
 

 

 

1º CongreSS: Saúde & Sustentabilidade 

Data de realização: 8 de abril de 2019 

 

No âmbito da consecução dos objetivos do Projeto Educativo da Escola Secundária da 

Ramada, Odivelas, os alunos das turmas E e G do 9º ano vêm por este meio anunciar o 1º 

CongreSS: Saúde & Sustentabilidade, que decorrerá no dia 8 de abril e contará com sessões 

plenárias com oradores convidados e apresentação de trabalhos pelos alunos da escola, 

divulgação dos resultados dos inquéritos aplicados à comunidade escolar nas áreas da saúde e 

do ambiente e exposições temáticas de posters científicos. 

 

Objetivos Gerais: 

- Promover o debate de temas científicos de atualidade e com relevância social, por forma a 

atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030; 

- Promover uma cidadania responsável e contribuir para uma escola e uma comunidade mais 

saudáveis e sustentáveis; 

- Sensibilizar para a importância da saúde individual e comunitária na qualidade de vida da 

escola; 

- Divulgar e discutir os resultados obtidos nos questionários de saúde e de ambiente aplicados 

aos alunos da escola; 

- Apresentar trabalhos de investigação científica nas áreas da saúde humana e da 

sustentabilidade. 

 

ENVIO DE RESUMOS E POSTERS  

Os modelos para a elaboração do resumo e do poster deverão ser solicitados através do email 

congress1819@esramada.pt 

Todos os documentos serão revistos por uma Comissão Científica constituída por docentes do 

departamento de Biologia/Geologia e pelo Enfermeiro da Escola. Tanto o resumo como o poster 

serão reenviados para os autores para submissão final ao congresso. Os dois melhores 

trabalhos (resumo e poster) e as duas melhores apresentações orais serão premiados.  

Todos os alunos participantes recebem um certificado de participação. 
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Datas importantes: 

 

8 de março de 2019 - data limite de envio do resumo. 

 

15 de março de 2019 - data limite de envio do poster. 

 

 

INSCRIÇÕES 

 

Para efectuar a sua inscrição, e qualquer outro, assunto contacte-nos através do endereço 

eletrónico do congresso: congress1819@esramada.pt 

 

 

Aguardamos a sua participação. 

Atenciosamente, 

A comissão da Organização 
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