho. Todos os
brindes oferecidos, foram distribuídos em sacos com material reciclado da
Fundação EDP e das Fábricas Lusitana.

Os vencedores (e representantes de Portugal nas VI Olimpíadas Ibero-americans de
Biologia (OIAB) em Setembro), com o apoio inestimável dos nossos parceiros,
receberam ainda prémios de prestígio como máquinas fotográficas, livros de
fotografia e de estudo (receberam o livro “Biology”, de Campbell e Reece, no valor
de 110 euros e que é considerado a “Bíblia” dos estudantes e professores de
Biologia pré-Universitários, permitindo uma melhor preparação teórica dos nossos
jovens), pelo que manifestamos uma profunda gratidão ao nosso parceiro Corticeira
Amorim pela sua presença na cerimónia, por todo o apoio e esperamos este tenha
sido o início de uma parceria duradoura para as edições futuras.
Foram cerca de 2h de cerimónia, onde homenageámos alunos e professores que
nos ajudaram uma vez mais neste projecto e nos deram forças para continuarmos a
fazer mais e ainda melhor.

Entrega de prémios aos Professores Responsáveis pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Biólogos e pela Sra. Sretária de Estado
do Ensino Básico e Secundário Dra. Isabel Santos Silva

Os objectivos são os de poder contar com mais alunos, mais escolas, mais
professores e de futuro, possamos não só apurar 4, mas sim 8 alunos que
representarão Portugal não só nas Olimpíadas Ibero-americanas de Biologia, como
também nas Olimpíadas Internacionais de Biologia, que será o próximo passo, para
o qual estudantes, professores e organização estão altamente motivados.
Queremos deste modo espelhar o enorme sucesso que constituiu este evento,
agradecer a presença do representante da Corticeira Amorim, Dr. José Pedro
Fernandes, e esperamos poder contar com esta prestigiada Instituição como
parceira, em 2013.
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