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O QUE ACONTECEU
ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS

Decorreu a Cerimónia de Assinatura do Acordo de 
Cooperação de Assessoria Técnica entre a Egas Moniz e a 
Procuradoria da República da Comarca de Lisboa Oeste/
DIAP, com vista à criação do seu Gabinete de Assessoria 
Técnica (GAT).

Saber mais

Decorreu um novo módulo da Pós-Graduação em 
Periodontologia Clínica Internacional. Neste módulo 
apresentou-se o Congresso EAO a decorrer em Lisboa, em 
2019, e presidido pelo Magnífico Reitor, Professor Doutor 
Gil Alcoforado.

Saber mais

Aqui, o teu Presente tem Futuro! Se procuras um ensino 
focado nas tuas necessidades e orientado para o teu 
sucesso, então a Egas Moniz é a tua escolha!

Here, you have a Future! If you are looking for a teaching 
focused on your needs and oriented to your success, then 
Egas Moniz is your choice!


Saber mais

No dia 28 de junho, teve lugar a Reunião Clínica “Bruxismo 
de Vigí l ia: A importância da Terapia cognit ivo-
comportamental”.


Saber mais

Inês Alberto, aluna finalista do MIMD, participou no curso 
de remoção seletiva de cáries em Málaga, com a Dra. 
Patrícia Gatón Hernández e a Dra. Esther Ruiz de 
Castañeda, fruto do prémio que recebeu nas JIMD.


Saber mais

O Projeto Eu+ de alunas da Licenciatura em Enfermagem 
do ESSEM venceu o 2º Prémio da Mostra Nacional de 
Jovens Empreendedores. Parabéns!


Saber mais

Já está disponível a NutriEgas de Junho e o Verão já 
chegou… Não percam!

Saber mais

Nos dias 11 e 12 de junho, decorreram diversos webinars 
gratuitos sobre trabalhos académicos, quais as revistas 
onde publicar, como saber se uma revista é indexada, 
como ver o fator de impacto, entre outros.


Saber mais

A Egas Moniz celebrou o Dia Internacional do Ambiente, no 
dia 5 de junho de 2019, com iniciativas digitais de 
sensibilização.


Saber mais
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Decorreu um novo módulo da Pós-Graduação baseada na 
técnica Invisalign, no dia 22 de junho, que contou com o 
Prof. Doutor Alberto Luis Collantes Núñez.


Saber mais

No dia 19 de junho, o “nosso” Miguel Oliveira esteve na 
Egas Moniz para apresentar “Persistência: A conquista do 
Sucesso”.


Saber mais

Decorreu a 2ª fase dos Estágios em Farmácia Comunitária,  
Farmácia Hospitalar, Análises Clínicas e Indústria 
Farmacêutica.


Saber mais
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Os alunos da Licenciatura em Enfermagem do ESSEM 
participaram no Exercício Europeu de Proteção Civil 
CASCADE’19, o maior de sempre em território nacional, 
que decorreu no Barreiro.


Saber mais�

INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE
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CULTURA E DESPORTO

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO INTERDISCIPLINAR EGAS MONIZ (CIIEM)
No dia 3 de junho, teve lugar um dia de partilha de 
Ciência, no painel de Medicina Dentária, que decorreu no 
IV Congresso Internacional CiiEM.


Saber mais

O 4 de junho foi o dia de partilha de conhecimento, 
subordinada à Fisioterapia, no IV Congresso Internacional 
do CiiEM!! Foi um orgulho ter uma sala cheia de alunos e 
professores da escolas de Fisioterapia de todo o país.


Saber mais

A Egas Moniz pela pessoa da Coordenadora da 
Licenciatura em Fisioterapia, Prof.ª Doutora Ângela 
Pereira, agradeceu o empenho, que tornou o painel de 
Fisioterapia do IV Congresso Internacional do Ciiem num 
sucesso.


Saber mais

No dia 4 de junho, a Licenciatura em Enfermagem esteve 
presente no 4º Congresso Internacional do CiiEM! 
Obrigado aos convidados e aos nossos estudantes pela 
excelente partilha!


Saber mais

Uma das palestras mais importantes do CiiEM foi a 
apresentação do Prof. Doutor Bruno Sepodes, da 
European Medicine Agencies. 


Saber mais

No dia 3 de junho, teve lugar uma tarde de partilha de 
Ciência, no painel de Ciências Farmacêuticas/Saúde 
Pública, que decorreu no IV Congresso Internacional 
CiiEM.


Saber mais
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O “nosso” Miguel Oliveira (KTM) mostrou-se “bastante 
satisfeito" com o 13.º lugar conseguido no Grande Prémio 
da Holanda de MotoGP, acreditando ter sido "mais 
competitivo do que as duas KTM da equipa de fábrica”.
Saber mais

A nossa Tintuna esteve presentes na Amoreira, no 
Festival da Ginja de Óbidos!

Saber mais

A nossa in’Spiritus Tuna atravessou o Rio Tejo e estiveram 
toda a tarde na Rua Augusta, em Lisboa, a animar quem 
por lá passou!

Saber mais 
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PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO
A Egas Moniz e a Associação Parque de Ciência e 
Tecnologia Almada/ Setúbal - MADAN PARQUE, assinaram 
um protocolo de cooperação entre instituições.


Saber mais
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