
A Egas Moniz - Cooperativa de Ensino Superior, CRL assume um compromisso com a protecção 
da saúde e segurança de toda a sua Comunidade, possuindo um papel importante na limitação 
do impacto negativo do surto de COVID-19, face às valências de conhecimento transversais que 
detém. Assim, esta nossa edição da Newsletter Egas News foca-se em transmitir todas as 
iniciativas tomadas em resposta a esta pandemia mundial.



  A Direcção Clínica das Clínicas Dentária e Universitária 
Egas Moniz, em conjunto com a equipa de Triagem e 
Urgência, elaborou e divulgou o Protocolo de 
Biosegurança em Medicina Dentária. Este documento 
transmite os pontos essenciais do Protocolo de Actuação 
durante a pandemia COVID-19, em concreto na fase pós-
confinamento.  

Este Plano foi desenvolvido com base nas orientações da 
Direcção Geral da Saúde (DGS), Ordem dos Médicos 
Dentistas (OMD) e na melhor evidência científica 
disponível até à data.

No dia 30 de abril decorreu uma Reunião Clínica de 
Nutrição, com o tema “Nutrição e Saúde Oral”, dada por 
Larissa Goularte, via plataforma MS® Teams. 

 Saber mais

A Biblioteca Egas Moniz organizou, na mesma data,  um 
Workshop sobre o Mendeley®, uma rede social 
académica que pode ajudar a organizar artigos 
científicos, entre outros. A próxima edição decorre no dia 
8 de maio, das 14h às 16h.  

Inscreve-te já

A Biblioteca Egas Moniz promoveu um Webinar Gratuito 
sobre a melhor compreensão do campo de investigação 
e pesquisa, disponibilizado pela Web of Science. Saber 
mais

O Journal Club de Ciências da Nutrição discutiu o artigo 
“Prevalence of malnutrition and analysis of related factors 
in elderly patients with COVID-19 in Wuhan, China”, no 
passado dia 27 de abril, na plataforma MS® Teams. 

Saber mais

O alumnus João Gaspar foi convidado a participar numa 
Palestra Online que ocorreu no dia 20 de abril com o 
tema “Osseodensification - a paradigm shift in implant 
site preparation”, direccionada aos alunos da Pós-
Graduação em Implantologia da UIC - Universitat 
Internacional de Catalunya. 
 
Saber mais

Decorreu no passado dia 17 de abril a 1ª edição do 
Curso Prático Online “Como elaborar um artigo 
científico”, organizado pelo Núcleo de Estudantes de 
Ciências da Nutrição da Associação Académica Egas 
Moniz e leccionado pela Doutora Filipa Vicente. 

Saber mais

A Egas Moniz - Cooperativa de Ensino Superior, CRL 
divulgou, na íntegra, o Seminário de Formação e Reflexão 
Egas Moniz com o tema “COVID-19: Impacto no Presente 
e Futuro da Medicina Dentária - Evidência Científica”. 

Assistir

No âmbito do Protocolo de Cooperação entre o Madan 
Parque de Ciência e a Egas Moniz - Cooperativa de 
Ensino Superior, CRL, foi aprovado a 15 de abril a nossa 
adesão como novo Associado, com a categoria de 
“Fundador”. Saber mais

O QUE ACONTECEU
ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS
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A 4 de abril, foi assinado um Memorando de 
Entendimento (MoU) entre várias empresas sediadas na 
região de Almada, entre as quais a Egas Moniz - 
Cooperativa de Ensino Superior, CRL que pretendem 
desenvolver um novo conceito de Innovation District, 
passando pelo desenvolvimento de equipamentos que 
potenciem processos de inovação, investigação e 
estabelecimento de negócios, incluíndo meios 
residenciais, turísticos e de lazer. 

Saber mais 

O Psicólogo Ricardo Baúto, Professor no Instituto 
Universitário Egas Moniz, participou na iniciativa “Abril, 
Afectos Mil: Olhares dos Especialistas” da Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens de Almada, com um 
vídeo sobre o “Impacto do Isolamento Social nas 
Dinâmicas Familiares”. 

Saber mais

A Egas Moniz - Cooperativa de Ensino Superior, CRL e o 
Instituto de Tecnologia Química e Biológica da 
Universidade Nova de Lisboa assinaram um acordo de 
parceria no âmbito do StartUp Research Program, que 
conta com a participação de 4 membros da Egas Moniz e 
fornece conhecimento sobre tendências de inovação na 
indústria, soft skills e empreendorismo. 

Saber mais

O Banco Santander ofereceu em conjunto com a IE 
Foundation 5.000 bolsas de estudo para um Curso 
Online “Best Practices in Digital Education for Teachers”. 

 Saber mais

O Grupo de Leitura Egas Moniz continua a efetuar 
leituras ao longo do ano, ao sabor das estações e dos 
exames! Caso queiras aceitar o desafio, não te esqueças 
que é sempre na última 5ª feira de cada mês, às 17h30. 

Saber mais

A Erasmus Student Network - Almada foi apresentada nas 
redes sociais da Erasmus Student Network Portugal, um 
marco para a Egas Moniz - Cooperativa de Ensino 
Superior, onde está sediada, e para a Cidade de Almada. 

Saber mais

A Câmara Municipal de Almada lançou o desafio para 
que fosse reforçada a necessidade de ficar em casa e a  
in’Spiritus Tuna - Tuna Feminina da Cooperativa Egas 
Moniz aceitou-o! Como resultado, disponibilizaram uma 
adaptação musical chamada "De Quarentena”. 

Saber mais

Abril foi um mês cheio de emoções festejando o "Dia da 
Liberdade" num período de confinamento e isolamento 
social.  Celebrámos a "Libertação" da maneira mais 
utópica e única no mundo, onde a Canção deu  início à 
Revolução e, as armas foram substituídas por flores - 
Cravos. O CAEM cantou o "Grândola Vila Morena" e, os 
cantores juntaram-se também às Comemorações do  25 
de Abril, das suas janelas, varandas com orgulho de ser 
português: "Heróis do Mar, nobre povo, nação valente e 
imortal…”. Vamos ficar todos bem! Canta connosco! 
Mais informações

CULTURA E DESPORTO
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A in’Spiritus Tuna - Tuna Feminina da Cooperativa Egas 
Moniz celebrou o 25 de abril, ao relembrar que foi esta 
Liberdade que permitiu que, após quase 25 anos de 
existência, continuassem a poder escrever a sua história. 
 
Saber mais

A TinTuna - Tuna Académica da Egas Moniz celebrou o 
Dia da Liberdade, 25 de abril, recordando a sua 
adaptação de “E Depois de Adeus”, de Paulo de 
Carvalho”, que serviu de contra-senha para a Revolução. 

Saber mais

O Departamento de Medicina Dentária Desportiva da 
Clínica Dentária Egas Moniz deixou alguns conselhos de 
Nutrição para tempos de pandemia, como a COVID-19, 
relembrando que está disponível para manter activo o 
serviço de aconselhamento nutricional online! 
 
Saber mais

O CAEM - Coro Académico Egas Moniz  enviou uma 
mensagem de força e positivismo para toda a 
Comunidade Egas Moniz, a partir das suas redes sociais! 
 
Saber mais

A in'Spiritus Tuna - Tuna Feminina da Cooperativa Egas 
Moniz desejou a todos uma Santa Páscoa, com uma 
mensagem adaptada à realidade que vivemos. 
 
Saber mais

O CAEM - Coro Académico Egas Moniz desejou a todos 
uma Feliz Páscoa, com uma mensagem nas suas redes 
sociais. 
 
Saber mais 

A TinTuna - Tuna Académica da Egas Moniz mantém os 
seus ensaios à distância (de um click), com cada um, 
literalmente, no seu quadrado, relembrando para a 
importância de se ficar em casa e enfatizando a vontade 
de voltar rápido a tocar e a cantar para todos. 

Saber mais

A AEESSEM - Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde Egas Moniz organizou várias sessões 
de esclarecimento de dúvidas com a temática “Futuro Depois do Curso”, que reuniu vários alumni Egas 
Moniz das áreas de Enfermagem, Prótese Dentária, Enfermagem e Ciências Biomédicas Laboratoriais. 

Saber mais

INTERACÇÃO COM A COMUNIDADE
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Apesar do encerramento temporário e físico da 
Biblioteca Egas Moniz, a sua Equipa continuou a 
trabalhar, à distância para ajudar os seus utilizadores e 
cumprir a sua missão de apoio ao ensino-aprendizagem. 
Mantém-te atento/a à divulgação de sessões de 
esclarecimento remoto, apoio à pesquisa bibliográfica, 
entre outros. 

Saber mais

A Newsletter NUTRIEGAS lançou uma Edição Especial de 
Quarentena, com o Radar “COVID-19”. 

Saber mais

A AAIUEM - Associação Académica do Instituto 
Universitário Egas Moniz celebrou e assinalou o seu 29º 
Aniversário, à distância, com um vídeo que relembrou o 
seu trajecto desde 1991. PARABÉNS AAIUEM! 

Saber mais

O GENA - Grupo de Estudos em Nutrição Aplicada 
lançou um concurso para mudar o Nome, Logotipo e 
novas formas de divulgação. Estão à espera das tuas 
ideias brilhantes! 
 
Concorre já

A Comissão Organizadora da Semana Académica Egas 
Moniz 2020 anunciou o adiamento deste evento para 
u m a n o v a d a t a a i n d a a a n u n c i a r , f a c e a o s 
desenvolvimentos relativos à COVID-19 e às orientações 
da Direcção Geral de Saúde e Plano de Contingência 
Egas Moniz. 

Saber mais

A Egas Moniz - Cooperativa de Ensino Superior, CRL 
esteve presente em várias feiras virtuais organizadas pela 
Inspiring Future para várias escolas secundárias, 
permitindo assim, aos alunos, interagirem e esclarecerem 
as suas dúvidas, relativas ao acesso ao Ensino Superior,  
sem saírem de suas casas. 

Saber mais

OS NÚMEROS DA CIÊNCIA EGAS MONIZ
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