
 

É, desde 1987, um dos Pilares da Direcção da Egas Moniz - Cooperativa de Ensino Superior, CRL a 
Educação e Responsabilidade Social, sendo fundamental recorrer a todas as ferramentas disponíveis 
para uma resposta adaptada às necessidades de Saúde Pública, em particular na altura em que todos 
nos encontramos. Assim, esta nossa edição da Newsletter Egas News foca-se em transmitir todas as 
iniciativas tomadas em resposta a esta pandemia mundial.

A Egas Moniz, através do seu 
laboratório de Psicologia - LabPSI, 
reuniu um grupo de psicólogos que 
p a s s a r á a a t e n d e r t o d a a 
comunidade académica e seus 
s e r v i ç o s , a s s i m c o m o o s 
profissionais de saúde do Hospital 
Garcia da Orta.  Saber mais

A Clínica Dentária Egas Moniz, 
situada no nosso Campus, está aberta 
p a r a  p r o c e d i m e n t o s m é d i c o -
dentários urgentes e inadiáveis, 
tendo realizado 185 consultas neste 
âmbito, desde a Declaração de 
Estado de Emergência.  

Saber mais

A Egas Moniz - Cooperativa de Ensino 
Superior iniciou uma colaboração 
c o m a F C T / U N L c o m v i s t a à 
implementação de testes, nos seus 
laboratórios, para pesquisa do novo 
Coronavírus, por forma a auxiliar o 
Ministério do Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social na resposta à 
deteção deste vírus.
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A Egas Moniz - Cooperativa de Ensino Superior, CRL 
organizou o primeiro Seminário de Formação e Reflexão 
Egas Moniz com o tema “COVID-19: Impacto no Presente 
e Futuro da Medicina Dentária - Evidência Científica”. 
Com base neste Seminário, irá ser divulgado um 
memorando difundindo para toda a Comunidade 
Científica, as primeiras conclusões baseadas na evidência 
científica. Saber mais

Na nossa perspectiva, a publicação científica permite 
desenvolver e mostrar o trabalho conjunto realizado na 
Egas Moniz, com aplicabilidade na Sociedade. Em 2020, 
já publicámos 20 artigos no Scopus, o maior banco de 
dados de resumos e citações de literatura revista por 
pares. Saber mais

Utilizamos na transformação digital das nossas aulas a 
plataforma MS Teams, com sucesso, num processo de 
adaptação em que muito nos orgulha a adesão dos 
nossos alunos e Professores. Até ao momento, foram 
realizadas 1.316 reuniões, 29.111 respostas em interação 
e 39.954 mensagens! Saber mais

O QUE ACONTECEU
ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS

A Egas Moniz - Cooperativa de Ensino Superior, CRL 
conta com mais um espaço destinado às necessidades 
dos seus alunos, dentro do Campus Universitário. É com 
muito gosto que anunciamos o fim das obras na nossa 
Parafarmácia, que poderão em breve visitar!

A Egas Moniz está no TOP 3 dos Concursos de 
Reciclagem promovidos pela Amarsul! Não podemos 
deixar de destacar o desempenho do Sr. Luís da Equipa 
de Limpeza da Egas Moniz, pelo trabalho exemplar ao 
nível da recolha e triagem dos resíduos, bem como no 
trabalho voluntário de sensibilização junto dos alunos e 
colaboradores da Instituição, no sentido de os incentivar 
à correta separação dos resíduos. Saber mais

O Departamento Informático é imprescindível para o 
salto tecnológico que demos nas últimas semanas e com 
a continuação diária na resposta aos diversos desafios, no 
suporte das aulas à distância e no suporte de todos os 
colaboradores em teletrabalho. Saber mais

A Equipa de Manutenção da Egas Moniz continua 100% 
activa no seu trabalho, em particular na melhoria 
contínua das nossas instalações para, tão brevemente 
quanto possível, recebermos os nossos alunos. 

Saber mais

A Residência Sénior Egas Moniz, em Sesimbra, continua 
também em total funcionamento com a disponibilidade e 
dedicação demonstrada diariamente por todos os 
colaboradores, para a protecção dos nossos idosos. 

Saber mais

Um agradecimento especial à Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, que 
disponibilizou às Clínicas Dentária e Universitária Egas 
Moniz viseiras para protecção dos médicos dentistas no 
âmbito do atendimento de urgências médico-dentárias. 

Saber mais

INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE
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O Ginásio Egas Moniz, que se localiza dentro do Campus 
Universitário, apoia-te nos treinos em quarentena, com 
um conjunto de exercícios simples, fáceis de executar 
apenas com o peso do corpo,  para fortalecimento 
muscular. 

Saber mais

Nesta altura que requer mais alguma criatividade, a 
in’Spiritus Tuna - Tuna Feminina da Cooperativa Egas 
Moniz inaugurou novos caminhos com a primeira reunião 
exclusivamente digital… Nem a quarentena abala o 
'Spiritu desta Tuna! 

Saber mais

O Coro Académico Egas Moniz (CAEM) está agora 
disponível como CORO VIRTUAL “On-line” e à distância 
de um  click  através do Microsoft Teams. Nesta nova 
modalidade, o Coro vai estar ABERTO a todos que 
queiram participar. Aparece! 

Saber mais

CULTURA E DESPORTO

http://www.egasmoniz.com.pt/

  

Encontram-se disponíveis 5.000 bolsas de estudo para 
Cursos de Inglês Online, oferecidas pelo Programa 
Santander Universidades. As candidaturas decorrem de 
30 de março a 13 de abril de 2020. 
 
Saber mais 

Os enfermeiros são a espinha dorsal de qualquer 
sistema de saúde e, hoje, muitos encontram-se na linha 
de frente na batalha contra a COVID-19.  

A Egas Moniz tem muito orgulho no projecto educativo 
que permitiu a formação de 588 enfermeiros através da 
nossa ESSEM. 

Obrigado pela demonstração de profissionalismo na 
linha da frente nos Hospitais públicos e privados em 
Portugal e pelo Mundo. 

Agradecemos de igual forma aos nossos docentes que 
contribuíram, e contribuem, para a vossa formação e 
simultaneamente aqueles que se encontam também a 
desempenhar o papel de enfermeiros. 

Saber mais
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