
A licenciatura em Biologia Aplicada foi, é e continuará a ser fundamental no 

exercício da minha actividade profissional assim como o foi na minha 

formação académica e como pessoa. Falar da licenciatura em BA é falar dos 

diversos domínios da Biologia, da Genética à Botânica, da Microbiologia à 

Zoologia, é falar numa míriade de conhecimentos em diversas áreas do 

conhecimento biológico. No meu caso, que vim transferido da Licenciatura em 

ensino de Biologia Geologia, encontrei um curso com uma componente prática 

muito forte alicerçado em aulas teóricas muito bem orientadas, com variadas 

apresentações orais de trabalhos individuais e em grupo. Estes tipos de 

trabalhos ensinaram-me a trabalhar em equipa para alcançar objectivos 

comuns e permitiram-me aprofundar experiências de relacionamento 

interpessoal no contexto de trabalho, no entanto, a valência que mais 

reforçaram foi a capacidade de expôr ideias e defendê-las perante públicos-alvo 

distintos. Como parte significativa da minha carreira profissional se prende 

com a dinamização de Actividades de Educação Ambiental para grupos 

escolares e de adultos também, a experiência que retive dos tempos da BA 

serviu como alavancagem para saber como adequar um discurso técnico e 

científico em função do tipo de grupo com quem estou a lidar.  

Mas Biologia Aplicada não se fica por aí, foi dela e das suas disciplinas mais 

“clássicas” como a Ecologia, a Botânica, a Fisiologia Animal e Vegetal e afins 

que apurei o sentido crítico no que à conservação da natureza diz respeito. 

Tanto que exerço a minha actividade numa área protegida de excelência que é 

o Parque Nacional Peneda-Gerês onde os conhecimentos sobre fauna e flora, 

mas também sobre habitats, ecossistemas, genética populacional se tornam 

imprescindíveis para perceber e explicar como se formou o único parque 

nacional do país e como se pode interpretar o seu Plano de Ordenamento nas 

suas mais variadas dimensões. 

Em suma, saudades e muitas das saídas de campo de Ecologia e da descoberta 

diária de pequenos mundos novos nos laboratórios sempre bem equipados de 

BA e deixo um convite a todos os ex-alunos, alunos e futuros alunos da Biologia 

Aplicada para colocarem os seus conhecimentos à prova no território do 

Parque Nacional que bem precisa de vós. 

 

 

 


